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Ságvár, 2012. 10. 08. 
 

Köszönjük Uram, hogy összegyülekezhettünk a drága Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus 
nevében, hogy együtt, egységben imádkozhassunk, növekedhessünk, hallgathassuk az 
Örömhírt, az Evangélium üzenetét. Köszönjük Atyám a vigasztalás Szellemét, és hálát adunk 
az Úr Jézus Krisztusért, a kereszten bevégzett munkájáért, a teljes körő megváltásért, amihez 
nincs mit hozzátenni. Mert mi szabaddá tétettünk Krisztusban, a betegség alól, a szegénység 
alól, és hálát adunk Atyám, hogy örök életünk van Krisztusban, a Szent Vér igazzá tett 
bennünket, és bármikor a Szent színed elé járulhatunk. Dicsérünk és magasztalunk Téged.  

Köszönjük Uram, hogy szabadságra hívattunk el. És a Te kegyelmed növekszik felettünk. 
Egyre nagyobb és nagyobb mértékő kegyelem, az Úr Jézus Krisztus Szent Nevében. Köszönjük 
Uram a békességedet, a Te jelenlétedet, az érintésedet. A szellemi ajándékok mőködését 
köszönjük a drága Szent Szellemnek. Köszönjük Uram, hogy Te vagy az ellátásunk forrása, és 
mellénk rendelted a világ gazdagságát, a tenger kincsözönét, a gonoszok javait, az Ábrahámi 
áldásokat, a Krisztusban kapott Szent örökséget.  

S mindezek nagy gyorsasággal hozzánk jönnek a Szent Vér alatt, a szolgáló szellemek 
segítségével, és a Szent Szellem ereje által. És mi ebben járunk, mert ez az osztályrészünk, a Jézus 
nevében. Hálát adunk Uram azokért a munkahelyekért, amelyekért korábban imádkoztunk. A hit 
szemével úgy tekintünk ezekre, hogy megvannak és úton vannak, a Te szent idızítésed és akaratod 
szerint. Jézus Krisztus Szent nevében. Tied minden dicsıség Uram. Köszönjük Uram a túlcsorduló 
ellátást, a Te kegyelmed által. A Jézus Krisztus Szent nevében. Ámen. 

Köszöntsétek egymást oly módon, hogy az igazi bıség maga Isten. Hallelúja! Örülünk, 
hogy itt vagytok, és megtiszteltétek az Urat a jelenlétetekkel.  

Megjelent a kis helyi újságunk. Az elmúlt idıszakban ezekben az újságokban jelentek 
meg olyan cikkek, tanítások, amelyek szólnak vezetıknek, intézményvezetıknek, 
pedagógusoknak, netán kisdedóvóknak, képviselıknek, csak azt nem tudom, hogy az ország 
területén ez hány helyen jutott el a ‘címzettekhez’, ahova az Úr szerette volna.  

Folytatjuk a jólétrıl szóló sorozatunkat. Mai tanítás címe: A kétféle gazdasági rendszer. 
Kezdjük az 5 Mózesnél az Igeolvasást, a 8,17-18-ig. Kétféle rendszer van. Van a világ 
mechanizmusa és Istennek a gazdasági rendszere. Ma errıl fogunk szólni.  

5Mózes 8,17-18: És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam, és az én 
kezemnek ereje szerezte nékem e gazdagságot! Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te 
Istenedrıl, mert İ az, aki erıt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy 
megerısítse az İ szövetségét, amely felıl megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai 
napon van. Ámen! 

Isten egy nagyon magas fokú rendszert alapított és ezt a rendszert mőködteti. Az İ 
rendszere tökéletes. Mert mindaz, ami Istentıl származik, az mind tökéletes. Istennek a célja 
ezzel az, hogy az İ gyermekeinek a szükségét betöltse. Minden szükségét.  

Mégpedig ahogy a múlt héten is érintettük ezt a kérdést, az İ gazdagsága szerint, és nem 
a mi igényeink szerint. Tehát nem ‘éppenhogycsak’ csepegtet, hanem túlcsorduló mértékben, 
hogy áldottak lehessünk, és áldássá válhassunk.  

Ugyan a világ rendszerének lenne feladata az emberi szükségleteknek a kielégítése, de a 
világi rendszer az nem tökéletes és ráadásul ellentétesen mőködik az isteni rendszerrel. A 
világ lehetıségei korlátozottak és ezen túlmenıen a többségében ezek téves utak.  

Mert a világ mit tesz? Harácsol. És nem egyszer megjelenik a sajtóban is, hogy jogtalanul 
eltulajdonít másoktól. És ez nem az isteni módszer. Nekünk, hívıknek vigyáznunk kell arra, 
hogy Istent ne szorítsuk korlátok közé. Mert akkor Isten nem tud szabadon, teljes erejébıl 
mőködni.  
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A Zsoltárokban és az Ésaiásban is olvasunk olyat, hogy Izrael népe korlátozta, 
megszomorította Izrael Szentjét, azaz Istent. Tehát a hívık Istent tudják korlátozni, mert rossz 
helyen alkalmazzák a kötést. Tudnunk kell, hogy Isten korlátlanul képes mőködni, hogyha a 
hívık nem skatulyázzák be İt. Nem helyezik korlátok közé.  

Akkor Isten szabadon tud mozogni. Végül is a hatalom, a jog az emberé a földön, hogy 
Istennek szabad utat ad-e, vagy sem. A világ problémáját a 2Korinthus 4,4 írja le, azt mondja, 
hogy a földön egy veszett kutya garázdálkodik. Tudjátok ki az? De idézzük az Igében is.  

2Korinthus 4,4: Akiben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne 
lássák a Krisztus dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. 

A Biblia az örök ellenséget, az ördögöt e világ istenének nevezi, de természetesen kis 
betővel. Nem teljhatalmú, de az Ádámi bukás után a földön átvette azt az átruházott hatalmat, 
amit Ádám Istentıl kapott. De ı tovább adta, újra bérbe adta. A bérlı ismét bérbe adta a földet.  

A világi gyógyítás igen távol áll a kielégítı orvoslástól. Természetesen hálát adunk az 
orvostudomány fejlıdéséért, és nem ellene vagyunk. De a világi gyógymód az alatta marad 
Isten gyógyító módszerének. A világi gyógyítás istene a kórház, a gyógyszerek. Isten nélkül.  

A nem hívı emberek kihagyják Istent a gyógyulásból. De Isten ereje, és Isten kegyelme 
nélkül még meggyógyulnunk sem lehet. Ugyanez igaz az anyagi jólétre is, hogy Isten nélkül 
nem tudunk elıre menni.  

A bevezetın Igénk mirıl szólt? Hogy ne dicsekedjünk azzal, hogy én milyen izmos srác 
vagyok, és én mennyit el tudok végezni. Isten kegyelme nélkül még levegıt sem tudnánk 
venni. Isten kegyelme nélkül nem tudnánk reggel kikelni az ágyból. Tehát Isten kegyelmére 
igen nagy szükségünk van.  

Példabeszédek 10,22: Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorú-
ságot. Hallelúja! 

Egy másik fordítás azt mondja, hogy az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és mellette nem 
gyarapít a fáradalom.  

Tehát két lehetıség van. A világi orvoslás, vagy a világi mód szerinti gyarapodás. Amint 
látjuk, hogy nem igazán eredményes. Illetve a másik módszer az isteni módszer. Isten 
módszer szerint gyógyulni, és Isten módszere szerint gyarapodni.  

Természetesen a két rendszer, a világi rendszer és az isteni rendszer ellent mond 
egymásnak. És ahogy a múlt héten olvastuk az Igét, a világ nem képes megérteni Isten útjait, 
mert nincsen bennük a Szent Szellem. Nincsen bennük a Szentírásnak a Szerzıje. És 
bolondság nékik, amit itt látnak és olvasnak, vagy hallanak tıletek is.  

Az ember Isten futószalagján készült. Így készülnek ugye a jármővek is, a komoly autók, 
a márkás autók. És hogyha valaki képes elıállítani egy készterméket, egy autót, illetve Isten 
az embert, akkor az, aki a készterméket elıállította, az tud is hozzá alkatrészt gyártani.  

Mert ismeri az egész terméknek az összetételét, a lényegét. Ezért hozták létre a 
márkaszerviz hálózatokat, hogy a bizonyos típusú és márkájú autókat a megfelelı 
márkaszervizbe utalják. Nekünk is van egy ‘márkaszervizünk’.  

És a szerviz Fınöke ma is itt van közöttünk, és gyógyít. A Gyógyító jelen van. Tehát a 
márkaszerviz adja a legjobb megoldást. Ha elismerjük, hogy az embert Isten alkotta, akkor 
legtökéletesebben Isten ismeri az ember szervezetét, testét, és İ képes a legtökéletesebb 
módon meggyógyítani. Hallelúja! Örvendezzünk ennek!  

És folytathatjuk azzal, hogy akkor Isten tudja legmaximálisabban az emberi szükség-
leteket is betölteni. Mert İ ismeri az embernek, az İ teremtményeinek a szükségletét. Múlt 
héten olvastuk az Igét, a két nagy törvény, a Krisztusban való levı élet szellemének a 
törvénye megszabadított bennünket a bőn és a halál törvényétıl. Még el is imádkoztuk.  

De hiába van jelen a Krisztusban való élet szellemének a törvénye, hogyha hiányzik a 
megértés. Mert a megértés hiánya nehezíti ennek az alkalmazását. Esetenként lehetetlenné 
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teszi, hogy a Krisztusi élet útján járjanak a szentek. Azért, hogy a Krisztusi életben tudjanak 
járni a keresztények, ezért nagyon fontos az elme megújítása, Isten Igéje alapján.  

Most azt hiszem, hogy minden alkalommal legalább egy mondatban elıkerül ez, hogy az 
elmét újítsátok meg. Nem azt mondom, hogy tessék megújítani, mert akkor egy törvényt 
hoznék. Ez a saját érdeketekben szükséges, hogy az elméteket megújítsátok folyamatosan, 
Isten Igéjének a segítségével.  

Isten akarata a gyógyulás. Isten akarata a gyarapodás. Az üdvösség is, de az hála az 
Úrnak, nekünk ez már megvan. Hogy Isten akaratában tudjunk járni, ehhez meg kell 
ismernünk, hogy hogyan mőködnek az isteni törvényszerőségek. Hogyan mőködik a Menny. 
Isten gazdag áldásai sokkal hatalmasabbak, mint ahogy e világ el tudna látni bennünket.  

Amikor a bıvölködésre tekintesz, akkor soha ne testi megközelítésbıl tedd, soha ne 
látásból, és ne a világ szemszögébıl, mert akkor leszaladsz az útról. Az Igével összhangban 
gondolkodj. Ez minden esetre igaz. Lásd magad az Ige tükrében.  

Nagyon áldott tanítást hoztam most, a múlt vasárnapit, ezt ajánlom mindenkinek a 
figyelmébe, egy mélyen szántó tanítás. Így jellemeztem, hogy mélyen szántó tanítás. Sokrétő 
és valóban mélységes megértéseket és kijelentéseket lehet belıle venni.  

Ha már a tükörnél tartunk, lapozzunk el a Jakab 1-hez. Van kétféle tükör. Most ne az 
elvarázsolt kastélyra gondolj, ahol az egyik így torzít, a másik úgy torzít. Hanem van a fizikai 
tükör, amiben minden reggel megnézed magad. Látod a fizikai valóságot. Látod a képet 
magadról, hogy hogyan nézel ki.   

A másik tükör pedig Isten Igéje, amiben Isten megmondja neked, hogy İ hogyan lát 
téged. Tehát ez a másik tükör, az Ige tükre, ez egy sokkal magasabb rendő tükör. Hogyha te 
rendszeresen belenézel az Ige tükrébe, és úgy kezded látni magadat, ahogy Isten lát téged, 
akkor elıbb-utóbb elkezdesz változni annak hasonlatosságára. 

Jakab 1,23-24: Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen 
hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ı természet szerinti ábrázatát: 

Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. Ámen! 
Fontos, hogy lássátok a két tükörnek a különbségét, és az Ige tükrének a fontosságát. 

Miután megláttad magad az Ige tükrében, hogy Isten téged egészségesnek lát, mert 
Krisztusban a megváltást már 2000 évvel ezelıtt megszerezte. Isten gazdagnak lát, ezt szintén 
Krisztusban, megváltást kaptunk a szegénység alól.  

Akkor, ha az Igétıl eltávolodsz, mert letetted a Bibliát, és elkezdesz a ház körül tenni-
venni, akkor ne feledkezz el arról a tükörrıl, amit ebben a Könyvben olvastál. Ha jön a 
‘veszett kutya’, és próbál egy kis náthát rád tenni, mert most éppen itt van az idıszaka, ısz 
van és lehőlés...  

Ha belenézel a tükörbe, lehet, hogy azt látod, hogy egy piros nagy orr van ott, mert a nátha 
tünete épp próbára teszi a hitedet. De ha belenézel az Ige tükrébe, akkor te ott egy tökéletes 
nózit látsz, nátha nélkül. Mert az 1Péter 2,24 azt mondja, hogy Krisztus sebeivel 
meggyógyultunk. Gyógyulást nyertünk! Látjátok ennek a fontosságát?  

Hogy hogyan kell használni ezeket a tükröket? Ha megnézed magadat, és látod a tünetet, 
akkor utasítsd vissza. Jelentsd ki, hogy én Isten gyermeke vagyok. És ördög te nem tehetsz 
rám betegséget, te nem tehetsz rám szegénységet, nem teheted a kezedet a pénzemre, és 
semmi olyanra, ami hozzám tartozik! Azt hidd el, amit az Ige tükre mond.  

Amikor a bıvölködés törvényére gondolunk, vagy hallgatunk tanítást, akkor ne csak a 
pénzt lásd a bıvölködésben. Mert a pénz csupán csak egy kis szeletkéje a jólétnek. A jólét 
sokkal több, mint a pénz. Természetesen pénzre is szükség van.  

És vannak vallásos tanítások, amelyek azt mondják, hogy legyél szegény, majd a 
Mennyben gazdag leszel. Én is ezt tanultam kisgyerekkoromban a keresztmamámtól. De 
ıneki is ezt tanították.  
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Bevezetı Igénkre emlékeztek? Isten erıt ad. Mihez ad erıt? A gazdagságnak 
megszerzéséhez. Hát, ha Isten neked erıt ad a gazdagság megszerzéséhez, akkor az az İ 
akarata, az hogy az İ népe jómódban legyen és ne szegénységben. De már ezzel az egy 
Igével ki lehet lıni, hogy téves a nézet, a felfogás, hogy a keresztények legyenek szegények.  

Ha a keresztények szegények lennének, hogyan tudnák az Evangélium szolgálatát 
támogatni? Sehogy. Milyen az igazi bıség? Maga Isten, amikor kinyilatkoztatja magát a 
számunkra az Igében. Tehát jön a Rhema Ige, kiugrik, és neked szól személyesen: hogy az én 
Istenem betölti minden szükségünket, neki gondja van reánk!  

És a kinyilatkoztatások által kapcsolódhatsz rá Isten Beszédére. Ez fogja neked biztosítani 
Isten rendszeres jelenlétét az életedben. Tehát jön a kijelentés, arra rákapcsolódsz és Isten 
jelenléte ott van veled.  

Nem engeded el, mint amikor lasszóval megfogják a szilaj módon nevelt lovakat, 
teheneket. Ha megfogta, akkor nem engedi el. A Biblia ír mérızsinórról. Azaz a viszonyítási 
alapunk nekünk mi legyen? Amit Isten mond az Igében. És ez nem más, mint a tükör. Az 
isteni tükör. Nem a fizikai tükör, mert a fizikai tükör nem jó képet ad. Az a hazugságot is 
visszaadja, ha hazugság van rajtunk.  

Megnéztétek ugye a János 8,44-ben, a hazugság atyja az ördög és ı kezdettıl fogva 
hazudik. Innen ered, hogy a tünet is egy hazugság. Mert ha Krisztus sebeiben gyógyulást 
nyertünk, İ meghalt értünk, akkor, amit az ördög próbál ránk tenni, az egy hazugság.  

Tehát a tükörrıl ne feledkezzetek meg. Nem tudom, hogyan lehet ezt szemléletesebbé 
tenni, de lehet, hogy egy plusz tükörre rá kellene írni az Ige számát, a 1Péter 2,24, és akkor 
abba idınként belenézni.  

Tudjátok melyik a legproblémásabb terület? Nem az egészség. A pénz világa. Mert sajnos 
nagyon sok keresztény adósságban van. És Isten gyermekeinek soha nem lenne szabad 
adósságban élniük, vagy eladósodniuk.  

A Biblia azt mondja, hogy a keresztények azok nem vesznek kölcsönt, hanem kölcsönt 
adnak. (5Móz. 28,12) Emlékeztek erre az Igére? Most csak úgy jött szellembıl.  

A világ pénzügyi rendszere egyrészt bonyolult, másrészt gyatrán mőködik. S a különbözı 
hatások miatt válságba is kerül a pénzügyi piac, a pénzügyi élet. Ha meginog az Euró, máris 
baj van. A világgazdaság egy kicsikét megbillen, máris fölüti a fejét a probléma.  

Igazából a világ pénzügyi helyzete a depresszió és az infláció két szélsısége között 
ingadozik. Viszont ha keresztények ráállnak az Isten anyagi rendszerére, és azt elkezdik 
mőködtetni, az életük egyszerővé válik.  

A tükörrıl hozzá az Úr még az eszembe. A gyógyulásról beszéltünk, a tükör kapcsán 
beszéljünk a gyarapodásról, illetve az anyagi ellátásról. A tükör kapcsán nézzük meg a 
pénzügyi tükrünket, a pénzügyi vonzatot. Ha jön a számla… Márpedig jön ugye? Legyen az 
víz, villany vagy gázszámla. Ez a három biztos jön. A telefon is jön.  

Elıször is adjál hálát Istennek, hogy ezek a számlák vannak, mert nem lenne vized, nem 
lenne főtésed, nem tudnál tv-t nézni, internetezni, mosni. Mert már manapság a villany annyi 
mindenhez kell, hogy szinte nélküle lebénul a lakás is, nemhogy az élet.  

Adjál hálát Istennek azért, hogy vannak elıtted számlák, és ezeket a számlákat Isten be 
tudja tölteni, csak áraszd ki a hitedet. Vedd elı a tükröt, s a tükör azt mondja, hogy: én 
betöltöm minden szükségedet, az én gazdagságom szerint! 

Akkor viszont ne merd azt mondani, hogy karácsonyra úgy sem tudok venni ajándékot a 
családomnak. Mert az igei tükörben nem ezt látod. A pénztárcád lehet, hogy ezt mutatja és a 
folyószámlád per pillanat, de a tükör, Isten tükre, az Ige tükre, az sokkal magasabb rendő.  

S emlékeztek, mint mondtunk a közelmúltban, hogy az Igének van hatása a világi 
rendszerre, meg tudja változtatni a körülményeket, hogyha mi hittel imádkozunk, viszont a 
világnak nincs hatása – hála Istennek –, az Igére, a mennyre.  



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhetı. 

5/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

És nem szabad azt mondani, hogy én rettegek most attól, hogy mi lesz a víznek a 
végelszámoló számlája. Mert a Jóbnál látjuk, hogy aki retteg, az mit tesz? Ajtót nyit az 
ellenségnek, ajtót nyit a problémának.  

Hanem hálaadásba kell menni az Úr elé. Uram, eléd helyezem ezt a számlát, Józsué 
könyve szerint a vízórák és a különbözı mérıeszközök lelassulnak. (Józs. 10,13. 2Kir. 20,11) 
Hát elmész minden nap az órák elıtt, hát akkor biztos, hogy beugrik, hogy hoppá, ezért most 
imádkozok: Nem sietsz, megállsz és vesztegelsz, a Jézus nevében. Csak hittel tedd!  

De hogyha elfejted, hogy az Ige tükre mit mond a gyarapodásra, akkor viszont nem lesz, 
aki betöltse a szükségedet. Tehát az élet egyszerővé válik, ha mi el kezdünk mőködni Isten 
gazdasági rendszerében.  

A keresztények lehetıleg ne kérjenek kölcsön, hanem Istentıl vegyék át az ellátásukat. 
Mert abban a gyönyörőséges múlt vasárnapi tanításban is benne van, hogy Isten kegyelme a 
teljességet takarja. És Isten mindent nekünk akar adni az İ kegyelme által, csak meg kell 
tanulni elvenni.  

Példabeszédek 22,7-ben meglátjuk, hogy mi a problémája a kölcsönnek. Meglátjuk, hogy 
miért problémás a kölcsön felvétele.  

Példabeszédek 22,7: A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevı a 
kölcsönadónak.  

Mit mond? Hogyha valaki kölcsönt vesz fel, akkor szolgájává válik annak, akitıl a 
kölcsönt fölvette. Ez lehet uzsorás, tehát egy konkrét személy, de lehet egy szervezet, egy cég, 
egy bank. A szolgájává válik. Ez a probléma. És ráadásul a kölcsönök, a kölcsönrendszerek a 
világi rendszer ellenırzése alatt állnak. És nem Isten rendszerében mőködnek.  

Tehát ha valaki hitelt vesz fel, akkor alárendeli magát a másiknak. Ez egy súlyos dolog a 
nevünk szellemi jelentıségét illetıen. Bizonyára hallottatok már olyat, hogy az Adóhivatal 
feketelistára kiírja, és nyilvánosságra hozza az adósokat.  

Ha egy cég, vagy egy vállalkozó neve felkerül erre a listára, akkor neki rossz híre lesz. 
Lehet, hogy ez miatt elveszt munkalehetıséget, mert nem mennek hozzá, mert nem tartják 
megbízhatónak. Ilyen kihatása van annak, ha valaki nem tudja rendezni a tartozását, 
kötelezettségét.  

A nevünk azonos a természetünkkel. Hogyha jó, akkor jó a híred is, és az ismerısök 
bíznak benned, illetve egyáltalán szóba állnak veled. De ha rossz a hírünk, akkor elkerülnek, 
átmennek az utca másik oldalára. Amire a neved képes, mindazt megteheted. Gondolj Jézus 
nevére. Jézus korlátlanul mőködött a földön. És az İ nevét nekünk adta.  

A kölcsönkérı adóssá válik, más néven térdet hajt a hitelt folyósító elıtt. Sajnos az 
emberek tévesen úgy tekintik, hogy a hitelt folyósító az ellátásuk forrása. De a Biblia szerint 
az Ige tükre szerint, az ellátásunk forrása Isten. Úgy ahogy a márkaszervizben meg tudunk 
gyógyulni, ugyanezen a forráson tudunk ellátást kapni.  

Ez a kölcsön dolog a nevünk szellemi jelentıségét illetıen szellemi problémát szül. 
Komoly is lehet ez a probléma, fıképpen akkor, mikor a kölcsönadó nem az Úr gyermeke, 
hanem egy istentelen, mondjuk egy uzsorás. Nagyon nagy kamattal vasalja be.  

Viszont Isten soha nem kölcsönöz. Isten mindig ad. Odaadja neked örökbe, csak mőködjél 
együtt vele. Könnyő megtanulni az Istennel együttmőködni, ha az Igében kutatod Isten 
mőködésének a módját.  

A kutatni szó azt jelenti, hogy mélyére leásol. Vágyakozol rá. És akik itt vagytok hétrıl-
hétre, ti vágyakoztok az Ige után. Nemcsak úgy jöttök el, hogy megmutatom magam, meg a 
pásztor hátha megkérdezi, hogy hol voltál a múlt héten? Ami nem is szokásunk egyébként. 

Mert az tudni kell, hogy ezt az Úrral kell rendezni, hogy itt van, vagy nincs itt az illetı. 
Igazából, ha valaki megérti, hogy milyen veszteség éri ıt, amikor egy alkalmat kihagy, akkor 
igyekszik nem kihagyni, vagy igyekszik bepótolni, mert lehetıség van a bepótolásra.  
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Ámos 8,11: Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; 
nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének 
hallgatása után. Ámen! 

Tehát éhséget bocsát ki és tapasztalni is olyan éhes szenteket, akik korábban nem voltak. 
Isten Igéje után éheznek. Mátéban olvassuk azt, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
Isten Igéjével, a szellemi kenyérrel. Az 1Péter 2,2 pedig azt mondja, hogy vágyakozzatok a 
hamisítatlan tejre, mint a csecsemık, azon növekedjetek, mert a baby elıször cumizik, s utána 
jöhet a szilárd táplálék.  

Ezek az Igék mind azt mondják, hogy nekünk a szellemünket táplálni kell, hogy 
felnövekedjen, megerısödjön és meg tudjunk állni az élet viharaiban úgy, mint egy százéves 
tölgyfa, aminek igen erıs gyökerei vannak, és még a törzse sem mozdul meg egy viharban.  

Könnyő megtanulni Isten mőködését, hogyha keresed, és kutatod. Legyen egy éhség a 
szívedben. Ha úgy gondolod, hogy még nem elég nagy az éhség, akkor imádkozz ezért. 
Ahogy elkezdesz kutatni, egyre jobban fogod kívánni. Így fogod megismerni Isten gazdasági 
rendszerének mőködését is, meg minden mást, ami az élethez szükséges.  

Ha hittel Istenre hagyatkozol, akkor megtapasztalhatod Isten beavatkozását az életedben. 
Meg fog nyilvánulni valamilyen formában. Áldás formájában természetesen. Isten nemcsak 
megtanít az İ rendszerének a mőködtetésére, hanem az İ leghıbb vágya, hogy sikerre 
vezessen. Akár anyagilag, akár egyéb más módon.  

Ha mélyre ásol, mint az aranyásó, aki nem elégedik meg a folyóparton a fövenybıl 
kimosott apró aranyszemekkel, hanem elmegy a bányába, és kiadja a jelszót magának, hogy a 
‘fiúk a bányában dolgoznak’, mélyre ás, aranyrögöt talál, és lehet, hogy az egész életére elég 
is, amit kap érte.  

Tehát ha te mélyre ásol az Igében, akkor több lesz az ismereted, és ahogy növekedik az 
ismereted, te is egyre többre viszed. Természetesen a sikeredet valaki nem fogja jó szemmel 
nézni. Ez nem a szomszéd, hanem a veszett kutyák.  

De tudnod kell, hogy az ellenség, az ördög legyızetett. Maga Krisztus gyızte le. A talpunk 
alá helyezte, megbénította. És minél gyıztesebb vagy egy helyzet felett, annál nagyobb lesz 
Isten dicsısége. Mert Isten megdicsıül azáltal, ha mi kijövünk egy helyzetbıl.  

És így juthatsz egyre elıbbre és elıbbre. De ehhez folyamatosan fejlıdni kell. A fejlıdés 
útján kell haladni. Korábban tanítottunk róla: a Márk 4,1-20-ig a magvetı példázatát, ha 
kedvetek van, otthon elolvashatjátok. 

Az Úr Jézus azt mondja, hogy a magvetı az Igét hinti. És hogyha te a hintett Igét 
befogadod a szívedbe, akár a mai nap, akár az elızı hétfıkön, vagy hallgatsz tanítást és 
olvasol, akkor ez az Ige gyökeret ver a szívedben, a szellemedben. S elkezd növekedni, mert 
közben öntözöd még, és gyümölcsöt fog hozni, termést fog hozni.  

Viszont az ellenség, az ördög azt fogja látni, hogy te egyre veszélyesebb vagy a számára. 
Egyrészt azért, mert befogadtad az Igét, másrészt azért, mert megismerted az adakozásnak a 
kulcsát, hogy ez milyen áldást fog a számodra hozni. S ezt nem fogja jó szemmel nézni. Az 
Igét ki akarja ragadni a szívetekbıl. Mindenkinél megpróbálja ezt.  

Én is, ahogy visszagondoltam az elsı évekre, bizony voltam ilyen helyzetben, és bizony 
hálát adok az Istennek, hogy nem azokra hallgattam. Mert sok butaságot beszéltek össze-
vissza. Nincs is semmi féle perspektíva abban a Bibliába, mert nincs jövıkép, meg ilyesmi. 
Az nem egy jó jövıkép, hogy az aranyutcákon járhatunk? Hogy az Úr Jézussal együtt 
uralkodunk? És van élet az élet után? Tehát van perspektíva! 

De a lényeg az, hogy az ellenség ki akarja lopni az Igét a szívünkbıl. Egyrészt azért, mert 
az Ige kulcs a szellemi törvények mőködéséhez. Másodsorban a szellemi törvények 
kormányozzák a fizikai világot, a fizikai törvényeket. A harmadik pedig, amit olvastunk az 
elıbb a 2 Korinthus 4,4-ben, hogy a sátán e világ istene és itt mőködik a földön.  
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Az égben is mőködik, de nem a harmadikban, csak az elsıben és a másodikban. Mennybıl 
már kivettetett, kizáratott, miután az Úr Jézus a Szent Vérét bevitte a Szentek Szentjébe. 
Amikor a szellemi törvénynek az erejét te mőködteted és felszabadítod, akkor igazából a 
mérkızésnek vége, a vesztes az ellenség.  

A bıség törvénye az életkortól függetlenül mőködik. Tehát ha a gyermekeinknek 
megtanítjuk, és vevık rá, akkor ık is éppen olyan áldottak lehetnek, mint a nagymama vagy a 
szülık. Nem életkorhoz kötött a szellem törvényének a mőködése, mőködtetése.  

A világi embereknek is van egy elhívása, akik még nem Istennel járnak, akiknek nincs a 
szívükben az Úr Jézus. Az Ige azt mondja, hogy a bőnösök javai eltétetnek az igazak 
számára. (Péld. 13,22) Nem tudom, hogy hogyan mőködik, ne is okoskodjuk ki, de a Biblia 
ezt írja, akkor ennek elıbb-utóbb meg kell valósulni.  

A világ feladata, a világ elhívása az, hogy győjtsön, és amit ı nem tud, hogy az 
Evangélium hirdetése számára. Amit mi tehetünk, megáldjuk az e világiakat, aztán 
imádkozunk azért, hogy váltsanak istent, egyrészt ne e világ istene alatt legyenek, illetve ne a 
pénz legyen az istenük. Váltsanak istent, és fogadják el az Úr Jézus Krisztust.  

Aztán nekünk fel kell szólítani a világ gazdagságát, hogy hozzánk jöjjön, és ki kell 
küldeni az angyalokat, hogy hozzák be azt. És megparancsolni az ellenségnek, hogy a kezét 
levegye arról, ami hozzánk tartozik.  

Egy pici fény jött a számomra, mikor ezt a vasárnapi tanítást elemeztem és elmélyedtem 
benne. Hogyha mi megáldjuk az elveszetteket és imádkozunk azért, hogy istent váltsanak, 
akkor, ha már bekerülnek az Úr Jézusba, onnantól már sokkal könnyebb a helyzet. Mert ha 
megjön a megértés a szívükbe, hogy az a sok pénz, az a vagyon, amit ık fölhalmoztak, az az 
Evangélium számára van, akkor innentıl kezdve már könnyebben hozzá tud férni az Úr.  

Az 1Péter 2,2-ben olvastuk a táplálást. Nagyon fontos, hogy tápláljuk a szellemünket, 
hogy növekedhessünk, és a szellemünk megújulhasson. A megújulás által keletkezı új erıvel 
mindent le tudunk gyızni! De az elsı láncszem az, hogy tápláljuk a szellemünket Isten 
Igéjével, hogy növekedjünk, megújuljunk, megerısödjünk. És gyıztes hithuszárként tudjunk a 
nyeregben haladni.  

Jakab 1,22 mondja, hogy legyünk az Ige cselekvıje, mert ha nem cselekedjük az Igét, 
akkor magunkat csaljuk meg. Ez nem azonos a törvény szerinti cselekedettel, mert nem 
vagyunk a törvények alatt. Kegyelem alatt vagyunk. Tudjátok miért fontos az Igét 
megcselekedni? Jakab 1,22-ben van ez.  

Azért fontos az Igét megcselekednünk, mert máskülönben Isten nem tudja elıhozni a 
megoldást. Tehát Isten csak akkor tud lépni az érdekünkben, és megválaszolni az imánkat, ha 
mi az Ige cselekvıi vagyunk. Azt hiszem ez ad egy világos képet. Hallelúja! 

Használt ez nektek ma is? Mindig haladunk egy szinttel följebb. Nem tudom hány rész 
lesz ebbıl, hosszú még. De szerintem menjünk végig rajta. Köszönjük az Úrnak a jelenlétét a 
munkálkodását, a Szent Szellem ajándékait. Amilyen hittel jöttél, az meg van neked.  

Békesség. Isten maga a békesség. És hogyha mi betöltekezünk szeretettel, ami maga Isten, 
akkor telve vagyunk szeretettel, telve vagyunk békességgel. És elıvesszük az Ige tükrét, s van 
ott egy fénykép. Otthon lementettem a gépemre, a cica nézi magát a tükörbe, és egy oroszlánt 
lát a tükörben. Tehát ilyen erısnek látja magát. Erısnek és bátornak.  

Imádkozunk értetek, a kezeinket tesszük rátok, úgy, ahogy Jézus tette. Jézus cselekedeteit 
cselekedjük. A kenet kiárad. Megtöri az igát, a problémát. Szabadulás jön az Úr Jézus 
Krisztus Szent nevében. 

Az igazi gazdagság az Úrban van, tekints az Úrra, helyezd elé minden problémád, és 
gondod és İ megoldja, megválaszolja. Köszönjük Atyám a Te gondoskodásodat, a Te 
vezetésedet, a Te ellátásodat. Minden dicsıség Uram a Tiéd, mennyen és földön. Áldjuk és 
magasztaljuk a Szent nevedet. Az igazi gazdagság az Úrban van, élj ezzel a lehetıséggel. 
Használd a hatalmadat, a Jézus nevében. Áraszd ki a hitedet és a hatalmad.  
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Nekünk a kegyelem Evangéliuma adatott. Ne csinálj magadnak törvényeket, ne fogadj el 
törvényeket. Ne legyen benned ilyen megfelelési kényszer, mer ez már törvény illatú. Én meg 
akarok felelni… Isten úgy szeret, ahogy vagy.  

Azt mondja az Ige, hogy nem cselekedetekbıl, hanem kegyelembıl születtünk újjá. 
Kegyelembıl kaptuk az üdvösséget. A vallás tévesen azt mondja, hogy ha jó leszel, akkor 
majd a mennybe jutsz. De ez nem igaz. A Biblia nem ezt mondja.  

Nem szabad összekeverni a kétféle jó cselekedetet. Tehát nem jó cselekedetek által 
üdvözültünk, de amikor befogadtuk Isten természetfeletti tulajdonságait, akkor a szellemi 
gyümölcsök jóságot fognak hozni az életünkben. Jó dolgokat fogunk tenni. Tehát az a jóság 
az már egy gyümölcs. Érthetı?  

Mi a kegyelem Evangéliuma alatt vagyunk. Istennél teljesség van és Neki az a vágya, 
hogy mindent megadjon. Mindent, mindent, mindent. Nagyon fontos, hogy a múlt heti 
tanításban – emlékezzetek arra, ahogy a vagonokat kapcsolják össze –, ez egy nagyon jó 
példázat az Úrtól, és köszönjük Neki. Hogyan lehet szilárdan ráakaszkodni a kívánt dologra, a 
megoldásra. Hallgassátok meg még egyszer.  

A Biblia azt mondja, hogy a romolhatatlan magból születtünk. Isten romolhatatlan magja 
az Ige. És mivel a bensınk újjá van születve az Isteni magtól, és Isten soha nem tud bőnt 
elkövetni, ezért a mi szellemünk sem képes bőnt elkövetni. Ami megbotlik, az a hústest.  

Mi újonnan születtünk, azaz Isten DNS-e van bennünk. Ez egy tudományos nyelv, de 
használja ezt a világ ezt a DNS-t. Ez az örökítı anyag gyakorlatilag. A DNS-eket vizsgálják, 
ha elmennek orvoshoz a házaspárok, hogy fönnáll-e a veszély, hogy valamit örököl-e a gyerek 
vagy nem örököl. DNS-ben van az öröklésnek a képessége.  

Mi az isteni tulajdonságok által születtünk újjá, uralkodásra teremtettünk és Krisztusi 
hatáskörrel vagyunk felruházva. Ezek a mazsolák, amit a pásztor szíve megérez, hogy mi kell 
a bárányoknak. Tehát uralkodásra teremtettünk, és Krisztusi hatáskörrel vagyunk fölruházva, 
mert Jézus nevét korlátlanul használhatjuk. 

Róma 6,11 írja, hogy meghaltunk a bőnnek. És nagyon szépen magyarázza el a 
mentorunk, hogy aki már a koporsóban fekszik, annak mondhatsz bármit. Az már nem fog 
reagálni rá.  

Hát, hogyha a szellemünk meghalt a bőnnek, akkor nem fog a bőnre reagálni. Nem fogja a 
bőnt elkövetni. Mert a Krisztussal együtt meghaltunk. Nemcsak a bőnnek, a betegségnek is.  

A betegség az nem más, mint egy lassú halál. Mert egy hosszú, akut betegség halálhoz 
vezethet. A fájdalom pedig nem más, mint a test kínzása. És a betegség tudjuk, hogy az 
ellenségtıl, az ördögtıl származik, a veszett kutyától. Azzal kínozza a beteg testét, hogy 
fájdalmat tesz rá.  

Vedd elı a tükröt, ne felejtsd el, amit ott látsz! Nézd meg magad, hogy Isten hogyan lát 
téged. 2 Korinthus 12,10-ben Pál azt mondja, hogy gyönyörködik az Úrban…  

2Korinthus 12,10: Annakokáért gyönyörködöm az erıtlenségekben, bántalmazá-
sokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert 
amikor erıtlen vagyok, akkor vagyok erıs.  

Tehát ha van egy szorongattatás, két dolgot tehet az ember. Vagy gyönyörködik az Úrban, 
vagy elkezd panaszkodni, és leenged, mint a vészkijáratos bicikligumi. Melyik az 
eredményesebb? Gyönyörködünk az Úrban, mert akkor a kegyelem tud áradni. De ha elkezd 
panaszkodni a keresztény, akkor Isten kegyelmét kiszorítja az életébıl.  

Ezt fontos megérteni. Ha kegyelemben szeretnénk áradni, és a kegyelem rétegenként 
rakodjon ránk naponta, akkor gyönyörködni kell az Úrban. Ne a problémában, az Úrban 
gyönyörködjél, mert İ hatalmas arra, hogy megoldja. Tartsál ki minden helyzetben, és 
gyönyörködj az Úrban. A panaszkodással ne zárd le Isten kegyelmének az áradását. Ez is egy 
ütıs üzenet, ugye?  
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A Szent Vér által tétettünk igazzá. Nem a mi cselekedeteinkbıl, a jó cselekedeteinkbıl. 
Hanem a Szent Vérre tekint az Atyánk, a mennyei Atyánk, és azt mondja: ez a bárány meg 
van mosva, én tisztának látom. Meg ıt is, meg ıt is… Mert mindannyian befogadtátok az 
Jézus Krisztust, és a Szent Vér megmosott.  

A Szent Vérnek egy nagyon fontos szerepe van, és ereje van. Az Úr Jézus drága Szent 
Vére tett bennünket igazzá. Ez a Szent Vér mindent felülírt. Akkor van-e valami erıteljesebb, 
ami a Szent Vért hatástalanítani tudná? Nincs! Nincs!  

Tehát a Szent Vérnél vagyunk, ami tisztára mosott bennünket. Lukács 5,23-ban 
olvashatjuk azt, amikor a Jézushoz a tetın keresztül engedték le a beteget.  

Lukács 5,23: Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bőneid; 
vagy azt mondani: Kelj fel és járj? 

Itt most a megbocsátásra szeretnék kitérni. Tehát Jézus már a megbocsátásról beszél, 
pedig az İ drága Szent Vére még nem folyt ki. De az İ engesztelı Vére már itt volt a földön, 
az İ fizikai testében. Már utalt a megbocsátásra, mert olyan értékes a drága Szent Vér.  

Egy Igét kaptok az Úrtól záró akkordként.  
Jób 33,14-16: Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá! 

Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberekre, és mikor 
ágyasházukban szenderegnek. Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi 
megintésükkel.  

Ha az ember elméje nappal túl zajos, akkor Isten álomban szól, de ez a vezetésnek a 
legalsóbb szintje. Mert a Szent Szellem közvetlenül szeretne hozzánk szólni. A 14-es Igében 
van a kulcs szerintem, akinek szól. Akinek nem, az lapozza át. Hiszem, hogy szól az Isten 
egyszer vagy kétszer is. Mindenkihez szól. Hallelúja! 

Imakérések: Elıször is hálát adunk azért, hogy aki munkát kért – múlt héten is 
imádkoztunk, elıtte is és telefonon is jött kérés. Imádkoztunk, ez mind az Úr elıtt van. İ 
ezen munkálkodik. Ebben a hitben maradunk, hogy İ ezen munkálkodik. A szent idızítésben 
hisszük, hogy ez megérkezik a számotokra. Tehát hálaadásban vagyunk, hogy mindenkinek a 
szíve kívánságát az Úr betölti azzal a munkahellyel, ami a szívéhez legközelebb áll, ami az 
egyéniségéhez legjobban hozzáillı és az İ akaratában való. A tükörbe nézünk, és azt 
mondjuk, ez megvan.  

Isten kegyelmét árasztjuk ki a családotok felett, a szeretteitek felett. Békességet árasztunk 
ki úgy általában mindenki felett, a szeretetet, az örömöt. Ha valakinek leeresztett a biciklije, 
akkor vegye elı az öröm Evangéliumot. Mert az fel fogja dobni. Isten jelenlétét árasztjuk ki, 
ami örömmel, szeretettel, békességgel teljes. Gyógyulást szólunk, szabadulást szólunk. 
Megparancsoljuk az ellenségnek, hogy levegye a kezét rólatok, a szeretetteitekrıl, a 
családotokról, mind egészség területen, mind anyagi területen. Jézus nevében. Kijelentjük, 
hogy Isten gyermekei vagytok!  

Pál is hivatkozott egyszer a jogára, amikor meg akarták korbácsolni. Élt a jogával. Azt 
mondta, hogy én római vagyok. S a rómaiakat nem volt szabad megkorbácsolni. Te pedig ezt 
mondhatod: te veszett kutya, én Isten gyermeke vagyok! Köszönjük Uram a Te megtartó 
kegyelmedet, és a Te dicsıséged megláttatik minden egyes esetben. A Jézus nevében.  

 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 
 
 


