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A KÉTFÉLE JÓLÉT 
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Ságvár, 2012. 10. 15. 
 

Köszönjük a mai napot, hogy egybegyőlhettünk, hálát adunk Uram a Te Igédért, hogy 
szabadon szólhatjuk. Köszönjük Neked, hogy Te szaporítod a gyülekezetet naponta az 
üdvözülıkkel, a Jézus Krisztus szent Nevében.  Megáldjuk Jézus Nevében az elöljáróinkat, és 
a Szent Vér alá helyezzük ıket, továbbá a gyülekezet minden tagját, családját, 
hozzátartozókat, a munkájukat, a Jézus Nevében.  

Megkötjük az ellenség minden gonosz munkáját, megtiltjuk a betegséget, megtiltjuk a 
hiányt a Jézus nevében, és kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy töltsék be a szükségeket, 
dicsıségesen Jézus Krisztusban, az İ gazdagsága szerint. Tiéd minden dicsıség Uram 
mennyen és földön. Hálát adunk a jelenlétedért, köszönjük a békességedet, örömödet, 
szeretetedet. Megköszönjük, hogy a kegyelem naponta növekszik fölöttünk, szintrıl szintre.  

Hálát adunk drága Szent Szellem a gyógyítások ajándékaiért, amit máris bekapcsoltál. 
Köszönjük Uram a szabadulásokat, a gyógyulásokat, az áttöréseket, és minden áldást, ami 
tıled származik. Tiéd minden dicsıség mennyen és földön, az Úr Jézus Krisztus Szent 
nevében. Ámen! 

Köszöntsd és emlékeztesd a szomszédodat a következı mondattal: a legnagyobb hatalom 
az ima! Amikor imádkoztok, akkor foglaljátok az imáitokban az elöljáróitokat is, mindenféle 
tekintetben, egészség, ellátás és mindaz, ami aktuális. 

Mai tanítás címe: A kétféle jólét. Igazából alapelveket nézünk, és azt hiszem, hogy 
minden alkalommal, mindannyian kapunk valami újat, amit eddig nem ismertünk. A világi 
információk ellentmondanak Isten üzenetének.  

Mást mond a világ, mást mond Isten Igéje, de tudjuk, nekünk melyiket kell követni. A 
világosságot. A világ csak azt hiszi el, amit az öt érzékszervén át megtapasztalhat. Amit lát, 
hall, tapint, stb. A tudósok is próbálják Istent kimutatni, de mőszerekkel nem fogják tudni.  

Hogyha te tudod, hogy Isten mit állít egy dologról a Bibliában, akkor téged senki nem 
csaphat be. De ehhez bizonyos ismeretre van szükséged. Hogyha tudod, hogy İ mit mond egy 
adott helyzetrıl, akkor könnyő neked is úgy gondolkodni és úgy hinni, ahogy a Biblia írja.  

Múlt héten is megállapítottuk, hogy a világi bıvölködés korlátozott, a pénzre és a 
hatalomra szorítkozik. A világ már beismerte, hogy nincs hatalma a betegségek felett, 
továbbá a szellemi és a társadalmi problémák leküzdésére képtelen. Próbál természetesen 
valamit tenni, de azok a megoldások nem tökéletesek. Tökéletes válasz Isten Igéjében van.  

Meghatározzuk, hogy mi az isteni jómód. Az isteni jómód egy képesség arra, hogy 
használjuk Isten erejét az emberiség bármely problémájának a megoldására. Legyen az anyagi 
jellegő, egészségügyi jellegő, vagy bármilyen. Mert a Mindenható Isten az mindenható!  

És az isteni jómód sokkal többet jelent az anyagi, a politikai és a társadalmi kérdéseknél. 
Mert ezek világi dolgok, és világi szemszögbıl vannak megközelítve. A jólétnek a fokmérıje 
nem a pénz. Mert a jólétet sokkal szélesebb körben kell tekinteni.  

A pénz a földi hatalomnak a legalacsonyabb rendő formája. Régen nem is volt pénz, mert 
árút cseréltek. Sıt, még ha van olyan korosztály közöttünk, akik megérték a történelmi idıket, 
azok tudják, hogy az infláció miatt akkor is árucsere volt. Valamikor régen bejött a pénz, ami 
gyakorlatilag csereeszköz.  

Tehát kijelenthetjük, hogy a földön a legalacsonyabb rendő hatalom a pénz. Mi a 
legmagasabb rendő hatalom? Az ima. Az ima a legmagasabb rendő hatalom, amit a földön 
alkalmazunk. Mert amikor Jézus nevében imádkozol, akkor Isten az İ képességét mőködésbe 
hozza. Mert az imával Istent felhatalmazod.  

Különben İ a szabad akaratunkat tekintve nem tolakodik, és nem avatkozik bele a 
dolgainkba addig, amíg meg nem kérjük, vagy meg nem bízzuk İt.  
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Zsidó levél 1,2-3 Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Aki 

az İ dicsıségének visszatükrözıdése, és az İ valóságának képmása, aki szavának 
erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bőneinktıl megtisztítván, leült a 
Felségnek jobbjára a Magasságban.  

Aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, azaz kormányozza a mindenséget. Ez 
Jézusról szól. Isten ereje az egyedüli hatalom, amely az emberi lét teljes egészét felöleli. 
Beleértve az egészséget, a testünk éppé tételét, a szükségek betöltését és sorolhatnám tovább.  

Ésaiás 55,11 Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, 
hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem. Ámen! 

Itt gyakorlatilag Ésaiás Istent idézte. Látjátok ebben a versben a megvallott Igének a 
gyümölcsét? Ugyanis Isten azt mondja a Jeremiás 1,9-ben, hogy az Igémet adom a te szádba. 
Nem a pletykát, nem világi dolgokat, nem a sajnálkozást, hanem az én Igémet adom a te 
szádba. Jeremiás 5,14 pedig azt mondja, hogy azt az Igét, amit Isten a szánkba adott, azt İ 
tőzzé teszi. Tehát egy erıteljes hatalmat ad az Igének.  

Jeremiás 23,29 Az Igére azt mondja, hogy olyan tőz, mint a sziklazúzó pöröly. A pöröly 
az kalapácsot is jelent. És ha van otthon kukoricadarálótok, abban is kalapácsok vannak. S 
olyan sebesen forognak, hogy a kukoricát, vagy a gabonát, amit beleteszel, azt összetöri.  

Most képzelj el egy kıbányát. Ahhoz, hogy az utakra, utcákra, járdákra tudjanak hozni 
finom zúzalékot, murvát, vagy valami rostált finom szemcsés anyagot, vagy a házakhoz 
kıport, elıször a nagy sziklákat össze kell törni.  

És ott is hasonló berendezéssel dolgoznak, csak sokkal nagyobb teljesítményőek. 
Kalapácsok forognak és a nagy kıdarabokat összetörik. Az Ige ugyanilyen erıvel bír, mint 
egy ilyen nagy kalapács. Addig veri a sziklát, addig veri azt a problémát, amíg 
összemorzsolódik. Ugye, az Igének milyen ereje van? Hallelúja!  

Tehát ezt olvastuk az Ésaiásban, hogy Isten az Igét, amit nekünk adott, fordítsuk vissza 
megvallás formájában, ezzel egyrészt İt felhatalmazzuk, és İ el kezd tudni munkálkodni. 
Mert az Ige mögött Jézus áll. Jézus az, aki cselekszik. Világos ez a kép? Az Ige fontossága 
megint elıjött. Nem tehetek róla. Tehát a megvallott Ige gyümölcse, a szabadulás, az áttörés.  

Ahhoz, hogy jómódban élj, a lelkednek gazdagnak kell lenni az Igének az igazságával. 
Errıl már beszéltünk, talán két héttel ezelıtt. De nem árt, hogyha ismételjük. Fontos, hogy 
többször és többször halljátok, akár ugyanazt.  

Mert nem tudni, hogy kinek mikor nyílik meg a füle. Lehet, hogy valakinek a második, 
vagy harmadik alkalommal nyílik, hogy ezt befogadja és megértse. Hogy a megértések 
szemei megnyíljanak.  

Isten ereje kapcsolatban áll az İ Igéjével, és az Ige által szabadítja fel az erejét. Amikor 
mi az Igét megvalljuk, kimondjuk, akkor elkezd cselekedni, és a természetfeletti erı 
felszabadul. Hallottunk olyan bizonyságot, hogy amikor mi itt imádkoztunk, akkor az, aki 
otthonmaradt, érezte Isten erejét, jelenlétét és a szabadítását. Ez így mőködik.  

Isten elküldte az Igét, egyrészt, hogy legyen nekünk útmutatónk, jelzıoszlopunk, legyen 
táplálékunk, legyen mihez igazítani magunkat. Mert ahogy az őrhajók keringenek a kozmoszba, 
ott is mindig kell végezni parányi igazításokat, hogy a megfelelı célba eljusson. Mert 
eltérhetnek a pályáról. Jön egy nap széllökés és meglökheti, és akkor máshol lyukadna ki.  
İ elküldte az Igéjét, hogy mi kapcsolatba kerüljünk az Igének a hatalmával, Istennek az 

erejével. Az Igének sok célja van. Ez lehet, hogy új, de a többi, amit elıtte felsoroltam, az már 
ismert volt elıttetek, azt csak ismételtük most. Hallelúja! 

Tudjátok, hogy a hitetek mértéke az mivel arányos? Vegyünk egy mércét. Különbözı 
szinten állunk hitben. És mitıl függ a hitünk mértéke? A bibliai ismerettıl. Amennyit ismersz 
az Igébıl, akkora a hited szintje. Tehát ha szeretnéd a hited emelni, akkor az Ige mértékét 
növeld magadban. Öntsd magadba az Igét, és így erıs hitre teszel szert.  



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

3/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

Ez az egyetlen módja annak, hogy a hitünket megemeljük, megerısítsük. Azért mondja az 
Ige, hogy a hit hallásból van. Tehát hallanod kell az Igét. Istentıl hiába kérjük a hit növelését, 
mert az Ige azt mondja, hogy a hitnek egyetlen forrása van. Egyetlen hittermelı forrásunk 
van, az Igének a hallása.  

A hatalmadat, ami az Igére épül, azt minden területen gyakorolhatod, és el fogsz jutni 
oda, hogy a problémáidat csakis az Ige szerint igyekszel megoldani. Ez egy folyamat. Mert az 
elején az ember próbálja a saját erejébıl is, meg a világi módszerekkel. De ahogy növekszünk 
hitben, gyakorlatilag eljutunk arra a szintre, hogy egyedül csak az Igébe kapaszkodunk bele.  

Gondolj egy metró kocsira. Utazol a metró kocsiban. Nincs ülıhely, csak állóhely. 
Hirtelen felgyorsul a metró, meg gyorsan fékez, muszáj kapaszkodni. Ott vannak a 
kapaszkodók. Neked az Ige a kapaszkodód.  

Van egy jó hírem. Bármilyen problémában is vagy, Isten mindig tudja a megoldást! Az egy 
másik kérdés, hogy nem mindig hallod meg. Ugyanis, amikor belekerülünk egy helyzetbe, 
akkor az elme el kezd zakatolni, és a frekvencia átáll az isteni csatornáról a saját elménkre. De 
Isten tudja a megoldást. És akar is segíteni, és tud is segíteni, csak hozzá kell fordulni.  

Hogyha ismered az isteni gyógyulás útját, márpedig ismeritek, és többen meg is 
tapasztaltátok. S hogyha nem segítesz a környezetedben levıknek, akkor idıvel nálad sem fog 
mőködni kellıképpen. Ha képes vagy hit által meggyógyulni, akkor segíts másoknak is, hogy 
birtokba vehessék a szent egészséget. Mert a világban nagyon sok beteg ember van.  

Oszd meg a hitedet azokkal, akik a környezetedben vannak, hogy így is lehet gyógyulni. 
Így is lehet szabadulni és elıbbre jutni. Hogyha te ismered a hit általi bıvölködésnek a titkát, 
akkor taníts meg erre másokat is.  

Nagyon régen hallottam egy pesti tanításban, hogy keress hasonló problémával küzdı 
embereket, prédikálj nekik, szolgálj feléjük, és ahogy a kenet rajtad keresztül átárad, az a te 
javadat is szolgálni fogja. Érdekes, de mőködik, s igaz. Nagyon régen hallottam én ezt, de ez 
a mondat most idejött, ebbe a tanításba.  

Mert amikor valaki felé szolgálunk, most akárcsak a pásztorokról beszélek… Gyógyító 
sorban szolgálnak, vagy az alkalom során tanítanak, prédikálnak, akkor szolgálnak a nyáj felé, 
vagy valaki felé. Akkor a kenet rajtuk keresztül kiárad a többiek felé. De ıket sem hagyja 
érintetlenül. Tehát hatással lesz rájuk is, és természetesen pozitív hatással.  

Hogyha te szolgálsz mások felé, ha te például fejfájós vagy, akkor keress egy másik 
fejfájóst és szolgálj felé. Imádkozz érte és a te fejfájásod is el fog múlni. Így gyakorlatba 
ültetve sokkal érthetıbb ugye? Bármilyen legyen a probléma, hogyha te áldás vagy mások 
felé, akkor Isten téged is megáld.  

János 14,21-23 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret 
engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem 
magamat annak. Monda néki Júdás, nem az iskarióti: Uram, mi dolog, hogy nékünk 
jelented ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret 
engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és 
benne lakozást veszünk.  Ámen! 

Itt a bıvölködés képe tárul elénk, csak egy kicsit elrejtve. Akkor élsz bıségben, hogyha 
Isten kijelenti magát neked, és veled lakik. Két feltétel. Isten kijelenti magát neked, és veled 
lakik. Isten lakhat velünk úgy is, hogy nem jelenti ki magát. Igazából Jézus benne lakik az 
újjászületett keresztényekben, de nem mindenki jár szorosan együtt az Úrral.  

A kijelenteni szó azt jelenti, hogy kézzelfoghatóvá tenni. Tehát amikor Isten ad egy 
kijelentést, akkor valamilyen dolgot kézzelfoghatóvá tesz. A görögben jelenti: megmutat, 
bemutat, tudomására hoz és felfed. Ez a kijelentésnek az értelme. Azaz kézzelfoghatóvá válik. 
Történt már olyan, a bizonyságokban már hallottam, hogy egyszerően, mint egy falevél, 
odapottyant egy ötezres a lába elé, és senki nem volt a környéken.  
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A veled lakik… – az megint egy érdekes szó, gyakorlatilag ez egy tevékeny 
együttmőködést jelent. Tehát nemcsak bennünk lakik és cipeljük magunkkal, mint egy 
koloncot, vagy egy potyautast, hanem ez egy tevékeny együttmőködésrıl szól.  

Jelenti még azt: hogy tesz, alkot, terem, megvalósít, cselekszik és tevékeny. Tehát amikor 
azt mondja az Ige, hogy nálad lakik, bennünk lakik, akkor nem tétlen. Nem tétlen, hanem 
munkálkodik. Munkálkodik azon, hogy nekünk egyre jobb és jobb legyen.  

És van itt még egy szó, hogy annál lakozom. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a célból. Tehát 
az Úrnak is az a célja, aki bennünk lakozik, mint a miénk. Tehát mindkettınk célja megegyezik 
és így lehet elıbbre haladni. Természetesen Isten akaratán belüli dolgokról beszélünk.  

Isten mindig kész akcióba lépni, amikor İt segítségül hívják. Gondoljunk csak az elsı 
ilyen helyzetre, amikor segítségül hívtuk – az üdvösség pillanatában. Mikor elmondtuk az 
Üdvösségi imát ıszintén, hittel és tudatosan. Az a helyzet, hogy nem mindenki mondja el 
tudatosan, és akkor nem is mőködik.  

Akár a „Hiszek egyet”, akár az „Üdvösség imát” tudatosan kell elmondani. És nem 
egyszer közületek is sok bizonyságot hallottunk már, hogy amikor valaki újként befogadta az 
Úr Jézus Krisztust, akkor szinte érezte az Úr jelenlétét, az érintését, a békességet, a szeretetet 
és ehhez hasonlókat. Tehát Isten kijelentette magát. Megnyilvánult.  

Megint két feltétel következik. Amikor az Igét tesszük az elsı helyre, a legfelsı polcra, és 
az Ige alapján cselekszünk, akkor Isten jelenléte kézzelfoghatóvá válik. Jézus valóságossá 
teszi magát. Szinte érzed, hogy ott van, vagy pedig megjelenik az imaválasz. Megkapod a 
választ az imádra.  

Ez, hogy veled lakik, ez nemcsak egy ott lakozást jelent, hogy ott szundikál és tétlen, 
hanem tevékenykedik és (egy idegen szót, amit nem annyira szeretek) manifesztálódik. Tehát 
valóságba jön az a dolog, amiért te imádkoztál. Tehát kézzelfoghatóvá válik.  

Mindenkinek van problémája. Jézus senkinek nem mondta azt, hogy az üdvössége után 
nem lesznek problémái. Mert nem piros szınyegen hívattunk el, de megvan a problémákhoz a 
megoldás. Megvan a hatalom. Probléma esetén mindig keresd az Igében a választ, mert ott 
van benne. És amikor az Ige alapján cselekszel, akkor İ visz gyızelemre.  

Mert az Ige mögött az Úr Jézus áll, aki az ellenséget már lefegyverezte, megbénította, a 
talpunk alá helyezte, nekünk csak emlékeztetni kell rá ıt, mert amnéziás. Erısen feledékeny. 
Veszett kutyának neveztük a múlt héten.  

Nekünk, mint újjászületett keresztényeknek, könnyő hinni az Igében. Mert a Biblia 
Szerzıje bennünk lakozik, és így számunkra az Evangélium egyszerő. A világ számára nehéz, 
és rejtett. A házasságos könyvben is ott van az elıszó, amely segítség a könyv megértéséhez.  

Ezt pont arról szól, hogy hogyan lehet megérteni a Bibliát. És megvan hozzá a kulcs is. Az 
Üdvösség és a Szent Szellem imája. Mi meg imádkozunk és nyitott szívet, halló fület és látó 
szemet rendelünk az Olvasókhoz.   

Ott tartottunk, hogy az Evangélium számunkra egyszerő. Nem kell várnod, hogy 
meggyógyulj, nem kell várnod, hogy bıségre juss, hogy majd talán fél év múlva, vagy egy év 
múlva. Ne szabj ilyen határidıket, mert mindezeket már Isten felkínálta. Eléd tárta az Igében.  

Krisztusban a kereszten megváltás megtörtént. Az le van írva, elénk van tárva. De 
gyakorlatilag a most hit alapján ebben a pillanatban befogadhatod a gyógyulást, befogadhatod 
a bıvölködést. Csak a láthatók azok, amelyek nagyon vissza szokták húzni a drága szenteket.  

Mert mi nem a látható szerint járunk, a Biblia figyelmeztet is erre. Hanem az Ige szerint.  
Tehát ha egyszer kifizettetett, akkor az ki van fizetve. Ha valakinek fizetnék egy kávét a 
„Görbetök” intézményben, az már rajtad múlik, hogy mikor fogyasztod el. Hogy még a mai 
nap, vagy jövı héten, vagy fél év múlva. Ugye? Mivel az ki van fizetve, az meg van neked! 
Neked az félre van téve. Ugye?  

Ugyanez történt a kereszten. Ki lett fizetve. El lett végezve a munka. Azért kellett az Úr 
Jézusnak annyit szenvednie. İ viselte a betegségeinket, a fájdalmainkat és elhordozta a bőnt. 
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Tehát a munka elvégeztetett. A kávé kifizetésével az a számla le van zárva. Rajtunk múlik, 
hogy mikor tudjuk megragadni, és valóságba hozni azt, amit a Krisztus értünk tett.  

Filippi 4,19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ 
gazdagsága szerint dicsıségesen a Krisztus Jézusban. Ámen! 

Tehát az İ gazdagsága szerint tölti be és nem a mi hiányunk szerint. A gazdagság bıséget 
is jelent. Isten az İ bısége szerint tölti be a mi szükségünket. És nem a mi szükségleteink és 
hiányunk szerint.  

A betölt szó azt jelenti: megtölt, teletölt, feltölt, teljessé tesz, jóllakat; passzív értelemben: 
megtelik, megelégszik, beteljesedik. Ezek mind a bıségre utalnak. Hogy Isten bıségesen el 
akar látni bennünket, csak nálunk vannak korlátok. Egy nagyon régi pesti tanításnak az volt a 
címe, hogy „kitörés a dobozból”. A skatulyából.  

A gondolkodásunk be van skatulyázva. Hányszor hallani azt, hogy jaj milyen drágaság van. 
Régen nem így ment. Ez a világi tükör. De elıvesszük az Ige tükrét, ami azt mondja, hogy az İ 
gazdagsága szerint betölti a szükségeinket. Tehát ne engedd meg, hogy a világ lehúzzon.   

Ilyenkor visszakérdezhet a keresztény: Ki a te életed forrása? Az enyém az Úr! Én 
minden gondomat İreá vetem. S ezt kellene minden embernek. Hogyha az Ige 
világosságában jársz, akkor a szíved, a szellemed összhangba fog kerülni Isten Igéjével. 
Tehát azonos lesz a frekvencia. Egy húron pendülünk akkor.  

Lapozzunk el közben a 2 Korinthus 9,8-hoz. Az Ige itt azt írja, hogy İ pedig reád árasztja 
minden kegyelmét. Egyébként is Istentıl mindent kegyelembıl kapunk. 

2Korinthus 9,8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; 
hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bıségben 
legyetek. Ámen! 

Azt mondja az Ige, hogy ha a mi szívünk összhangba kerül Isten Igéjével, akkor İ a 
hatalmas kegyelme által, reánk árasztja az İ bıségét, az İ gazdagságát. Az áldás szó a 
következıket jelenti: gyarapít, bıven van, többlet, fölösleg és felülmúló.  

Tehát ezek mind a túláradó áldásról szólnak. A másik szó pedig az elégség: önfenntartás, 
függetlenség és megelégedettség. Ezt jelenti az elégség. Nem kell koldulni, mert akkor az 
ember saját magát fenn tudja tartani. Természetesen nem szabad önzıen élni. Krisztus 
Testének a gondjait figyelembe kell vennünk. Sajátunkként kellene kezelnünk.  

És most a ruhabörze is egy ilyen lehetıség, mert áldássá válunk mások számára. Egyrészt 
azzal a holmival, amit mi hozunk, vagy amit a faluból hoznak. Lehetıséget biztosítunk 
azoknak, akik szükségben vannak, hogy ezekbıl a holmikból válasszanak. A fölösleget és a 
hiányt összekapcsoljuk.  

Sokan úgy gondolják, hogy Isten csak az ı munkáján keresztül tudja megáldani. De Isten 
nemcsak a foglalkozásodon keresztül tudja betölteni a szükségeidet. De hogyha netán 
nagyobb a hited a munkádban és a saját képességeidben, mint az Igében, akkor egyelıre 
számodra ez az út nem járható.  

De bízom benne, hogy egyre feljebb kerül mindenki hitben és rátalál az isteni útra, és a 
mennyei csatornákra. Természetesen Isten mindenkit megáldhat a munkáján keresztül, és 
ezen túlmenıen adhat egy jobb foglalkozást. Adhat egy jobb helyet.  

Beszéltem tegnap egy pásztorral, és szóba került, hogy ık tízen dolgoznak egy teremben, 
és nem mindig rózsás a helyzet. Van, amikor a légkör egy kicsit feszült. És mondtam, hogy a 
környékünkön vannak olyan keresztények, akik úgy imádkoznak: az Isten által rendelt 
bevételi forrásokat, munkahelyeket bebetonozottnak nevezzük.  
İ meg úgy imádkozik, hogy Te lökd ki Uram a széket alólam, amikor eljön az ideje, és én 

nem venném észre. Még egyszer: Uram, ha nem venném észre a te idızítésedet, akkor Te 
rúgd ki a széket alólam. Igen sokat lehet tanulni mástól is! Igazából az Úr tanít.  

De semmiképpen ne szorítsd Istent a foglalkozásod keretei közé, hogy csak ott tud azon a 
területen megáldani. Mert Istennek számtalan csatornája van, amin keresztül szeretne 
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megáldani. De ha nincs fogadókészség, azaz nincs hozzá hit, hogy a többi csatorna is 
mőködjön, akkor nem fog mőködni. Nem Istenen, hanem rajtunk múlik.  

1Mózes 14-hez lapozzunk, függetlenül attól, hogy az elızı vasárnap Pesten is elhangzott 
ez az Igerész. Egy kicsit mosolyogtam magamban, hogy mennyire egybeesik a két tanításrész. 

1Mózes 14,22-23 És monda Ábrám Szodoma királyának: Felemeltem az én kezemet 
az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, aki birtokolja az eget és a földet Hogy én egy 
fonalszálat, vagy egy sarukötıt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad: 
Én gazdagítottam meg Ábrámot. Ámen! 

Ábrahám mitıl volt olyan mérhetetlenül gazdag? Isten áldásától. Nem azért, mert mástól 
elvette a tulajdonát, nem jogtalanul jutott a vagyonhoz, hanem Isten megáldotta ıt.  

Itt a történet arról szól, hogy öt király támadott a hadseregével és Lótot is elvitték 
mindenestıl. Erre Ábrahám az öt felfegyverzett hadsereggel szemben, az ı házanépét 
fegyverezte fel, akik 318-an voltak mindössze, és gyızelmet aratott az ellenség felett. De 
ebben Isten kegyelmét lássátok meg. Adott neki bölcsességet, természetfeletti képességet és az 
ellenséget kiiktatta.  

És utána a Szodoma királyának azt mondta, hogy én tıled semmit nem veszek el, nehogy 
egy ember is azt mondja, hogy valaki más tett engem gazdaggá. Mert ı Istent tekintette a 
forrásának. Tehát Ábrahámot Isten tette gazdaggá, és nem ember.  

Fontos igazság, amely a Biblián végigvonul, végigkísérhetı, amikor felmerült valamilyen 
igény, akkor Istennek mindig akadt legalább egyetlen embere, aki rendelkezett a szükséges 
forrással és azt betöltötte. Dicsıség Istennek.  

Izrael számára Mózes volt a forrás. A világ számára az Úr Jézus. Az Efézusiaknak Pál 
apostol, és itt még sorolhatnám, kitudja meddig. Egy gyülekezeti Testnek pedig az öt 
szolgálat, ami gyakorlatilag ajándék Krisztus Teste számára: a tanító, a pásztor, az 
evangélista, a próféta és az apostol. 

És rajtuk keresztül kapja a Krisztus Teste az ellátást, a szellemi ellátást, ami kihat a testi 
dolgokra, az egészségre is, és kihat az anyagiakra is. Mert ha egy keresztény megtanulja, 
hogy hogyan tudja a mennyei bankszámláról lehívni, akkor a szellemi dolgokat, amit 
megtanult, azt a fizikai életében is tudja használni. Tehát fontosak ezek a kulcsok és fontos, 
hogy ezeken keresztül ellátást kapjunk.  

Krisztus Testében egyébként is egymásra vagyunk utalva. Senki nem mondhatja azt, hogy 
nincs szüksége a másikra, mert a Testben szellemi kapcsok és kötelékek vannak. És én úgy 
élvezem ezeket a kapcsokat, amikor felhív az egyik pásztortárs.  

Vagy én hívom fel ıket, és mindig örvendezünk. Tegnap az Orosházáról voltak fenn két 
busszal, százan. És ahogy láttam a pásztorukat… Mondtam is ma nekik, hogy olyan jó volt 
látni benneteket, ahogy Isten dicsısége volt rajtatok.  

Érezd át, amit Krisztus Testének a tagjai elszenvednek. Tehát az ı hiányukat, az ı 
problémájukat. Legyél áldássá az ı számukra! De ahhoz, hogy áldássá válhass, ahhoz elıször 
neked kell áldottnak lenni. Neked kell túlcsordulóan áldottnak lenni, hogy áldássá tudj válni 
az ı számukra.  

És a te problémáid és szükségeid közepette se feledkezz meg az elveszettekrıl. Mert az 
elveszettek azok menetelnek… Menetelnek egy szakadék felé. Mindaddig, amíg valaki meg 
nem állítja ıket, hogy van egy lehetıség. Vagy egy kiút. És te vagy a „hívó szó”.  

Az elveszettekért ilyen értelemben felelıséggel vagyunk, hogy szolgáljunk feléjük. Az egy más 
kérdés, hogy a szívüket mikor nyitják meg. De az, amit az elveszettek felé ti szóltok Isten dolgairól, 
azok mind magok. A mag pedig tudja a dolgát, hogy neki ki kell kelni. Csak idı kérdése.  

És nagyon sok olyan régen elvetett mag van, ami most kel ki. Mert vagy most került olyan 
élethelyzetbe, hogy kellene egy kapaszkodó, vagy egyszerően csak most nyílik meg a szíve. 
Sokan úgy kerülnek az Úr Jézus Krisztus táborába, hogy valami súlyos helyzetben vannak.  
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A tegnapi alkalom végén szóba került, hogy nagyon sok keresztény el van adósodva. És 
egyedüli kiút az Úr Jézus, és a hittel mondott imádság. Mert az Isten be tudja tölteni a 
szükségeket, tud rá megoldást adni. Csak oda kell tenni a szívetek hitét is.  

A „Temetıs szórólapot” ki szoktuk tenni a helyi temetıben, fára feltőzni, meg ahova 
éppen lehetséges, úgyhogy adok is belıle nektek. De aztán lehet személyesen is átadni 
valakinek, vagy ha éppen van egy friss sír, rátenni a koszorúk közé.  

Ez annyiban különbözik a tavalyitól, hogy a végén le van írva, hogy mit jelent az üdvösség. 
Tehát rajta van az ima a vigasztalásért, rajta van az elhunytak felıl való reménység a Thessalonikai 
levélbıl, és rajta van az üdvösség ima, illetve az alján magyarázat, hogy mi az üdvösség.  

Lényeg az, hogy ne maradjon az íróasztalfiókban. Kérdezd meg az Urat, hogy hogyan 
hasznosítsd, hogyan használd. Merre menjél. Amikor kiteszitek, akkor pedig imádkozzatok: 
Jézus Szent Vére alá helyezed ezt a plakátot, hogy senki le nem veheti azt.  

Az emberek szíve sokkal nyitottabbak az ünnepek környékén, ilyen a mindenszentek, a 
karácsony, és vannak olyan szolgálatok, akik kimondottan a temetıre specializálódnak. Mert 
oda az emberek azért mennek ki, hogy emlékezzenek az eltávozott szeretteikrıl, és 
nyitottabbak a szívük ilyenkor. És nagyon sokan elfogadják ilyenkor az Úr Jézust.  

Úgyhogy kirendeljük a szolgáló angyalokat, hogy hozzák elétek azokat a helyeket, ahova 
ki tudjátok ezeket a plakátokat tenni, illetve nyissák meg a szívüket az emberek. A nyitott 
szívő embereket hozzák elétek. A szátokba pedig az Úr adja a szót, hogy tudjatok szólni. 
Bölcsen, kenetteljesen és határozottan. Akkor azt a munkát elvégeztük. Hallelúja! 

A múlt héten, ha figyeltétek, az alkalom elején talán egy gyógyító kenet volt. Az alkalom 
végén jött meg a többi. Tudjátok az okát? Annak az okát, hogy az alkalom elején miért nem 
volt több gyógyító kenet. Mert valaki jött egy súlyos teherrel. S ilyenkor a Szent Szellem 
megszomorodik, és nem tud mozdulni.  

Most ebbıl nehogy valaki azt vegye ki, hogyha túl bánatos, akkor ne jöjjön. Hogyha 
eljössz az „orvoshoz”, a doktor Názáretihez és İ megszabadít. Tehát igenis jó az, hogyha 
eljön az ember. És én most csak arra szeretnék rávilágítani, hogy a Szent Szellem mennyire 
érzékeny. Tegnap Pesten is az alkalom végén jöttek gyógyító ajándékok.  

A Szent Szellem az alkalom közbeni beszélgetésre is megszomorodik, vagy ha épp SMS-t 
írnak. Nagy teremben ezt meg lehet csinálni ugye, de nem tanácsos.  

Most elıször imádkozunk értetek, kiárasztjuk a gyógyító kenetet felettetek, a szeretteitek 
felett, a Jézus nevében. A települések felett is Isten bölcsességét árasztjuk ki, a Szent 
védelmet, Szent oltalmat árasztjuk ki. Eloldjuk és kiküldjük a szolgáló angyalokat, legyenek 
mindenkinek a segítségére. Az ellenség munkáját pedig megtiltjuk, megkötjük, levágjuk a 
Jézus nevében, az Ige hatalma által, ami sziklazúzó pöröly. A Jézus nevében.  

És ez a Szent tőz elégeti a bilincseket, a láncokat, a kötelékeket, a Jézus nevében. És az 
emberek szabaddá válnak és meglátják a Te dicsıséges voltodat és hozzád térnek, és nem 
tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellem vonzásának, bemennek a Te jelenlétedbe, 
a királyságodba, ott maradnak, és növekednek a Jézus nevében.  

A kézrátételnél pedig arról van szó, hogy az Úr Jézus cselekedeteit cselekedjük, azaz a 
kenet a kézrátétel során, az érintési pont során átárad a másik testébe és elvégzi a szabadító 
munkát. Áldott vagy Krisztusban a Jézus nevében, és ez megláttatik rajtad, a családodban, a 
szeretteiden a Jézus nevében. Az Úr ad erıt a gazdagság megszerzésében. Az Úr felkeni a 
szádat, hogy használjon téged. 

Kezünket tesszük a hozott kelmékre és szövetekre a Jézus nevében, és kiárasztjuk Isten 
természetfeletti erejét. Hiszünk Uram az ima erejében, és hisszük, hogy a kenet beárad a 
szövetekbe, raktározódik ott, és amikor eljut az otthonokba, és a betegek testéhez érintik 
hittel, akkor kiárad, megtöri az igát, lehullanak a bilincsek, a láncok a Jézus nevében. 
Szabaddá válnak az emberek a betegségtıl, a fájdalomtól, a nélkülözéstıl, a Jézus nevében. 
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Minden dicsıség Uram a Tiéd. Áldjuk és magasztaljuk a Szent nevedet, és hálát adunk a 
kereszten bevégzett munkáért, a Jézus Krisztus Szent nevében ámen! 

Ugye a kenet milyen erıvel bír? Ha valaki teherrel jön, problémával jön, tünettel és 
fájdalommal jön, a kenet képes orvosolni. A kenet képes megszabadítani, és ezáltal az illetı 
fel tud emelkedni. Tehát fontos a kenet. És a Szent Szellem által jön. Úgyhogy szükségünk 
van a Szent Szellemre is.  

Egy másik szent kapcsommal beszélgettünk, hogy vannak olyanok, akik nem kitartóak a 
gyülekezetben, hanem egy idı után kimaradnak. Mi lehet az oka? Az egyik, hogy nincs kellı 
éhség bennük. A másik, hogy nem ismerték fel az Igének az értékét, a fontosságát és a 
hasznát. A harmadik pedig, hogy nem akarnak tanítványok lenni.  

Mert igazából tanítványképzés folyik nálunk, és az apostoli kenet árad az elöljárótól ebben 
a felekezetben. Úgy is hallottátok már, hogy a gyülekezet az egy kiképzı tábor, ahol 
felkészülünk arra, hogy a mennybe együtt lakozhassunk.  

A kérdés kapcsán felmerül az, hogy mi az értékes? Akik újjászülettünk, és befogadtuk az 
Úr Jézus Krisztust, számunkra az az értékes, ami szellemi növekedést ad.  

Tehát hogyha úgy akarod eltölteni az estédet, vagy délutánodat, hogy az hasznos és 
értékes legyen a számodra, akkor ezen mérce alapján meg tudod mérni, hogy nem egy silány 
show mősor nézel a TV-ben, vagy egy semmit mondó sorozat. Hanem leülsz az Úr Jézussal, 
és az İ Igével idızöl.  

Tehát ami szellemi növekedést ad, annak van a számunkra értéke. Mert ezt tudjuk vinni 
majd a mennyei hazába. Mert az Ige mindörökké megmarad. Állandó és örökkévaló az Ige. 
Ami e világban van, az mind múlandó. Most haldoklik a természet, sárgulnak a levelek, 
amiben gyönyörködünk, de ez a természetnek a halála.  

Múlt héten volt két Ige, ami Szellembıl elıjött, e-mailben meg is írtam. Egyik Ige az volt: 
mi nem veszünk kölcsönt, hanem olyan helyzetbe kerülünk, hogy inkább mi adunk kölcsönt. 
Ez az 5 Mózes 28,12-ben találtatik.  

Másik Ige, hogy a bőnösök javai eltétetnek az igazak számára. Ez pedig a Példabeszédek 
13,22-ben található. A múlt héten egy kis kijelentés is érkezett ebbıl, hogy ha megáldjuk az 
újjá nem születetteket, ık gyarapodnak, majd követeljük az üdvösségüket, bejönnek Isten 
királyságába, és akkor fogják tudni, hogy mire is kell fordítani azt a vagyont. Az elveszettek 
üdvösségének a szolgálatára.  

Csütörtökön az egyik bárányka kapott egy Igét, elküldtem neki e-mailben. Úgy szól. Az 
1Mózes 50,20: gonoszat gondoltak ellened, de Isten azt jóra gondolta fordítani. És beletalált 
az Ige az illetınek a helyzetébe.  

Ma is adott az Úr egy Igét mindenkinek, az egész nyájnak, a Példabeszéd 16,23-ast. A 
bölcs szíve értelmesen igazgatja az ı száját, és az ı ajkain gyarapítja a tudást. Tehát a szánkat 
irányítani kell, nem szabad megengedni, hogy bármi moslék kijöjjön onnan.  

És az szomorú, amikor azt hallom a gyülekezetekbıl, hogy nem merünk bizonyságot 
tenni, mert elferdítve és kipletykálva kerül ki a faluba. Ami elhangzik ebben a „családban”, az 
családi ügy. Amit ki kell vinni, az az Ige. Mert éppen utaltunk rá, és a Jeremiás könyvében 
van megírva, hogy Isten az Igét adta a szánkba, hogy azt szóljuk, és nem mást!  

Múlt héten is érintettük a magvetı példázatát. A magvetı az Igét hinti, tehát amikor a 
tanítás elhangzik, az is egy magvetés. Az Ige vetése a gyülekezet felé. Azt is tudjuk, hogy az 
ördög jön, és ki akarja lopni. Ha a keresztények szívében gyökeret verjen az Ige, akkor ı 
tudja, hogy a hívık egy komoly erıellenféllé válnak a számára.  

Tudjátok, hol kezdıdik az Ige kilopása? Az alkalom során, amikor az egyik hívı beszélget 
a másikkal. Meglopja a másikat, ha valaki beszélget, mert pont egy fél mondat fog kiesni az ı 
látómezejébıl. Az ördög már itt kezdi az Ige kilopását. Úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni, 
és kiigazítani magunkat az Ige tükrében.  
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Múlt vasárnapi tanításról néhány gondolatot: Összehasonlítja az ószövetségi papságot az 
újszövetségi papsággal. Az ószövetségi papság az törvény alatt volt. Az újszövetségi papság 
pedig a Melkisédek rendje szerint van.  

Az ószövetségben mindkét félnek volt része, teendıje. Istennek is és az embernek is. Az 
újszövetségben Istennek van teendıje, az embernek nincs benne része, mert kegyelembıl 
kaptuk az üdvösséget és nem cselekedetek által. Nekünk csak válaszolni kell Isten hívására. 
Illetve ezt már múlt idıben mondhatjuk. Mi már válaszoltunk Isten hívására.  

Ószövetségben az engedelmességtıl függött az áldás, és az 5Mózes 28 ezt tartalmazza. Ha 
engedelmes vagy, akkor ilyen áldások szállnak rád, hogyha engedetlen vagy, ellenszegülı 
vagy, akkor az átok száll rád. Újszövetségben az áldás tılük független. Krisztusban adatott az 
áldás, az ábrahámi csatornán keresztül.  

Az ószövetségben az Igét törvénynek vették. Ugye ezt úgy kell megcselekedni, 
szögletesen, ahogy van. Fekete-fehér. Megtetted, nem tetted meg. Az újszövetségben az Igét 
megéljük, megcselekedjük, mert szeretjük a mi Atyánkat.  

És ahogy a mi gyermekeink, és a ti gyermekeitek is szerettek benneteket… Tehát a 
gyerekek szeretik a szüleiket, és sok mindent azért tesznek meg, mert szeretik a szüleiket. Ha 
mi szeretjük az Atyánkat, akkor nem törvény szemszögébıl követjük az Igét, hanem a 
szeretetbıl cselekszünk Istennek a kedvére.  

A Melkisédek rendjében élünk az újszövetségben. A Melkisédek szájából csak áldás 
származik. Tehát visszautalva az áldásra, az ószövetségben függött az embertıl, hogy 
engedelmes volt, vagy nem volt engedelmes az Igének, vagy a törvénynek. Az elsı szó, ami a 
Melkisédek pap szájából származik, az az áldás volt. Tehát a Melkisédek szerinti papságnak a 
szájából csak áldás szól, és nem átok.  

Ezeket a különbségeket próbáltam felvázolni röviden. De igazából az egész tanítást 
érdemes, célszerő és szükséges áttanulmányozni. Még itt van ez a bizonyos bőn kérdés. 
Mindig újra és újra elıjön, a kegyelem tanítások kapcsán.  

Volt az elsı ember Ádám. Ádám tette által, Ádám cselekedete által tétetett az ember 
bőnössé. És ennek a bőnnek semmi köze a mi rossz cselekedetünkhöz. Mert nem az alapján 
szól az Írás, hogy bőnösök vagyunk. Az Ádám cselekedete által.  

Ezt a szót bizonnyal ismeritek, hogy az eredendı bőn. Hát az Ádámtól eredı bőn az, ami 
elhatott minden emberre. S jött a második ember, aki maga az Úr Jézus Krisztus, İ által 
tétettünk igazzá. Újjászülettünk, és Isten fiainak neveztetünk.  

Azt az eredendı bőnt, amit Ádám elkövetett, és miatta elhatott minden emberre, azt Jézus 
hatástalanította. Az Ige mondja, hogy kegyelembıl tartattatok meg hit által, és nem tıletek 
van, nem cselekedetek által van. Tehát a cselekedetnek semmi köze az üdvösségünkhöz, 
mindezt Jézus tette.  

Mi mind igazak vagyunk. Ezt mondja a Biblia rólunk. Mert a Szent Vér megmosott, és 
igazzá tétettünk Jézusban. De igazként is elvédhetjük a dolgot, de ettıl még nem leszünk 
igaztalanok. Ha a Szent Vér igazzá tudott tenni bennünket, akkor annak hatalmas ereje van, 
annak mindenek feletti ereje van.  

Akkor mi az, ami ezt a Szent Vért felül tudná írni. Tehát van-e ettıl nagyobb dolog? 
Nincs! Tehát ha igazként elvétjük, márpedig elvétjük, ott van a kegyelem felettünk, és a 
megigazultságunk továbbra is megvan. Amikor újjászülettünk, akkor az történt, hogy a bőn 
börtönébıl átkerültünk a megigazulás termébe.  

Még egy fontos intés van ebbe a tanításban. Hogy senkit ne ítélj, és ne kárhoztass. Fıképp 
ne keresztényeket, mert a Szent Vér rajtuk van, a kegyelem alatt vannak. És senkinek nincs 
joga mást megítélni, és kárhoztatni. Hallelúja! Szellemi világban nincs tér és idı, ott is 
teljesen mőködik az ima Jézus nevében.  


