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A SZEGÉNYSÉG ÁTOK 
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Ságvár, 2012. 10. 22. 
 

Dicsérjük az Urat, mert İ jó. Mert İ kegyelmes. És az İ kegyelme növekszik rajtunk, 
rétegekrıl rétegekre. Köszönjük Úr Jézus a kereszten bevégzett munkát. Hisszük, hogy ez a 
munka teljes volt, és nekünk nincs mit hozzátenni. Hálát adunk, hogy a Szent Véred által 
igazzá tétettünk. Hálásak vagyunk a teljes körő megváltásért, az örök életért. Köszönjük az 
áldások teljességét, amit a mai napon is elkészítettél a számunkra. És hálát adunk a Szent 
Szellemért, aki bekapcsolta a gyógyítások ajándékait. A mai napon is lesznek gyógyulások és 
szabadulások. Köszönjük az áttöréseket, amit Te készítesz el természetfeletti módon. Minden 
dicsıséget Uram neked adunk! Te vagy az ellátásunk forrása, Te vagy a mentsvárunk minden 
helyzetben. Minden gondot, minden problémát eléd helyezünk. Tudjuk, hogy Nálad mindig 
van megoldás. Hálát adunk a békességedért, a szeretetedért, a jelenlétedért. És köszönjük a 
Te Igédet, ami világosságot ad az életben. És a világosság útján járva, egyre áldottabbak 
lehetünk. Köszönjük a növekedést, szellemi, lelki, fizikai és anyagi területen egyaránt. Téged 
magasztalunk Uram mindenért, mert Te egy jó Isten vagy, és jó terved van a számunkra. S a 
szívünkbe ezt elplántáljuk, hogy ez gyökeret verjen, és soha ne feledkezzünk meg róla. 
Köszönjük, hogy egy jó Mennyei Atyánk van nekünk. Minden dicsıség Uram a tiéd mennyen 
és földön, az Úr Jézus Krisztus nevében ámen. 

Miközben köszöntöd a szomszédodat, emlékeztesd arra, hogy a gazdagság az áldás. 
Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük mindazoknak, akik a ruhabörzén részt vettek, 
bármilyen formában is, jelenlétükkel vagy ruhavetéssel. S megáldjuk azokat a magokat, 
amiket ti hoztatok, meg amit a falu lakossága hozott. Ezek a magok bıségesen szaporodjanak 
és térüljenek meg a vetık számára.  

Hat sörpadot állítottunk föl és ez telis-tele volt ruhával púposan és a végén kétzsáknyi 
maradt. Volt rá kereslet. Igazából egy áldás csatornává váltunk ezzel a dologgal, hogy a 
kínálatot és a keresletet összehoztuk. A maradék két zsák pedig Somban lel gazdára. Így 
mindenki áldott. A jövıben lehet, hogy másképp csináljuk, mert van ennél egy sokkal jobb 
ötlet, a bolhapiac. Mert bolhapiacra mindent lehet hozni.  

Szeretném a figyelmetekbe ajánlani újabb vetési lehetıség, a pesti Ifi-szolgálat elkezd 
győjteni a karácsonyi vásárra olyan dolgokat, ami otthon a szenteknek felesleges. İk ezt egy 
karácsonyi váráson tervezik értékesíteni, ami ebbıl befolyik, abból a rászoruló családokat 
támogatják. Tehát az, ami befolyik a felajánlott dolgokból, az jó helyre megy. Ha van ilyen a 
szíveteken, meg ha van elfekvı dolgotok, akkor az áldás lesz sokak számára.  

Látom a tollak már élesítve. A mai tanítás címe: A szegénység átok. Ezt muszáj 
kimondani, mert nem mindenki így értelmezi sajnos. Kezdjük a mai igeolvasást a Máté 6. 
fejezetével. A Biblia sokat szól arról, hogy ne aggódj, ne félj, légy bátor és erıs.  

Máté 6,31-32 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: 
Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mindezek et a pogányok kérdezik. Mert 
jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ámen! 

Azt üzeni az Úr Jézus, hogy ne aggodalmaskodj az ellátásod felöl. Az Atya tudja, hogy mire 
van szükséged, te pedig kérjél bátorsággal. Fordulj hozzá a szükségeid betöltéséhez. Isten nem 
közvetlenül tud küldeni dolgokat, hanem embereken keresztül tud hozzád eljuttatni dolgokat. 
Tehát embereket használ arra, mint csatornákat, hogy téged vagy másokat megáldjon.  

Felmerül a kérdés, hogy hogyan adsz a szükségben levıknek, hogyha neked sincs. Csak 
úgy tudunk adni, ha áldottak vagyunk, és több van, mint ami a mi szükségünk. Mi van akkor, 
amikor mondjuk tömegek állnak sorba és áldást várnak tıled. Nemcsak egy ember, hanem 
sok. S nem is kell messzire menni, mert falun belül az ember talál többet, mint ahány ujja van.  
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Minden bizonnyal, ha többfelé kívánják meg a segítségnyújtást, az adakozást, akkor az 
ember rangsorol. Mert nem tud mit tenni. Ha a keret az adott, az igény meg sokkal nagyobb, 
akkor muszáj valamilyen formában rangsorolni.  

Mivel a Nagyobb lakik bennünk, a Szent Szellem bennünk lakik, ezért képesek vagyunk 
meghallani a Szent Szellemnek a vezetését. És a Szent Szellem vezetése szerint lépni. İ vezet 
bennünket a tekintetben is, hogyha most többfelé kellene segítséget nyújtani, akkor ki legyen 
az. Vagy kik legyenek azok.  

Sajnos vannak emberek, és ezen belül keresztények is, akik visszaélnek, rossz indíttatással 
tartják a markukat. Korábban már említettem nektek, hogy évekkel ezelıtt hozzánk is 
becsengetett egy fiatalember, aki kereszténynek vallotta magát, és vasúti jegyre győjtött, hogy 
Nyíregyháza környékére kellene neki utaznia. Csak az a helyzet, hogy én már elıtte is 
hallottam, hogy másokhoz is ugyanígy bement.  

Tehát ha valaki rossz indítékkal jön, akkor az nálam a rangsornak az aljára kerül. Mert 
biztos, hogy nem arra kellett neki. Ezt az ember a szellemében érzékeli, hogy van ott egy 
bizonytalanság. Ha valaki úgy gondolja, hogy nem igazán képes hallani a Szent Szellemtıl, 
akkor ne ezt a megvallást gyakorolja, hanem azt, hogy én meghallom a Szent Szellem hangját.  

Tegyünk egy megvallást együtt, ami így hangzik: A Nagyobb lakik bennem, ezért én képes 
vagyok meghallani a Szent Szellem hangját és az İ útmutatását követni. A Biblia azt mondja, 
hogy Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Mivel én Isten gyermeke vagyok, engem is vezet a Szent 
Szellem. Hallelúja! 

Három Igét írtam ki, ezt most kitérıleg érintjük. A Római levél 8,1-ben van az elsı. Három 
Igével alá tudjuk támasztani azt, hogy az Újszövetségben Isten gyermekeit a Szent Szellem vezeti. 

Ószövetségben teljesen más volt a helyzet, a Szent Szellem nem lakott bennük, a Szent 
Szellem csak szolgált a papok, királyok és a próféták felett. Tehát ha az Ószövetségben valaki 
valamit szeretett volna megtudni Istentıl, akkor el kellett menni a prófétához vagy a paphoz. 
Ma sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mert a Nagyobb, a tanítónk, az bennünk lakozik.  

Róma 8,1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus 
Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint. Ámen! 

Járhatunk mi test szerint, és járhatunk szellem szerint. Azaz követhetjük a Szent 
Szellemnek a vezetését, útmutatását, tanácsát. 

Róma 8,14 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. 
És ha megcseréljük a szórendet, akkor úgy is mondhatjuk, hogy Isten fiait a Szent Szellem 

vezeti. Ugye? Mond azt, hogy ez én vagyok. Hallelúja! 
János 16,13 De mikor eljön İ, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden 

igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a 
bekövetkezendıket megjelenti néktek.  

Itt most azt ragadjuk ki, hogy elvezet minden igazságra, azaz elvezérel. Hogyan lehet 
valakit vezetni és vezérelni? Úgy, hogy utat mutatunk neki, hogy ez az irány jó, a másik irány 
pedig nem jó. Hogy megteszi, vagy nem teszi, vagy miként lépi meg azt a dolgot, ami elıtte 
van, az már rajta múlik, mert szabad akarata van.  

Tehát a Szent Szellem vezetését át lehet lépni, csak akkor hústestbe kerülünk, testi 
keresztényként mőködünk, és az nem jó nekünk, mert belekerülhetünk problémákba. Olvasni 
olyan Igét az Újszövetségben, hogy a Szent Szellem visszatartotta, megakadályozta az apos-
tolokat, hogy eljussanak valahova. Nem fizikálisan, hanem a szellemükben éreztek „stop táblát”.  

Egy ilyen szellemi „stop táblát” bárki átléphet, csak így valami gubancba fog keveredni. A 
Szent Szellem azért szól, hogy ne most menjél, ne arra menjél, másik útirányon menjél, mert 
az ördög valami csapdát készített el, és ettıl szeretne Isten megóvni, oly módon, hogy a Szent 
Szellemén keresztül visszatart. Ez elsısorban belsı bizonyosságként jelenik meg.  

Lukács 6,38-hoz lapozzunk. Az elıbb azt mondtuk, hogy Isten embereken keresztül tud 
áldássá válni mások számára. Emberi csatornákat használ arra, hogy valakit megáldjon. Jézus 
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nem csak azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok, hanem a következıket is mondta, hogy 
aki vet, az arat. Mégpedig a vetésének a mértéke szerint.  

Lukács 6,38 Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, 
színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, 
amellyel ti mértek.  

Ebben az Igében benne van a mérték, amilyen mértékkel mi vetünk, olyan mértékkel 
fogunk kapni. És benne van az embereken keresztüli eljuttatás. Az a csatorna, amely az 
engedelmes szíveken keresztül mőködik. Mert Isten szól az ı gyermekeihez, hogy ennek és 
ennek szüksége lenne valamire. De érdekes módon nem mindig közvetlenül történik az meg.  

Hogyha az én szívemhez szól az Úr, hogy egy összeget adjak valakinek, vagy valamit 
adjak valakinek, nem biztos, hogy ı a végállomás. Mert lehet, hogy rajta keresztül eljuttatja 
egy harmadik, vagy ötödik személyhez.  

Ha valakinek adunk valamit, igazából nem illik számon kérni, hogy akkor most mit is 
csinált azzal, amit én adtam neki. Legyen az pénz, legyen az ruha, cipı vagy bármilyen tárgy, 
mert azt tovább lehet vetni. Valamikor tovább is kell vetni. Az elvetés az vissza fog áramolni, 
mégpedig embereken keresztül. Ez egy fontos kulcs.  

Ahhoz, hogy visszaáramolhasson, engedelmes szívekre van szüksége Istennek, hogy 
használni tudja azokat az embereket. Akik a mások szükségeit a sajátjuk elé helyezik, azoknak 
a problémái természetfeletti módon meg fognak oldódni.  

Kenneth Copeland szolgálatában találtam egy bizonyságot, még világi életet élt, amikor 
teljes adósságban élt. Minden vállalkozása csıdbe ment. Tudjuk miért ugye? Mert Isten 
akarata nem az volt az ı számára, hogy ı vállalkozást vigyen, hanem szolgáljon és hirdesse az 
Igét. Hirdesse az Evangéliumot, az örömhírt.  

Aztán, amikor teljesen padlót fogott, akkor az Úrhoz fordult. Talán a napi kis tanításokban 
van egy olyan rész, hogy volt egy házuk, de üres volt, egy papírdoboz volt a hőtıszekrényük, 
és egy ágyuk volt mindössze.  

Lényeg az, hogy az Úrhoz fordult, az Igének szentelte az életét és megértette azt a 
szívében, hogyha ı mások szükségleteit elıtérbe helyezi az övével szemben, akkor ı áldást 
nyer ezáltal. S a saját problémái is így természetfeletti módon megoldódtak.  

Tette még a bizonyságokat is teli torokból. Órákon át, megvallotta a Filippi 4,19-et, hogy 
Isten betölti az én szükségemet, az İ gazdagsága szerint, dicsıségesen Jézus Krisztusban. S 
ezt órákon át teli torokból vallotta meg Isten elıtt.  

Nem mindig látszik azonnal a gyümölcs, mert a fán sem úgy van, hogy az egyik nap 
virágzik, a másik nap meg már szedjük a termést. Egy darabig még a helyzet kilátástalan volt, 
de azt írja, hogy 11 hónap múlva eltőnt az adóssága, egyetlen fillér adóssága nem maradt.  

Ezt Isten csak természetfeletti módon tudta betölteni. Azt nem írta le, hogy milyen módon, 
hogy valakiken keresztül áldotta meg ıt, és az adósságát abból tudta rendezni, vagy adósság 
elengedés történt. Mert mindegyik lehetséges.  

Azt tudjuk, hogy a keresztényeknél a legnagyobb probléma, az „okosdoboz”, az elme. A 
meg nem újított elme. S a keresztények tesznek fel ilyen kérdést, hogy származhat-e anyagi 
áldás a sátántól? Örülök, hogy nevettek rajta, mert akkor ti ezt nem hiszitek.  

Ésaiás 45,3 Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy 
megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Ámen! 

A sátán szándékait a pénzünk területén is a János evangélium 10,10 verse fejezi ki, ami 
úgy szól, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, pusztítson, romboljon.  

Néha úgy tőnhet, hogy az elveszettek, az istentelenek birtokolják a pénznek a nagy részét. De ez 
mégsem igaz, mert ettıl jóval több gazdagság rejlik Istennél. Csak el van rejtve. El kell, hogy mond-
jam, hogy Isten nem az ı népe elıl rejti el a gazdagságot. Hanem ki elöl rejti el? Az ördög elıl.  

Példabeszédek 13,22 A jó örökséget hagy unokáinak; a bőnös vagyona pedig eltétetik 
az igaz számára. Ámen! 
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Nemrégen ezt az Igét már elıhoztuk, hogy a bőnös vagyona eltétetik az igazak számára. 
Mondjuk: ez én vagyok. Hallelúja! Mármint az igaz, akinek eltétetett. Isten nem elılünk rejti 
el, hanem a számunkra teszi félre, hogy ne tudjon hozzáférni az ellenség. Vagy legalábbis 
minél kevesebb részéhez tudjon az ellenség hozzáférni.  

Fölmerülhet a kérdés, hogy miért a bőnösök rendelkeznek nagy vagyonnal? Ugye ez egy 
jó kérdés? A sorozatunkban megnéztünk már egy pár alapelvet. Szinte mindegyiknél 
alapelvnél kitőnik, hogy azt mőködtetni kell, mert csak akkor mőködik.  

Erre a kérdésre is az a válasz, hogy Isten pénzügyi törvényében egyes tényezık addig nem 
tudnak érvényesülni, amíg mőködésbe nem hozzák azt. Tehát meg kell találni a megfelelı 
zöld gombot, és mőködésbe kell hozni azt a bizonyos törvényt, amit most olvastunk, hogy a 
bőnösök javai eltétetnek az igazak számára. Át transzportálódnak. Ámen!  

Isten megtanított bizonyos dolgokat Ábrahámnak. Jelen esetben most a pénzügyi területrıl 
tanulunk, de sok más igazságot is megtanított vele. Ezeknek az igazságoknak (amit Isten 
Ábrahámnak megtanított) a választott nép ma is nagy hasznát veszi. Mert nem felejtették el, 
hogy Isten mit mondott Ábrahámnak.  

Mi pedig Ábrahám magva vagyunk, és Ábrahám örökösei Krisztus Jézusban. Olyannyira 
nem felejtették el, hogy közülük senki nem hisz a szegénységben. Mert a szegénység az nem 
áldás. Ha fellapozzátok majd otthon az 5Mózes 28-at, ott világosan kiderül, hogy a 
szegénység az átok között szerepel. (Isten gyógyító kenete munkálkodik, köszönjük a drága 
Szent Szellemnek.) 

Megállapítottuk, hogy a szegénység az nem áldás. Ezt a Biblia mondja. A vallás viszont 
azt mondja, hogy a szegénység áldás. A Lukács 16,19-tıl olvasható a szegény Lázár, és a 
gazdag története. Emlékszem rá, hogy gyerekkoromban nekem is azt tanították, hogy a 
gazdag azért került a pokolba, mert gazdag volt. S a Lázár azért került a mennybe, mert 
szegény volt. A Biblia nem ezt mondja! 

Nem szabad kiragadni soha a szövegkörnyezetébıl az Igéket, illetve a többi Ige 
világosságába kell nézni egy bizonyos Ige csoportot is. Mert más helyen világosan meg van 
írva, hogy aki befogadja az Úr Jézus Krisztust, az üdvözül, és a mennybe kerül. Függetlenül 
attól, hogy szegény, vagy gazdag. Aki pedig nem állítja át a „váltót”, amit egyszer 
felrajzoltunk a táblára, az Jézus nélkül marad, és az élete végén a pokolba jut.  

Nem az határozza meg, hogy valaki szegény vagy gazdag, hogy az örökkévalóságot hol tölti 
el, hanem az határozza meg, hogy Krisztus benne lakozik-e a szívébe, vagy nem. Nem régen 
említettem azt a kisfiút, aki mőtét közben klinikai halál állapotában járt az Úrnál, és amikor 
visszajött, egy idıs bácsi elhunyt, és ı egyfolytában azt kérdezte, hogy Jézus benne volt?  

Benne volt Jézus a szívében? Mert ı már világosan és tisztán értette és látta, hogy csak azok 
mehetnek Isten országába, akinek a szívében ott van Jézus. És ezt csak egy módon lehet 
megszerezni, hogyha a szájával vallja az ember. Megvallottuk mi is a Krisztusba vetett hitünket.  

A középkorban azt tették, hogy begyőjtötték a Bibliákat és elzárták a kolostorokba, és a 
vallás részévé tették a szegénységet. Tehát kivonták a forgalomból a Bibliát, mondván, hogy 
az emberek ne ismerjék meg az igazságot. És amikor a vallás volt az uralom pontján, akkor 
még bevezették a szegénységi fogadalmat is. Azok az emberek, akik ezt a rendszert 
mőködtették, azok nem voltak újjászületve, és nem jártak az Ige világosságában.  

Az elıbb csak fejbıl mondtam a János 10,10 tartalmát, hogy a tolvaj nem egyébért jön, ha-
nem hogy lopjon, meg lopjon, meg harmadszor is lopjon! Ez az Ige nagyon jó kapcsolódik hozzá.  

János 10,1-5 Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok 
aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a 
juhok pásztora az. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; 
és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti ıket. És mikor kiereszti az ı juhait, elıttük 
megy; és a juhok követik ıt, mert ismerik az ı hangját. Idegent pedig nem követnek, 
hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. Ámen! 
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Több szimbólum található ezen Igékben. A juhok akla az nem más, mint a gyülekezeti 
Test. Krisztus teste. Mert mi vagyunk a juhok, és benne vagyunk egy karámban, egy 
közösségben, ami valamilyen formában körbe van kerítve. A gyülekezet a Krisztus Teste. 

Az ajtó… Aki az ajtón megy be. Jézus az ajtón jött be. Az ajtó az nem más, mint a testben 
való megszületés. Ez a törvényes módja, hogy valaki belépjen a földi hatalomba. Tehát Jézus 
testben született meg és ezért volt és van hatalma. Mert ma ugye a Nevét használjuk. Mivel te 
itt vagy testben a földön, ezért neked van hatalmad használni Jézus Nevét. Annak van 
törvényes hatalma, aki testben megszületett.  

A másik a hátsó ajtón jön be, törvénytelen módon, ez a veszett kutya. A füstös képő. Mert neki 
nincs törvényes hatalma a földön. De mivel amnéziás, ezért elfelejti és próbál leuralni embereket. És 
azokat tudja leuralni, akik tudatlanok. Tudatlanok Isten dolgai felöl, tudatlanok az Írások felöl. 
Minél nagyobb a világosságunk, annál jobban a felszínen vagyunk, annál jobban „járunk a vízen”.  

Ez az igerész beszél az Úr Jézusról, és beszél a tolvajról, az ördögrıl. A tolvaj egyébként 
is törvénytelenül lop. Mert a világban is, ha lopnak az emberek, azt törvénytelenül teszik. 
Mert eltulajdonítják másoknak a vagyonát.  

Az ördög becsempészett egy tant (nem csak egyet, sokat), egy olyan tant a gyülekezeti 
Testbe, amivel megakadályozza a pénznek az áramlását. Van egy sekrestyés ismerısöm egy 
kisvárosban. És évekkel ezelıtt, amit mondott, én nagyon megszomorodtam azon.  

De nem szóltam egy szót sem, biztos nem értette volna meg. Azt mondta, hogy amikor 
viszi a perselyt és látja, hogy valaki tízezrest dob bele, legszívesebben a kezére ütnék. Ezt 
mondta ı, mint Istennek egy valamilyen szolgálója. Egy segítı szolgálata. Ugye?  

Ebbıl kifolyólag tudtam, hogy nincs újjászületve, meg nincs megértése arról, hogy a vetés 
milyen áldással jár. És Isten így rendelte el az Egyháznak a mőködését. Nem az állam 
bácsitól kell várni a pénzt, meg nem tudom honnan. Hanem Isten tudta, hogy mit tesz, hogy 
akik támogatják a szolgálat mőködését, azok áldottak lesznek.  

Az ördög arra törekszik, hogy a pénz áramlását megakadályozza. Hogyan lehet tönkre-
tenni egy vízfolyást? Úgy, hogy elrekesztik, elgátolják, és ezt, ha nem emberek teszik, akkor 
megteszik a hódok, mert a szép természetfilmekben látni ilyeneket. Elzárják a pataknak az 
útját, és teljesen más irányt vesz az egész dolog. Ha a vízfolyást elgátolják, elzárják, akkor 
elıször elkezd poshadni a benne levı víz, ami még maradt. S utána kihal az élet, a vízi élet.  

Hogyan pusztítható a test? Hát megakadályozzuk a mőködését. Egy egyszerő lábzsib-
badásra gondolj, ha rosszul ülsz egy széken, akkor egy idı után nem tudsz felállni. Mert 
valamelyik láb nem kapott megfelelı ellátást, vérkeringést. De azt is hallottátok már, jó 
magyar mondásként, hogy egy kanál vízben meg tudnám fojtani a másikat. Mi történik 
ilyenkor? Hát meggátolja a testnek a mőködését, azaz ha a belenyomja a fejét a vízbe, akkor 
nem kap levegıt. A test így pusztítható el.  

Hogyan lehet Krisztus Testét anyagilag tönkretenni? Hogy az emberek a felhalmozott 
pénzüket elzárják, és nem engedik, hogy az körforgásban mozogjon. Legjobb, hogyha 
hagyjuk, hogy Isten áldásként használjon bennünket oly módon, hogy mi megengedjük, hogy 
nyitott edényként használjon bennünket Isten.  

Átfolyjon rajtunk keresztül az a dolog, amit Isten el akar juttatni valahova. Most rajtunk 
keresztül nagyon sok ruha eljutott olyan helyre, ahol szükség van rá. És még el is fog jutni, 
mert még a szomszéd faluba is kerül belıle.  

Ne felejtsük el, az ördög csaló, az ördög hazug. Semmi sem áldás, amit ı tesz. Látszólag 
lehet, hogy úgy néz ki egy pillanatig, de hosszútávon semmi sem áldás, ami az ellenségtıl 
származik. Én nem nézem a Barátok sorozatot, de ha valaki nézi közöttetek, akkor, amit a 
Miklós tesz abban a szerepben, abból semmiféle áldás nem származik. Ilyen az ördög.  

Példabeszédek 1,32-ben van egy Ige, amelyik azt mondja, hogy a balgatagok az 
önteltségük, azaz a jólétbe helyezett biztonságuk miatt elvesznek. Saját magukat elvesztik, 
mert a pénzükben bíznak. 



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

6/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

Példabeszédek 1,32 Mert az együgyőeket önfejőségük megöli, és a balgatagokat 
önteltségük elveszti. Ámen! 

Ne felejtsétek el, az ördög mindig pusztít, és zsákutcába vezet, aminek a vége a kétség és a 
vereség. Lehet, hogy megmutatja az ördög, hogy honnan lehet vagyont szerezni, pénzt 
szerezni, de azt már nem tudja megmutatni, hogyan lehet megtartani. Régebben már 
említettem azt a bizonyságot, ami elhangzott a börtönben.  

Akik eljöttek az alkalomra, mondták, hogy hát mi hangot hallottunk, hogy ezt tegyük meg, 
törjünk be ebbe az üzletbe. És mondtam: azt nem kétlem, hogy hangot hallottál, csak melyik 
oldalról. Ez nem mindegy. Tehát az ördög tud mutatni olyan helyet, hogy hol lehet lenyúlni 
valamit, de aztán sokáig nincsenek szabadlábon, mert elıbb-utóbb az ügyeket felgöngyölítik.  

1János 4,17-ben azt mondja az Ige, amint İ van, amint Jézus van, úgy vagyunk mi is itt e 
világon. Ez egy összehasonlítás. Ezt az Igét már használtuk a korábbi megvallásoknál is. 
Elıször is nézzük meg, hogy ez milyen idıben van. Nem múlt idı, nem jövı idı, hanem jelen 
idı. Amint az Úr Jézus van ma az Atya jobbján, úgy vagyunk mi is e világon. 

Jézus az Atya jobbján ül és az Atya jobbján az Úr Jézus többet birtokol, mint amit mi 
elképzelhetnénk. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor a földön szolgált, adakozott, szórt a 
szegényeknek, és ezzel az adakozással İ nem veszített semmit. Mert İ nagyon jól tudja, hogy 
aki vet, az arat. Továbbá azt mondja a Biblia, hogy mi társörökösei vagyunk Krisztusnak. İ 
biztosít nekünk fedezetet ahhoz, hogy áldássá tudjunk lenni mások felé.  

Filippi 4,17-18 Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a 
gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Megvan pedig mindenem, és bıvölködöm; 
beteltem, átvévén Epafróditustól amit küldöttetek, mint kedves, jó illatot, kellemes, 
tetszı áldozatot az Istennek. Ámen! 

Ez majdnem úgy tőnik, mint hogyha a pásztorok szájából jönne ki, akik azt mondanák, 
hogy mi nem azt kívánjuk, hogy ti adakozzatok, hanem mi azt a gyümölcsöt kívánjuk, ami az 
adakozásotokat követi.  

És az adakozás ami örömmel, hittel és szívbıl történik, az kedves, jó illatként száll fel 
Isten felé. Mert többek között ez egy áldozat. És az ószövetségben nagyon-nagyon sok 
áldozatot mutattak be. Nagyon sokfélét és mind fölszállt, mert ık többségében ezt 
elfüstöltették. Mint füst szállt fel Isten trónja elé.  

Ha az adás csatornája nyitva, akkor az áramlás mind oda, mind vissza folyamatos. 
Legyen az szeretet, legyen az erı, legyen az táplálék, legyen az pénz. Bármi. (Erıteljes a 
kenet, köszönjük az Úrnak.) 

Egyszer voltunk fenn Budapesten Bill Kaiser alkalmán. Volt egy olyan alkalom Pesten, 
amikor a Bill Kaiser szolgált és az elöljárónk szívét az Úr megérintette, hogy egy győjtést 
tartson az ı számára. Az ember úgy gondolná, hogy egy ilyen neves szolgáló az jómódban 
van. Aztán az „okosdoboz” ugye elindul, és gondolkodik rajta, hogy lehet a repülıjegyüket 
kellett ebbıl finanszírozni, vagy egyáltalán az ı szolgálatukat megtisztelni.  

De aztán közben elhangzott, s úgy halványan emlékszem rá, hogy a Bill Kaiser valami 
olyasmit mondott, hogy jó lenne, ha annyi pénzük lenne, hogy egy bevásárlókocsit meg 
tudnának rakni. Az pedig manapság már nem valami nagy összeg.  

Mert ugyanis ahogy beérkeznek hozzájuk az adományok, ık csatornaként mőködnek, és a 
szükségek és a Szent Szellem vezetése szerint tovább is vetik. İk egy igazi áldáscsatorna. 
Keresik a továbbadás lehetıségét. És így lehet fenntartani a pataknak, a folyónak, illetve a 
pénznek a folyamatos áramlását, és fenntartani azt, hogy az ne áporodjon meg, ne poshadjon 
meg, és áldás legyen mindenki számára. Egy isteni alapelvet látunk a Prédikátor 11-ben. 

Prédikátor 11,1 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. 
Ez egy isteni alapelv, amely rámutat a Krisztus Testérıl való gondviselésre, és ezen 

keresztül a világ ellátására. A kulcs: visszatér. A hajó soha nem fog befutni a kikötıbe, ha 
nem küldted ki. A kályha soha nem fog meleget adni, ha nem teszel bele tüzelıanyagot.  
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Tehát a kulcs a folyamatos adásban van, és abban, hogy Istenben bízunk, hogy İ vissza 
tudja fordítani, és vissza is akarja fordítani. És minél több jön vissza, annál nagyobb áldássá 
tudunk válni emberek számára, a szükségben levık számára.  

Egy olyan ember, aki istentelen, gonosz és vagyonos, arra gyakorlatilag azt lehet 
mondani, hogy az ördög az ı pénzügyi életében egy dugulást képezett. Mert felhalmoz és 
bezár. Bezárja a vagyont. Megrekeszti a pénzt. És ez senkinek nem hoz áldást. Nem hoz 
áldást, hogyha elzárva tartják. Régen a szalmazsákban tartották.  

Hogyha valaki nem használja az egyik kezét, egy idı után elsorvad. Életképtelen lesz és 
ugyanez igaz arra is, amikor valaki félelmében félretesz és elzár. Az életképtelen. Nem tud 
kicsírázni. Nem tud termést hozni. Az Timótheus 6,10-et nézzük meg, mert a Biblia 
figyelmeztet a pénznek a túlzott imádatára és ebbe a hibába sokan beleesnek.  

1Timótheus 6,10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után 
sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittıl, és magukat általszegezték sok fájdalommal. 

Voltam fent egy kereszténynek nevezett levelezılistán, és amikor küldtem a Haginnek a 
napi tanításait a bıvölködésrıl, akkor visszaírták, hogy Hagin hamis tanító, mert a szegénység 
a jó. Hát ık voltak a vallásosak, mert úgy vélték tévesen, a szegénység az áldás.  

Ha ezt az Igét valaki figyelmetlenül olvassa, akkor odáig jut el, hogy minden rossznak 
gyökere a pénz… De itt nincs vége az Igének. Mert azt mondja a Biblia, azt mondja az igevers, 
hogy minden rossznak a gyökere a pénz túlzott imádata. A pénz jó. A pénz kell. Csereeszköz. 
Dolgokat lehet megvenni rajta. Kell a szolgálathoz is, és minden máshoz az életben.  

Túl sokan esnek abba a hibába, hogy a pénzt túlzott módon imádják, miközben a 
környezetükben nagyon sok nélkülözı és szőkölködı van. Az Isten mindenható! 
Kijelenthetjük Róla, hogy İ bıven rendelkezik forrásokkal, annak ellenére, hogy a világban 
gazdasági válság van. Mert a világ nincs hatással Isten gazdasági rendszerére.  

Hogyha az Úrnak valaki hittel ad forintokat, sokkal nagyobb dolgokat tud abból tenni, 
mint a dúsgazdagoknak az aranyhegyeibıl. Mert hogyha valaki hittel vet, Isten azt meg tudja 
sokszorozni, és sokszorozni, és oda-vissza forgatni, és nagyobb áldás lesz az, mint az 
aranytömbök a széfben. Hát ne féljetek, azt mondja Isten nagyon sok helyen. Ne féljetek a 
jókedvő, örömteli és szabad adakozástól. Tehát az önkéntes adakozástól.  

Róma 10,14-15 Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon 
hisznek pedig abban, aki felıl nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló 
nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: 
Mily szépek a békességet hirdetık lábai, akik jókat hirdetnek!  Ámen! 

A világ számára nagyon szépek azok, akik hirdetik az örömhírt. Az ördög hazugsága alatt 
az emberek senyvednek, a terhei alatt pedig görnyednek. Biblia világosan mondja, hogy 
ismeret nélkül elvész a nép. De ezt fel is oldja azzal, hogy az igazság megismerése pedig 
szabaddá tesz. Tehát szükség van arra, hogy az emberek az igazságot megismerjék, hogy mit 
tett Jézus az emberiségért. Egy történet ez nagyon jól fogja ezt szemléltetni.  

A második világháború idején Japánban élt egy misszionárius a családjával. Mivel amerikai 
volt, a háború végén ıt a családjával együtt elfogták, fogolytáborba vitték, és azt mondták 
nekik, hogy az ı országa és fıvárosa elesett. Hát teljesen összetörtek ettıl a hírtıl. Ráadásul 
még élelmiszerhiány miatt a gyengébb foglyokat le is lıtték, és a kislánya is ezek közé került.  

Reménytelenek voltak, és szinte már feladták, mikor a kislányukat úgymond kivégezték. 
Másnap repülık tömege jelent meg az égen, megismerték, hogy ezek amerikai gépek és nagy 
örömmámorba fakadtak ki. Jött egy amerikai katona, berúgta a fogolytábor ajtaját, s azt 
mondta, hogy szabadok vagytok. Ennyi volt. Mert megismerték az igazságot. Eljött a 
szabadító hozzájuk.  

Amíg a téves információ birtokában voltak, hogy Amerika elesett, addig nekik teljesen 
reménytelen volt a helyzetük, mert addig a hazugságban gondolkodtak és abban hittek. De 
abban a pillanatban, amikor meglátták a repülık tömegét, tudták, hogy ez itt számukra a 
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szabadulás órája. Fizikálisan akkor valósult ez meg, amikor odajött az amerikai katona és 
felnyitotta ajtót.   

A világban levı elveszettek is így kapnak szabadulást, ha rajtunk keresztül eljut hozzájuk 
az örömhír, hogy nem kell betegnek lenni, hogy nem kell szegénynek lenni, mert mindenre van 
megoldás. A Mindenható Isten életadó ereje van bennünk, és erre a világnak igen nagy 
szüksége van. Szükséges, hogy ezt kivigyük a világba.  

Az üdvösség vagy más néven a gyızelmi hír hirdetıi mellé az Úr odaáll, és mindenben 
támogatja ıket. És igazából ez az igazi bıvölködés. Krisztusi üzenet terjesztéséhez az Atya 
minden képességét megmozgatja, minden lehetıségét megmozgatja.  

Számunkra Jézus Krisztus a táplálás forrása. Mi pedig a világ számára vagyunk csatorna. 
Ne feledjétek, hogy Isten Mindenható, és Isten a legsúlyosabb problémákat is könnyedén tudja 
kezelni és megoldani. Amikor emberek problémákkal hozzád fordulnak, akkor ülj le velük, és 
imádkozzál, mert te tudod, hogy hogyan kell imádkozni. Elıtte lehet, hogy kicsit fel kell 
készíteni, hogy hogyan legyetek egy akaraton, vagy mi az a pont, amiben egy akaraton tudtok 
lenni, de meg tudod kötözni az ördög munkáit, és elı tudod szólítani a nem létezıket. Azt a 
nem létezıt, amire szüksége van annak az embernek.  

Az alap a Róma 4,17-ben van, amikor Ábrahámra hivatkozik az Ige, amikor várták a 
gyermekáldást. Elıszólítja, mint nem létezıket. Ezt az elıszólítani szót nagyon-nagyon 
véssétek a szívetekbe.  

Az elıszólítani szó sokkal jobban fog mőködni, ha a mélységét megismeritek. Idézés. Van 
bírósági idézés, vannak más különbözı idézések is. De hogyha egy koronatanút a bíróság 
beidéz, annak ott kell lennie. Muszáj megjelenni. Ha nem jelenik meg, akkor majd segítenek 
neki. Elıállítják. De mindenképpen meg kell jelennie.  

Fiúk, ti régi motorosok vagytok. Katonai behívó. Katonai sorozásra is idézést küldtek. 
Amikor be kellett vonulni, akkor meg behívót. Muszáj volt megjelenned. Hofi Géza egyik 
kabaréjában azt mondta, ha hívtak, mentem. Fıztek rám, elmentem. Ha nem ment valaki, 
akkor elıállították.  

Értitek ennek az idézésnek és a behívónak a súlyát? Hogy nincs más választás, oda kell 
menni. Az elıszólítani hitben a nem lévıt, az ugyanazt jelenti, hogy te egy idézést, egy 
behívót adsz annak a dolognak, amit szeretnél. Amiért imádkozol.  

S annak a dolognak nincs választási lehetısége, hogy jövök, vagy nem jövök, neki meg 
kell jelennie. Értitek? Értitek ennek a mélységét? Valakinek szüksége van egy új lábra. Vagy 
egy új fejre, vagy egy új alkatrészre. Múltkor beszéltünk a márkaszervizrıl...  

Beszéltünk, hogy abban a márkaszervizben tudják legjobban megjavítani azt az eszközt, 
azt a készüléket, ahol elıállították. Tehát ha szükséged van a testednek a felújítására, és kérsz 
egy alkatrészt, akkor annak muszáj megjelenni. Mert beidézed. A valóságba szólítod.  

Ezt az Úr a napokban szólta az egyik pásztortársamon keresztül, pontosabban 
emlékeztetett egy régebbi kijelentésre, ami Krisztus Testében, az egyházunkban már korábban 
megvolt, csak fel kellett eleveníteni, mert elhomályosodott. Így mőködnek a kapcsok, 
kötelékek, és ez annyira jó.  

Annyira mélységes megértést ad arról, amit mi elıszólítunk, annak muszáj megjelennie. 
Legyen az anyagi, legyen az gyógyulás területe, annak muszáj megjelenni. Tehát jobban ki 
tudjátok árasztani a hiteteket ezen a ponton, hogy elıszólítom a még nem létezıket. Hitben 
megformálom azt és beszólítom, behívót adok, idézést adok a számára, hogy az bejöjjön és 
megjelenjen. Jól végzıdik a napunk ugye? Hallelúja! 

Tehát ezt az idézést gyógyulásnál is nagyon jól tudjátok használni. Krisztusban van 
gyógyulás, Isten ma is gyógyít. Nem ment nyugdíjba. Amik a korai egyházban történtek, azok 
a jelek és csodák, azok a mai napon is mőködnek. Akik újjászületnek, és Szent Szellemmel 
beteljesednek… Ez a két feltétele van annak, hogy ezek a szellemi ajándékok mőködjenek.  
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Azt tudjátok, hogy mi különbség van a gyógyulás és a csoda között? Gyógyulás az egy 
folyamat általában, a csoda meg egy csettintésre elıáll. Hogy valaki kiszáll a tolószékbıl 
például. Mind a kettı jó, mind a kettı Istentıl származó.  

Az ördög nem gyógyít és nem is akarja, hogy anyagilag áldottak legyenek a keresztények. 
Mert akkor sokkal többet tudnának fordítani az Evangélium hirdetésére, a hithuszárok 
kiképzésére, és neki akkor régen rossz, akkor neki befellegzett.  

A kézrátétel nem más, mint egy érintkezési pont. Kézrátétel során az imádkozó személy az 
gyakorlatilag a rezsózsinór. Összeköti a konnektort a készülékkel. Amikor imádkozol te is 
valakiért, vagy bárki imádkozik kézrátétellel valakiért, akkor ı kapocs Isten ereje és az illetı 
között. S a kenet meg átárad a másik testébe, átjárja a testét, kivezeti a hamis tüneteket belıle, 
és szabaddá válik az illetı. Mert a kenet töri meg az igát, azt mondja a Biblia. Ámen! 

Dicsıség neked Uram. Köszönjük néked a Te gondoskodásodat és ellátásodat. Az Isten 
gazdag áldását árasztjuk ki az életekbe a Jézus nevében. Hisszük Uram, hogy minden 
szükségüket betöltöd a Te gazdagságod szerint a Jézus Krisztusban.  

Hittel a kezünket rátesszük a hozott kelmékre és szövetekre, és az Úr Jézus Krisztus Szent 
nevében kiárasztjuk Isten természetfeletti erejét, kiárasztjuk a drága kenetet, amely a hitünk 
szerint raktározódik a szövetekben, s így eljut az otthonokba. És mikor a beteg testekhez hittel 
hozzáérintik, akkor a kenet kiárad, megtöri az igát, a problémát, a fájdalmat, a rendellenes-
ségeket a Jézus nevében. Ámen. Szabaddá válnak az emberek Isten természetfeletti ereje által, 
amelyet a hit hoz mőködésbe. A Jézus nevében. Köszönjük Úr Jézus a kereszten bevégzett 
munkát, mert mindezt ennek köszönhetjük. Köszönjük a kiontott drága Szent Véredet. Jézus 
Krisztus Szent nevében. Ámen! 

Egyet nem szabad elfelejteni, hogy az ima csökkenésével az eredmények is hanyatlani 
kezdenek. Tehát az imában, ahogy a Biblia mondja, ne lankadjunk. Hálát adunk az imás 
szívekért, akik ebben a szolgálatban tevékenykednek.  

Tanításhoz kapcsolódóan a Galata 1,2-ben mondja az Ige, hogy egymás terhét 
hordozzátok. Vida fordításban: egymás terhét, a gyarlóság-batyuját hordozzátok. A gyarlóság 
azt jelenti, hogy esendı és hibázik. Tehát, ha valaki elhibázik valamit. Másik fordítás: 
Viseljétek el egymás gyengéit. Dr. Budai fordítás: Segítsetek hordozni egymás terhét. 

Elsısorban nem halat kell adni, mert nincs annyi hal, hanem megtanítani halászni, 
horgászni. Tehát mi ismerjük a szellemi hatalmunkat, és tudjuk használni mások felett is. 
Mert ezt mindenféleképp tudjuk mőködtetni, de anyagilag kérdés, hogy mennyire tudjuk 
segíteni a másikat.  

A Szent Vér által kapott megigazulásból a botlásaink és vétkeink nem tudnak kivenni, 
kimozdítani, kibillenteni. Hogyan lehet felismerni, hogy a törvény alatt élünk, mi 
keresztények, vagy nem a törvény alatt?  

Mi mutatja meg, hogy hol helyezkedünk el? Van egy mérce. Ha a keresztény meglátja a 
másik szemében a gerendát, és ítélkezik felette. Akkor a törvény alatt van, mert ítélkezik: 
szabad, nem szabad, stb. Ez megmutatja, hol helyezkedik el.  

Mondja az Ige, hogy a bőn nem uralkodhat felettünk. Mivel a bőn egyenlı a sátánnal így 
azt is mondhatjuk, hogy a sátán nem uralkodhat felettünk! Ahogy Isten helyére 
behelyettesíthetjük a Szeretetet. Szeretet helyére pedig Istent.  

Megvallás: Én Isten gyermeke vagyok, igazzá tétettem Krisztusban, ezért sem a bőn, sem 
a sátán, nem uralkodhat felettem. Mert jogaim és kiváltságaim vannak, a Jézus Krisztusban. 
És én ezzel élek, ellenállok a pusztítónak, a talpam alatt tartom, megkötve és megbénítva, 
örök vesztesként. Én pedig gyıztesként uralkodom felette. Abban a gyızelembe járok, amit 
Krisztus megszerzett a számomra. Mert hatalmat kaptam, hogy kígyókon és skorpiókon 
tapodjak, az ellenségnek minden erején, azaz az ördögön, és semmi nem árthat nékem. Ámen! 

 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 


