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MENNYEI FOLYÓSZÁMLA 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2012. 11. 26. 
 

Köszöntsd a szomszédodat és bátorítsd arra, hogy: Használd a mennyei folyószámládat! 
Örvendezzünk az Úrban tovább, hiszen eddig is azt tettük. A tizedik része következik a 
bıvölködés sorozatunknak. Mai tanítás címe: A mennyei folyószámla 

2 Thessalonika 3,5 
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt 

való állhatatosságra. Ámen! 
Krisztus iránti állhatatosság. Jézus az Ige. Tehát ha azt mondjuk, hogy Krisztus irányába 

legyünk kitartóak, állhatatosak, akkor az Igéhez is ugyanúgy kell viszonyulnunk. Céltudatosan 
kövesd Isten Igéjét. Ehhez egy döntés kell: Én úgy döntök, hogy Isten Igéjét követem. Eltökélem, 
hogy Isten Igéjét fogom követni, a világosságot fogom követni. Ez egy döntés mindössze.  

Természetesen el kell fogadnod, hogy az Ige a legfelsıbb hatalom. Illetve az Ige kifejezi 
Isten akaratát. Mert az Igében megtalálhatjuk, hogy mi Isten akarata. Hogy minden ember 
üdvözüljön. Ez nagyon szépen le van írva, de burkoltabban sok minden más is le van írva.  

Le van írva, hogy áldottak, gyarapodóak, egészségesek legyünk, mert erre teremtett 
bennünket Isten. A világ most nem Isten teremtésének állapotában van, mert idıközben az 
Édenkertben volt egy bukás, a felségárulás következtében.  

Isten akarata, hogy mi jómódban, jó körülmények között éljünk, azonban van egy 
ellenség, aki pont az ellenkezıjét akarja. Az ellenségnek is van egy terve a számunkra, de az 
velejéig gonosz program.  

Ha az Ige azt mondja, hogy Krisztus sebei által gyógyulást nyertél, akkor gyógyult vagy! 
Hiszen papírunk van róla, van egy zárójelentésed ebben a Könyvben. Az 1Péter 2,24 írja ezt 
többek között. Más Igékkel is alá lehet támasztani. Az Ige kifejezetten mondja, hogy Krisztus 
sebeiben gyógyulást nyertél!  

Nem számít, hogy az elmédnek mi a véleménye errıl. Nem számít, hogy a tested hogyan 
érzi magát, milyen érzései vannak, az egy másik dolog. De Krisztus azokat a szörnyő sebeket 
azért viselte, hogy kifizesse a szabadulásunk árát: a betegséget, a fájdalmat és minden egyéb 
olyan dolgot, ami az átok kategóriába tartozik.  

Ha hiszel az Ige igazságában és az Ige alapján cselekszel, akkor az Istennek való szövetség 
– az Ige – teljes érvényő igazsággá fog válni a számodra. És az Ige által képviselt szövetség a 
tested állapotára is kiterjed. Az Ige hatással van a testünkre, az egészségünkre.  

A Biblia azt mondja, hogy az Ige gyógyszer. (Péld. 4,22) De ha a gyógyszert nem veszik 
be, hanem otthagyják az éjjeliszekrényen, akkor semmit nem fog használni. Az Igét is be kell 
venni! Mőködtetni kell, használni kell. Ez a legjobb orvosság, nincs mellékhatása. Nem lehet 
túladagolni. Hallelúja!  

Ez az igazság egy alapelv, s érvényes az anyagiakra, bıvölködésre egyaránt. Kenneth 
Copeland 30 éves volt, nıs és két kiskorú gyermeke édesapja, amikor egyetemre ment. S egy 
nagy kérdıjel volt az életében, az, hogy hogyan fogja a családját eltartani?  

Egy szerencséje volt, hogy engedelmesen követte az Úr elhívását. Mert amikor mi azon a 
helyen vagyunk, ahova Isten elhívott bennünket, akkor ott meg van a legnagyobb mértékő 
ellátásunk, a legnagyobb mértékő védelmünk. Lényeg az, hogy hitt az Úr gondoskodásában.  

A világ mit mond? A világ szerint az egyetemisták nincstelenek, pénznélküliek, 
szegények. Az Ige szerint nem. Mert az itt nincs leírva. Nem írja a Biblia azt, hogy majd 
akkor tölti be a szükségünket, ha befejeztük az egyetemet.  

A szükségeink betöltése az mindettıl független. Abban az idıben még Kenneth Copeland 
is nagyon keveset tudott a hitben való járásról. De eltökélte magát, hogy ı tanulni akar. 
Tanulni fogja a hit útját.  
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Isten valóban gondoskodott róluk az egyetemi évek alatt, az egész családjáról és soha 
senkitıl nem kellett kölcsön kérni. Ez az Úr dicsısége.  

Máté 6,19-24 
19. Ne győjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, 

és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; 
20. Hanem győjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a 

moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.  
21. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. 
22. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.  
23. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévı 

világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! 
24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket győlöli és a másikat szereti; 

vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok [egyszerre] 
Istennek és a Mammonnak.  

Az Ige rámutat arra, hogy kinek győjtsünk? Azt mondja, hogy magatoknak győjtsetek 
kincseket a mennyben. Nem másnak, saját magatoknak. Saját magunknak. Vallásos 
gondolkodás az hogyan gondolkodik? Ahhoz, ami a mennyei folyószámlán összegyőlik, 
ahhoz mindaddig nem nyúlhatunk, amíg nem jutunk a mennybe. De ez nem igaz. 

Jézus nem így értette. Nekünk nem szabad hozzátenni semmit az Igéhez, mert az Ige 
önmagában tökéletes. Jézus azt mondta, hogyha hagyjátok, hogy a menny kincstáratokká 
váljon, hogy számotokra onnan fentrıl származzék minden ellátás, akkor bármi történik is a 
földön (infláció, gazdasági válság), egy olyan bank áll mögöttetek, amelyet senki ki nem 
rabolhat, és soha nem juttathat csıdbe. Hallelúja! 

Imádkozzuk el együtt: Én hagyom, hogy a Menny a kincstárammá váljék. Hogy számomra 
onnan fentrıl származzék minden ellátás. És akkor bármi is történjék a földön, egy olyan 
bank áll mögöttem, ami stabil. Amit senki ki nem rabolhat, és soha nem juthat csıdbe. Ámen! 

Muszáj, hogy beívódjon ez a szívedbe. Amit most beteszel, azt aratásként fogod kivenni. 
Aratásként fog visszajönni hozzád. Ezt tanítja a Biblia. És itt ebben az igeszakaszban a 
jelenlegi ellátásunkról van szó. Nem arról, hogyha majd mi az Úrnál leszünk a Mennyben.  

Itt a földi ellátásunkról van szó. A Máté 6. fejezet azzal fejezıdik be, hogy: 1./ Isten tudja 
a szükségeinket, 2./ elsıként keressük Isten országát, az İ igazságát, 3./ és ezek mind 
megadatnak nékünk. Egy picit elkanyarodunk az 1Timótheus 6-hoz. 

1 Timótheus 6,17-19 
17. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne 

reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élı Istenben, aki bıségesen 
megad nékünk mindent a mi teljes gyönyörőségünkre;   

18. Jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen 
adakozók, közösséget vállalók, 

19. Kincset győjtvén maguknak jó alapul a jövıre, hogy megragadják az örök életet. 
Ez az Ige valójában a gazdagoknak egy figyelmeztetés, hogy ne bízzanak a vagyonukban.  Sajnos 

a gazdagok szívét a vagyon uralja, tisztelet a kivételnek. Ezért sokkal nehezebben üdvözül egy gazdag, 
mert ı a pénzében bízik. Abban bízik, hogy mindent meg tud venni. Bibliában van olyan eset, hogy a 
Szent Szellemet pénzért akarták megvenni. (Csel. 8,18) De hát erre nincs lehetıség.  

Ha az emberek jobban bíznak a pénzben, mint az élı Istenben, akkor így a sátán nagyon könnyen 
becsaphatja ıket. Azaz, ahogy az Ige mondja, a gazdagság csalárdsága elfojtja az Igét és az Ige 
gyümölcstelen lesz az életükben. Zsoltár 23 következik. Az 1. verset én naponta elimádkozom.  

Zsoltár 23,1-6 
1. Az Úr az én pásztorom; nem szőkölködöm.  
2. Füves legelıkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.  
3. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az İ nevéért.  
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4. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert Te 
velem vagy; a Te vesszıd és botod, azok vigasztalnak engem.  

5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elıtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig 
van a poharam.  

6. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek Engem életem minden napján, s az Úr 
házában lakozom hosszú ideig.  

Van egy megjegyzés a Bibliámban a 3. versnél, ahol úgy szól az Ige, hogy „lelkemet 
megvidámítja”. A King James azt írja, hogy: a lelkemet helyreállítja.  

Isten asztalt terít, ez nem azt jelenti, hogy egy mennyei ünnepre gondoljunk. İ a földön 
terít nekünk asztalt, és ezt abból az igeszakaszból látjuk, hogy amikor azt mondja, hogy az 
ellenségeink elıtt teríti meg az asztalt.  

Mivel fent a mennyben már nincs ellenség, kizáratott a mennybıl az örök ellenség, ezért 
ez az Ige a földre vonatkozik. A földi életünkre vonatkozik. Ha a gyermekeinket mi az 
asztalhoz tudjuk ültetni, akkor azt mondjuk, hogy minden rendben van. Ha Isten az İ 
gyermekeit, azaz minket el tud látni bıséggel, túlcsordultan meg tudja az asztalunkat teríteni, 
akkor gyakorlatilag jól mennek a dolgok.  

Az Úr azt kéri, hogy legyünk szíves adakozók, közlık. Más szóhasználattal ezt úgy is 
mondják, hogy nagyvonalú és nagylelkő adakozók legyünk. Így győjtsünk javakat a mennyei 
folyószámlánkra. Jöhetnek szőkös idık, de az a kincs a mennyei folyószámlánkon, az letétben 
lesz és az számunkra lesz félretéve.  

Az összes pénz és értékpapír a földön van. A mennyben nincs pénznyomda. Mikor mi 
adakozunk, akkor a menny annak egy részét lefoglalja. Nincs olyan erı, amely 
visszatarthatná, amikor mi azt igényeljük, amikor nekünk szükségünk van rá.  

Kenneth Copelandhoz szólt az Úr. Elmagyarázta a számára, hogy a rozsda az nem más, 
mint az infláció, a recesszió, azaz a gazdasági pangás.  

Ha a mennyei bankodba veted a bizalmadat, akkor bıvölködni fogsz, bármilyen 
körülmények is uralkodnak a világgazdaságban. Mert Istennek is van egy gazdasági 
rendszere, és a világnak is van gazdasági rendszere. És a világ nincs hatással a menny 
gazdasági rendszerére. Dicsıség érte Istennek! 

Az Úr Jézus nem mondta azt, hogy a fenti folyószámlád csak akkor lesz felhasználható, ha majd 
a mennybe jutsz. A mennyei folyószámlánk az most is rendelkezésünkre áll. Minden keresztény 
rendelkezésére áll, csak sajnos sokan nem tudják, mert errıl nem kaptak megfelelı tanítást.  

Timótheushoz írja Pál, hogy győjts kincset magadnak, jó alapul a jövıre. S amikor 
szükséged lesz rá, lehívhatod. A mennyei bankot nem fenyegeti sem rabló, sem csıd. Ez egy 
garantált befektetés. A mennyei folyószámlánk mindig a rendelkezésünkre áll, csak nekünk 
kell kezdeményezni a kivételt.  

Kenneth Copelandot nagyon zavarta az, hogy nem mindig azonnal és nem mindig a 
százszorosát kapta vissza. Kérdést tett fel az Úrnak, İ pedig válaszolt. Nagyon érdekes a válasz és 
ez sok mindent megmagyaráz. Megvilágítja azt is, hogy a keresztények miért nem milliárdosak.  

Azt mondta az Úr: Nem lenne értelme átutalni az összes mennyei megtakarítást egy földi 
bankba, amíg nincs az egészre szükséged. Ugyanis a földön tartott pénz kiszolgáltatottá válik 
a sátán számára és a világ pénzügye számára. Ha nagyobb összeget lehívnánk a mennyei 
bankból és betennénk a földi bankba, sajnos az infláció hatna rá.  

Meg kell tanulnunk hinni, hogy a pénzt letétbe lehet helyezni a mennyei bankba, továbbá, 
hogy szükség esetén igényelhetünk abból az égi bankból, mégpedig csak szólni kell. 
Hatalommal kell szólni, úgy ahogy Isten tette a teremtéskor. Szólt, hogy legyen növényzet, 
állatok és így tovább. A hit szavára ezek mind elıálltak.  

A keresztényeknek a mennyei bankban kellene kamatoztatni a pénzüket. És az Ige egy 
garantált árfolyamot ígér. Ha mi együttmőködünk Isten pénzügyi rendszerével, akkor az 
árfolyamot szinten is tudjuk tartani.  
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Kenneth Copeland tévés szolgálatáról már a múlt héten is hallhattatok. Egy televíziós 
szolgálat indítását helyezte az Úr a szívére, de nem látta a pénzügyi fedezetét, a forrást. De ı 
ennek ellenére bátran nekivágott.  

Ebbıl az a tanulság, ha Isten terveihez a forrás ismeretlen is, akkor sem szabad 
meghátrálnunk, mert az Úr ott áll mögötte és İ fogja biztosítani a szükséges fedezetet. 
Valójában ez a tévés szolgálat úgy sikerült elindítani, hogy Kenneth Copeland elkezdett 
adakozni. És a visszatérı aratásból tudta finanszírozni a szolgálat mőködtetését.  

Egyszer csak támadt egy gondolata, hogy: semmit sem adott az, aki mindenét oda nem 
adta. És hirtelen eszébe jutott az a kisrepülıgép, amit az Úrtól kapott, és amivel szolgálatba 
járt. Amerikában nagyon nagy távolságok vannak, és egy kis magánrepülıgép nélkül nagyon 
sok idıbe tellene a közlekedés.  
İ korábban a tizedét azzal a hittel fizette, hogy Istentıl fog kapni egy repülıgépet.  Ezt 

végül megkapta és nagyon megbecsülte. Amikor ez a gondolat végigfutott az elméjében, 
akkor rádöbbent, hogy ezt a szeretett és a számára igen hasznos jármővet tovább kell vetnie. 
Mégpedig engedelmesen, mert az engedelmességen áldás van.    

Imádkozott és a következı választ kapta az Úrtól: Ha majd megérted, milyen áldás felé 
vezetlek én téged, akkor szerzıdést kötsz velem, hogy anyagilag én segíthesselek téged. 
Továbbá engem tégy Úrrá az anyagi életed felett.  

Tudta, hogy Isten azért kéri el az ı repülıgépét, hogy egy sokkal értékesebbel viszonozza 
azt. Mennyei letétbe helyezte a gépet és a hitre hangolódott, nem pedig a félelemre. És a 
következı egyezményt kötötte az Úrral: Uram, átadom a gépemet, hogy az árát az Ige 
hirdetésére lehessen fordítani, bármilyen formában is!  

És a szövetséget, ezt az egyezményt két Igére alapozta. Lukács 6,38 versére, ami azt 
mondja, hogy: adjatok, és néktek is visszaadatik, illetve a Márk 10,30-ra, ami a százszoros 
aratást ígéri a hitben vetıknek.  

Még hozzátette ehhez a megállapodáshoz, hogy: Én ezt önszántamból adom és számítok a meg-
térülésére! Emlékszem rá, amikor gyermekkoromban mentem a templomba, kaptam a perselypénzt. 
Az 1 forintot és hőségesen bele is tettem a perselybe, csak a visszatérülésre nem számítottam.  

Erre nem is tanított senki. És nagyon sok keresztény azért nem sikeres az anyagi életben, 
mert ugyan vetnek, mennyei folyószámlájukon győlik az összeg, de nem tudják, hogy abból 
igényelhetnek. Mégpedig ebben a földi életben.  

Visszatérve a repülıgépre. Mielıtt átadta volna Kenneth Copeland a gépet az új tulaj-
donosának, elvitte azt a szervizbe és egy nagy szervizelést végeztetett rajta. És megrendelte az 
éves átvizsgálás is, holott már nem is volt az övé, mert ı a szívében átadta azt az Úrnak.  

De ismerte azt az Igét, hogy minden a maga neme szerint terem. Ha mi elnyőtt dolgokat 
vetünk el, rossz cipıt, rossz ruhát, akkor olyat is fogunk learatni. Ezért ı úgy gondolta, hogy 
mindenbıl a legjobbat adja. Igaz, hogy vadonatúj repülıgépet nem tudott adományozni, de a 
meglevı repülıgépet felújítatta, és úgy adta tovább, abban az irányba, ahogy az Úr mutatta. 

Tehát nekünk is a legjobbat kell adnunk azért, hogy jó aratást várhassunk. Tudjátok, 
mibıl származik a legnagyobb hozam? Abból származik a legnagyobb hozam, hogy a legjobb 
magot, a legjobb földbe vetjük. Ez egy aranyszabály.  

Az 1János levelében olvashatjuk azt, hogy Isten=Szeretet. Ebbıl következik, hogy Isten 
erejét kormányzó törvény nem más, mint az adás törvénye, a szeretet alapján. Ugyanis a 
szeretet folyamatosan önzetlenül ad, ad és ad.  

Ha valaki megtöri ezeket a törvényeket, akkor az erı nem tud többé munkálkodni az ı 
életében. Ne felejtsétek el, a Galata levélben olvashatjuk azt, hogy a hit csak és kizárólag 
szeretet által tud munkálkodni. (Gal. 5,6) Mégpedig itt az agapé szeretetet kell érteni, ami 
Isteni fajta szeretetet jelent.   

Isten rendszere különlegesen mőködik. Elıször is Isten keres egy kilátástalan helyzető 
személyt; másodsorban gondoskodik számára vetımagról, hogy vethessen; és harmadsorban 
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pedig az Úr a százszorosát ígéri aratásként annak, amit elvetett. Ilyen pénzügyi mőveletet csak 
Isten engedhet meg magának. És csak İ tud kézben tartani, és irányítani.  

Kenneth Copeland elajándékozta a gépét. Odaadta engedelmesen annak a személynek, 
akit az Úr mutatott. Viszont gondba esett, mert az elıre beütemezett szolgálatokat nem tudta, 
hogyan fogja megtartani, hogyan fog tudni közlekedni a repülıgép nélkül.  

Megint az Úr szólt a szívéhez, ami így hangzik: Ha beteszed a megfelelı betétet, én 
kezembe veszem az ügyet! Tíz nap múlva megérkezett hozzá a televíziós mősorhoz szükséges 
pénz, továbbá egy ötször értékesebb repülıgép. Ez egy csoda. Ez egy természetfeletti csoda 
Istentıl. És ráadásul ez a kis repülıgép a szíve szerint való gép volt. Továbbá nagy elınye volt 
az, hogy adósságmentes volt. Nem volt rajta egy fillér adósság sem.  

A földi bankba teszünk be betéteket. Amikor odaállunk a pulthoz az ügyfélszolgálatnál, 
akkor gyakorlatilag a kivéthez nem kell semmiféle hit, mert tudjuk, hogy tettünk be, és 
elvárhatjuk, hogy vehetünk is ki belıle. De próbáljon meg valaki odaállni a pulthoz úgy, hogy 
elıtte nem tett be semmit. Hát ehhez aztán óriási hitre lenne szükség.  

Ugyanez az elv érvényesül Istennél is. Nyisd meg hittel a mennyei folyószámládat 
odafenn, amibıl bármikor kivehetsz. Ha van betét, lehetséges a kivét. Meg kell tanulni a 
betétet elhelyezni, és szükség idején kivenni.  

Hit kell ahhoz, hogy vissza is fogod kapni azt, amit elvetettél. Vannak, akiknek van ugyan 
folyószámlájuk, de eddig soha sem vették igénybe. Nem jöttek rá, hogy a mennyei 
folyószámlán levı betét az a mostani idıkre szól.  

Hálát adunk Istennek, hogy folyamatosan tanít bennünket, hogy mind áldottabbak 
lehessünk. És a mai napon is, nem úgy megyünk haza, ahogy jöttünk. Mert egy szellemi szinttel 
Isten feljebb emelt bennünket. Az ismeret befogadása által növekszünk. Dicsıség Neki érte.  

Kaptam két szót az Úrtól: ártalmatlanítva illetve hatástalanítva. Ez a két szó a Kolosse 
2,15 vershez kapcsolódik, ami arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus gyızedelmeskedett az 
ellenség felett. Az ördög munkáit lerombolta, a talpunk alá helyezte, lefegyverezte és 
megbénította ıt, azaz semmissé tette az ellenséget.  

Az ártalmatlanítás szót általában ott használják, ahol veszélyes vegyi anyagok vannak, és 
ezeket azért szükséges ártalmatlanítani, hogy többé ne okozzanak kárt.  

A hatástalanítás szót pedig pl. a második világháborús lövedékek megtalálásakor 
használják. Addig nagyon óvatosan kell bánni egy megtalált lıszerrel, amíg az nincs 
hatástalanítva, mert nagyon könnyen felrobbanhat. De amikor a tőzszerészek hatástalanítják, 
utána már a gyerekek is ugrálhatnak rajta, mert az hatástalan és semmiféle kárt nem okozhat.  

Építsétek be a szívetekbe ezt a két szót, hogy az ördög ártalmatlanítva és hatástalanítva 
van Krisztus által. Nekünk nem árthat semmit! 

Megjelent Kenneth Haginnak egy új könyve, egy vékony kis füzet inkább, 700.- Ft az ára. 
A címe: Isten orvossága. Ajánlatos ezt minden kereszténynek, különösen az újaknak, a 
kezdıknek, áttanulmányozni és beülteti a szívekbe.  

Még egy érdekes meglátást adott az Úr, az pedig a gyermekek lázadásával kapcsolatos. 
Vannak olyan helyzetek – és sajnos manapság elég sok –, hogy a szülık elválnak és jön egy 
nevelıszülı a családba. A pedagógusok elmondhatják, hogy egyre növekszik azon gyermekek 
száma, akik nehezen kezelhetık. Igazából ık lázadnak. Lázadnak az új nevelıszülı ellen még 
akkor is, ha jó szándékkal közelít feléjük.  

Egyszerően megsérültek. Megsérült a lelkük, mert a válás egy kór. És nemcsak a 
házastársak sérülnek meg, hanem a környezetük is, a gyermekek is. A válást igencsak meg 
kellene gondolni és elkerülni, mert van rá megoldás. Isten Igéje mindenre megoldás!  

A vasárnapi tanításból szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot:  
Többféle védelmet építhetünk ki magunknak. Mindenki ezt úgy alkalmazhatja, ahogy az ı 

szíve diktálja, ahogy a hite vezérli.  



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhetı. 
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Egyszer használhatjuk az Úr Jézus Krisztus drága Szent Vérét arra, hogy a területünket 
meghintjük a Szent Vérrel és ennek az oltalmát valljuk meg felette. Másik pedig Jézus 
nevének a használata, illetve a harmadik pedig a 91. Zsoltár használata.  

Igazából ezeket akár külön-külön vagy kombinálva is használhatjuk a felségterületünk, 
családunk és magunk védelmére. Ezek segítségével egy úgynevezett Jézus kupolát, egy 
védıkupolát építhetünk ki körülöttünk, hogy az ellenség ne tudjon bennünket piszkálni.  

Korábban is említést tettünk arról, hogy ha valamiért imádkozunk, valamit szeretnénk, 
akkor elıször mindent meg kell teremteni a szellemi birodalomban. Ezt a hitünkkel tudjuk 
megtenni, oly módon, hogy imádkozunk, és hittel elfogadjuk, hogy az meg van. És utána már 
csak át kell szólítanunk a fizikai világba azt a dolgot.  

A lényege az, hogy elıször mindent a szellemi világban meg kell teremteni. Nagyon 
érdekes, és nem hívı emberek nagyon furcsán tekintenek arra, amit a Biblia ír, hogy a föld a 
szellemi birodalomnak a képmása. A világ csak egy másolat. Megvolt a minta a szellemi 
birodalomba, és ennek alapján lett megteremtve a föld.  

Mindennek lehet parancsolni. Jézus nem az Atyát kérte, hogy tegyen meg dolgokat, 
hanem hatalommal szólt a beteg testekhez, szólt a viharhoz és a problémák megszőntek. 
Nekünk is Jézus példáját kell követnünk.  

Ugyanígy parancsolhatunk a pénznek – és kell is parancsolnunk –, hogy az hozzánk jöjjön, 
a Jézus nevében! És az ellenség pedig vegye le a kezét a pénzünkrıl! 

A gyermekek élı szellemmel születnek meg. Azaz, ha túl korán elhaláloznak, akkor ık a 
mennybe kerülnek. Elérkezik egy bizonyos kor, amikor viszont szükséges újjászületni, mert a 
szellemük halottá válik. Mi is jártunk ebben a cipıben.  

Tehát szükség újonnan születni, mert Jézus ezt mondja a János Evangéliumban. Ezt 
mondta Nikodémusnak, mikor hozzáment és kérdezısködött, hogy senki nem mehet a 
mennybe, amíg újjá nem születik a belsı embere.  

Pál erre úgy utal, hogy „éltem egykor”. (Róm. 7,9) Tehát a gyermekkorunk idejében élı 
kapcsolatunk volt Istennel. Csak amikor elérkezik az az idıpont, amikor meg tudják 
különböztetni a rosszat a jótól, akkor onnantól kezdve szükséges újjászületni.  

A keresztények akkor lesznek legyızve, ha túl sokat tartózkodnak a világban. Ehhez 
vehetünk egy halat példaként. A halnak az életközege a víz. Ha kiemelik a vízbıl, nem sokáig 
fog élni. Mi pedig ott tudunk kiteljesedni, abban a közegben, ahol Isten van.  

Mi a szellemi világban, a szellemi birodalomban tudunk igazán élni. Ehhez meg kell 
ismernünk İt, aki képes megváltoztatni a dolgokat a mi hitünk alapján. Sokan tehetünk 
bizonyságot olyan dolgokról, mikor Isten közbelépett természetfeletti módon.  

Róma 4,17 egy szakasza más fordítás szerint így hangzik: Ami meg van írva, hogy sok 
nép atyjává tettelek téged, ahhoz az Istenhez hasonlóan, akiben hitt, aki a holtakat 
megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, elıszólítja, mint meglévıket.  

Ez az Ige kapcsolódhat ahhoz, amit az elıbb említettem, hogy elıször a szellemi 
birodalomban meg kell teremteni annak a valóságát, amit szeretnénk. És ez az Ige nagyon jó 
ehhez, hogy elıszólítjuk a nem lévıket. Hitben meglevınek tekintjük, és utána beszólítjuk a 
fizikai világba.  

Az Úr azt szeretné, ha mi szellemileg felnövekednénk, és szellemi óriásokká válnánk, mert 
İ használni szeretne bennünket. Használni szeretné a hitünket, hogy elvégezzük azt a munkát, 
amit a számunkra eltervezett. Mi egy szellemi királyságnak a tagjai vagyunk. Istennek 
szüksége van ránk. Nekünk maximálisan együtt kellene mőködnünk Istennel.   

Az Ige szellem és élet, s az Ige nem más, mint orvosság az egész testünknek, ahogy a 
Példabeszédek 4,22-ben olvashatjuk. Hálát adunk Istennek, hogy hétrıl-hétre rendszeresen, 
folyamatosan jártok Isten kiképzı táborába, tanultok és növekedtek az İ dicsıségére.  

 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 


