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BANKI KIVÉT 2. 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 01. 07. 
 

Köszönjük drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus Szent nevében, hogy elkészítetted 
számunkra az újesztendıt, áldásokkal telve. Köszönjük Úr Jézus, hogy Te soha el nem hagysz 
bennünket, ahogy ígérted. Hálát adunk, hogy Te mindig velünk tartasz. Mi Tebenned, Te 
pedig mibennünk.  

Köszönjük Uram a mennyei üzenetek az újesztendıre vonatkozólag. Megnyitjuk a 
szívünket ezekre, befogadjuk, és szükség esetén magunkat kiigazítjuk, mert a Te Igéd a 
világosság, a szövétnek. Ez az út, amelyen járnunk kell. Köszönjük Uram a növekedést, és 
hálát adunk, hogy sok elveszettért ki tudunk nyúlni ebben az esztendıben.  

Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérünk Atyám, hogy küldjél aratómunkásokat a Te ara-
tásodba. Megtörjük a sötétség erejét az elveszettek felett. Megparancsoljuk Jézus nevében, hogy 
leessen a sötétség leple a szemükrıl, és meglássák a Te dicsıséges voltodat, és hozzád térjenek.  

Köszönjük Szent Szellem, hogy olyan mértékben vonzod az elveszetteket az Atyához, hogy 
nem tudnak ellenállni ennek a vonzásnak, és bejönnek Isten királyságába. Megparancsoljuk 
ördög, hogy elengedd az elveszetteket!  

Elengedd, mert kijelentjük most, hogy ık szabadok Jézus nevében, és keresik a 
világosságot. Keresik azt az utat, amely az Atyához vezet, és ez nem más, mint az Úr Jézus 
Krisztus. Egyedül és kizárólag.  

Köszönjük Uram, hogy a Te áldottaid vagyunk! Nagyobb mértékő áldást rendelünk mellétek, 
és a hallgatóság számára is, mind anyagi téren, mint egészség területén, a Jézus Krisztus Szent 
Nevében. Jó, biztos munkahelyek, és magasabb fizetések jönnek a Jézus nevében.  

Köszönjük a szolgáló angyalokat, akiket mellénk rendeltél, hogy ırizzenek minket minden 
utunkon, és segítsék elı a munkánkat, és tisztítsák az utat elıttünk, a Jézus Krisztus Szent 
nevében. Ámen. 

Mondj a szomszédodnak egy áldott újévet. Köszönjük az Úrnak a hőséges szíveteket! 
Isten értékeli a hőséget, és meg tudja áldani. Arra is vonatkozik természetesen, aki ma nem 
tudott itt lenni, de rendszeresen jár a kiképzıtáborba. Kis ÖHM újságunk elkészült, van benne 
két prófécia is. 

A tanítás-sorozatunk végéhez közeledünk. Megerısített az egyik pásztortársam abban, 
hogy a végén kellene egy összefoglaló. Igen hosszú sorozat volt. Köszönöm ezt az Úrnak, 
mert nekem is ez volt a szívemen, és most megerısített az Úr ıáltala.  

Emlékeztek arra a próféciára, ami a kis újságunkban is benne volt? Siófokon adta az Úr, 
hogy ez az év a legjobb év az életemben. Ezt most úgy mondjátok, hogy ez az év még jobb év 
az életemben! Mert ahogy majd hallgatjátok az imaköri kis üzeneteket, ott is elhangzott az, 
hogy az újesztendı számunkra az még jobb év lesz!  

És nagyon-nagyon sok új élet fog születni, tehát az üdvösségekre nyílik meg a kapu. A 
sötétség leple lehullik a szemekrıl, ami nem a gyülekezetre vonatkozik – mert mi már a 
világosságban járunk –, hanem az elveszettekre. A 30 Zsoltár 5. versének angol fordítása: 

Zsoltár 30,5.  
… a sírás egész éjjel tarthat, de a reggellel jön az öröm. 
Tehát reggel az öröm bekopogtat az ajtódon. Minden reggel. És rajtad múlik, hogy ajtót 

nyitsz-e az örömnek, vagy csukva tartod. Úgy tudod megnyitni az ajtót az örömnek, ha teszel 
egy jó megvallást, hogy ez egy még jobb év, az életemben; ez egy még jobb nap az életemben. 
Neked a megvallásoddal ajtót kell nyitni Isten örömének, hogy abban tudjál áradni.  

December 29-én, az imakörben hangzott el egy rövid prófécia, egy mennyei üzenet, ezt 
felolvasom nektek, mert ez már nem fért bele a kis újságba. Lapzárta után érkezett. 
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Helyreállítom az egész valódat, oszloppá teszlek téged, és onnan ki nem mozdít senki. Én 
Szent vagyok, téged is szentté teszlek, erırıl-erıre, üdvösségrıl-üdvösségre jutsz, nézed a 
gonoszt, és nincs. Még a pokol kapui, a sátán semmilyen ereje, nem vehet az imádságaidon, 
üdvösségeden, megtartásodon erıt. Krisztus Testét teljesen helyreállítom! Üdvösséget hívod 
kıfalaidnak, és kapuidnak a dicséretet. Gyönyörködöm benned én drága gyermekem, mikor 
teljesen hiszed Igémet, hiszel, és bízol bennem, és idıt töltesz velem. Hallelúja! 

Oszloppá teszlek: ez kapcsolódik a múlt héten elhangzott szilárd tölgyfához, amelynek 
meg se mozdul a törzse a viharban.  

Idıt tölteni az Úrral: ez egy nagyon fontos dolog. Amikor te idıt szánsz az Úrnak, az 
ahhoz hasonlítható, amikor valakitıl kapsz egy virágcsokrot. Illetve más megfogalmazásban: 
az Urat nem érdekli, hogy te közben esetleg cigánykerekeket hánysz, csak légy vele. Légy 
vele mindig. Ámen.  

A mai menü a gyarapodásról szóló sorozat 15. része. A tanítás címe: A banki kivét 2. – A 
megvallás ereje. Azt tudjuk, hogy az adományaink által egy betét képzıdik a mennyei 
folyószámlánkon. Természetesen ehhez hit kell, hogy ezt valaki elhiggye.  

Nem mindenki hiszi azt, hogyha segít a szegénynek, vagy ad az Úr szolgálatára, akkor 
abból neki a mennyei folyószámlán egy betét halmozódik fel. Sokan úgy gondolják, hogy 
kimegy a pénz az ablakon. Viszlát, és többé nem látod. Az Ige nem errıl szól. Ebben is fel 
kell növekedni hitben.  

Három féle módon vehetünk ki a mennyei folyószámláról, ha behelyeztünk: 
1./ egyetértés ereje, errıl szóltunk a múlt héten, 
2./ a megvallás ereje, errıl fogtok ma tanítást hallani, 
3./ az elváró hit. 
Foglalkozzunk ma a megvallás erejével, és kezdjük az igeolvasást a Márk 11,23-24 verssel. 

Nagyon fontos az Igére fókuszálni. Nem a láthatókra, nem az érezhetıkre, hanem az Igére. 
Márk 11,23-24. 
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és 

ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond 
megtörténik, meglesz néki, amit mondott. 

Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 
megkaptátok, és meglesz az néktek. Ámen! 

Most fókuszáljunk arra, hogy meglesz néki, amit mondott. Ez egy nagyon fontos része 
ennek az Igének. Mi lesz meg neked? Az, amit kimondasz.  

Ebben az Igében a mondani szó az jelenti azt, hogy beszél, mond, szól, de ezen túlmenıen 
azt is jelenti, hogy parancsol. Hogy szól ez az Ige? Nézzük csak meg. Behelyettesítjük a 
parancsol szót.  

„Ha valaki azt parancsolja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében 
nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit parancsolt, megtörténik, meglesz néki, amit 
parancsolt.” Ez erıteljesebben hangzik. Sokkal erıteljesebb.  

Mondhatom úgy is, hogy egy utasító hangnem. Itt helyénvaló. Sok más területen nem 
helyénvaló az utasító hangnem. Nem utasíthatod a fınöködet, hogy mit tegyen, legfeljebb 
javasolhatsz alázattal és tisztelettel, hogy sokkal jobb lenne, ha ezt így tennénk.  

Én sem utasíthatom az elöljáróimat, hogy a szolgálatban ezt vagy azt másképp kellene 
tenni. Javaslatot tehetek, és tettem is már sok dologra javaslatot, például a „Hoppá 
tanításvonalra”, és mőködik is.  

Mit jelent ez, hogy meg lesz néki, amit mondott? Vagy amit parancsolt? Azt jelenti, hogy 
a hit kimondás által szabadítható fel. Mert a hitedet úgy tudod felszabadítani, ha rendeletet 
hozol és kihirdeted.  
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Emlékszik valaki arra, amikor még volt a faluban kisbíró? Az idısebb korosztály igen. 
Még én is emlékszem rá gyermekkoromban. Odaállt az utcasarokra, dobolt egyet, elıvette a 
papírját és felolvasta mindazt, amit ma kitesznek a képújságra, meg a hirdetıtáblákra.  

Nem hoz gyümölcsöt a hit, ha a tarsolyodban tartod. A hitet munkába kell állítani. A 
Zsoltár 45,1 Igébıl az derül ki, hogyha egy másik szemüveggel, egy dioptriás szemüveggel 
nézzük, hogy a jövınket a nyelvünkkel írjuk. 

Zsoltár 45,1. 
Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: mővem a királynak szól. Nyelvem siet 

vele, gyors, mint az írnok tolla. Hallelúja! 
Felbuzog szívem szép beszédre. Mi kell, hogy elhagyja a szánkat? Az Úr Jézus mit 

szeretne, hogy kiejtsünk? Az Igéjét, a szép beszédet. És kinek szól a szívünk? A királynak. És 
gyorsan szól. Jön egy helyzet, s azonnal imádkozol: Jézus nevében ellenség, nem jöhetsz be a 
területemre! Kinn maradsz!  

Mert nekünk meg kell határoznunk a szavainkkal a jövıt. Mert különben úgy alakul, 
ahogy a szél fúj. Te határozd el elıre, hogy milyen lesz az új éved. Nagyon fontos a 
megvallás, az igei megvallás.  

Az üdvösségünk is a megvalláson alapul. Mégpedig a Római levél 10,9-10 verse alapján. 
Ha a szívünkben hisszük, és a szánkkal kimondjuk, a Krisztusba vetett hitünket. Ugyanis amit 
kimondasz, az a tied. Kimondtad azt, hogy a Jézus az Úr az életed felett, és megvan neked. 
Dicsıség Istennek.  

Pontosan azt kapjuk, amirıl beszélünk. Ha valaki szőkösen él, megvan a gyógymódja: 
változtasson a beszédén. Isten betölti minden szükségemet, dicsıségesen a Jézus Krisztusban! 
És ha mi megváltoztatjuk a beszédünket, akkor meg fog változni az anyagi életünk.  

Meg fog változni az egészségügyi állapotunk, mert nem a problémáRÓL kell beszélnünk, 
hanem a problémáHOZ kell szólnunk, hogy ugri-bugri, félre az útból. Természetesen az alapelv 
érvényes az életünk minden területére, gyógyulásra, anyagi javakra, s minden helyzetre.  

Felmerülhet a kérdés, hogy mi köze a szavunknak a körülményeinkhez? Ehhez megértést 
kell venni és kapni a vetés-aratás alapelvérıl, amit a Galata levélben találunk a 6,7 versben.  

Galata 6,7. 
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg: mert amit vet az ember, azt is fogja 

aratni.  
Egyértelmő. Vetés-aratás törvénye ezen alapul, és így mőködik. Akkor is, ha tudja valaki, 

akkor is, ha nem. Például ha valaki nem ismeri még az alapelveket, és nem ismeri az Igét 
mélyrehatóan, mert mondjuk ma született szellemi csecsemı.  

Bár annak a ténynek is elégnek kellene lenni, hogy Jézus azt tanítja a Márk 11,23-ban, hogy 
változtass a beszédmódodon. Mert azt mondja, hogy meglesz néki, amit mondott. És a rosszak 
is meglesznek, nemcsak a jók! Tehát ennek tudatában nagyon fontos a pozitív és igei megvallás.  

A körülményeinket alakító hatalmas szellemi erıt a szánkból kijövı szavak irányítják. A 
szavaknak szellemi töltete van. Ereje van a szavaknak, és ez az erı a belsınkbıl jön. A 
szellemünkbıl, a belsınkbıl lép ki, amikor mi kimondjuk az Igét.  

Mert az Ige felkent, az Ige erıvel teljes. És az Ige mögött az Úr Jézus áll, és İ cselekszi 
meg. Ha megvallottuk az Igét, akkor nyugodtan mehetünk aludni. Mert tudjuk, hogy az 
elvetett mag, az Ige magja megcselekszi azt, amit szeretnénk.  

Máté 12,36-37. 
De mondom néktek? Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, 

számot adnak majd az ítélet napján.  
Mert a te beszédedbıl ismertetel igaznak, és a te beszédedbıl ismertetel hamisnak. 
A szavak tartályhoz hasonlíthatók. A tartály pedig lehet üres és lehet telt. Amikor egy 

tartály telt, megint kétféle irányzat van: a „tartály” tele lehet hittel és szeretettel, vagy 
félelemmel és győlölettel.  
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Nem mindegy, hogy a mi „tartályunk” mivel van tele. Ez az Ige elmondja azt is, hogy a 
szavaink elárulnak bennünket. Ha sokáig hallgatok valakit, mindent megtudok, semmit nem 
kell kérdeznem. A szavak elárulnak.  

Jönnek hozzám tanácsadásért, s akkor csak hallgatok, és vételre kapcsolok. S utána az Úr 
bölcsessége által választ adok, hogy mit és hogyan kellene tenni az illetınek. Nem a másikban 
kell keresni a hibát, hanem saját magának kellene tükör elé állni.  

Jézus figyelmeztet. Számadással tartozunk a hiábavaló szavakért. Mondhatom úgy is, 
hogy a mőködésképtelen szavakért. Azt mondja az Ige, hogy a szentségtelen, üres lármákat 
kerüld. Ezt nézzük meg a 2Timótheus 2,16-ban. Az ilyen beszéd, ami szentségtelen és üres, az 
gyakorlatilag erıtlen és csak zajt csap, semmi mást.  

2 Timótheus 2,16. 
A közönséges, üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre 

növekednek. Ámen! 
A következı versben is hasonlókat olvasunk. Gyakorlatilag ez haszontalan, hitvány 

romlott beszéd.  
Efézus 4,29. 
Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és 

szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak.  
A mai tanítás vonalánál maradva, keresztényeknek nem azt kellene harsogni folyton, hogy 

nincs pénzem. Nem tudok kijönni a jövedelmembıl. Mert meglesz néki, amit mondott. 
Hanem, meg kellene vallani az Igét.  

Két igeszámot mondok, ezt nem olvassuk fel. A Zsidó 3,1-ben azt olvassuk, hogy Jézus a 
mi megvallásunk apostola és fıpapja. És a Zsidó 4,14-ben pedig azt olvassuk, hogy 
ragaszkodnunk kell a megvallásunkhoz.  

Tehát nem lehet az, hogy egyik percben az Igét valljuk, a másik percben meg az 
ellenkezıjét. Hogy rajtam már senki nem tud segíteni, és ehhez hasonlók. Mert ez ellentétben 
van egymással. Ragaszkodjunk a megvallásunkhoz.  

Miután elimádkoztuk az imakönyvbıl a helyzetre vonatkozó részt, akkor ezután is azon az 
beszéden maradjál. Ragaszkodj a megvallásodhoz. Jönnek a világi „próféták”, és azt mondják, 
hogy jaj, szegény. Neked olyan kilátástalan a helyzeted, úgy sajnállak.  

Te ne hallgass ezekre a prófétákra, ha nem is ott a szemük elıtt, vagy a fülük hallatára, de 
amikor hazamész, megint imádkozod el azt az igesort. Érthetı, hogy mit jelent ez? Tehát 
mindig az Igén kell maradni. Az Igében van a megoldás. Az Igében van az orvosság.  

Korábban azt már említettük és érintettük, hogy az anyagi javak a földön vannak. Az 
anyagi javakra igényt tarthatsz. Hangos hitmegvallás által birtokba veheted. Mert így lesz a 
tiéd. A megvalósulásáról maga az Úr fog gondoskodni.  

Mert mint említettem az elıbb, a megvallott Ige mögött az Úr Jézus áll, és İ cselekszik az 
ige megvallásaink alapján. Ha mi nem az Igét vallanánk meg, akkor gyakorlatilag unatkozni 
fog, malmozni fog az Úr. İ nem tud mit kezdeni a hitetlen világi megvallásokkal. Az mögé 
nem tud odaállni. Oda majd a „füstös képő” áll, és ı fogja megvalósítani.  

Ha szeretnéd, hogy valóságba jöjjön valami, amit kívánsz, akkor azt hittel meg kell 
vallanod, ahogy olvastuk az elıbb a Márk 11,23-24-ben. Ne várj a sült galambra. Neked kell 
lépni, és neked kell cselekedni.  

A „hegy” kapcsán Jézus olyan dolgok kimondásáról beszél, amelyek még nem valósultak 
meg. A hegy az jelképesen az adott probléma. A hegy még ott volt, amit próbálsz kikerülni, 
vagy átugorni, vagy alagutat fúrni alatta. De legegyszerőbb parancsolni a hegynek, azaz a 
problémának, hogy húzódjon le az útról.  

Amikor a hegyet megszólították, akkor még az nem vettetett bele a tengerbe. Az útjukat 
állta, ezt olvastuk az elıbb. Jézus azért adta ezt a tanítást, hogy kimondva, hit által, 
hozzájuthassunk dolgokhoz, amire szükséged van. Közben a hegyet el kell mozdítani az útból.  
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Megesik, hogy a hegy mögött már ott van a kívánt dolog, csak nem látod a hegytıl. És 
amikor az ima végére érsz, akkor az úgy fejezıdik be a hit szavával: Köszönöm Uram, 
megkaptam! És látom a hit szemével, hogy az bent van a postázóban. Úton van hozzám!  

Képzeld el, úgy, ahogy az irodákban vannak a nagy postázók, odaöntik az irodai 
dolgozónak a küldeményeket, az meg szépen szedegeti, címezgeti, ragasztgatja, bélyegzi, 
aztán viszi a postára. Ezt te is így párosítsd a képzelıerıddel a kívánt dologhoz.  

Mikor az imával végeztél, akkor az valóban a postázóban van. Az ima a hit imája. 
Máskülönben nincs értelme. Kenneth Copeland azt tapasztalta, hogy néha az elsı 
megvallással azonnal megjön a dolog, máskor többszöri megvallás szükséges hozzá.  

Mert a kérést csak egyszer kell megtennünk. De a megvallás az nem kérés. A megvallást, és 
a hálaadást azt folyamatosan lehet végezni. És volt, amikor egy nap múlva jött meg a válasz, s 
van, amikor egy hét múlva, volt amikor bizony több hónap telt el, de megjött a válasz.  

Ne add fel! Ha Pestre utazol, nem fogsz kiszállni Martonvásárnál, mert a cipıd el fog 
kopni, mire felérsz Budapestre. Isten Igéje gondoskodni fog róla, hogy megjöjjön az áttörés, 
hogy valóságba jöjjön a kívánt dolog. Bízz maximálisan Istenben. Neked is sikerülni fog, csak 
tartsál ki. Hitben tartsál ki. Ne add fel.  

Van ellenség, aki vissza akar tartani dolgokat, de akkor is tartsál ki. Volt egy keresztény, 
aki kölcsönkért egy idıs keresztény nénitıl. És amikor a néni megtudta, hogy több helyrıl is 
kért kölcsön, akkor a hite kezdett alábbhagyni, hogy hát ezt ı nem is fogja visszakapni.  

S mondta a pásztor, hogy Mariska néni, most akkor együtt imádkozzunk. Ezt a 
kölcsönadott pénzt el ne engedje a szívébıl, mert akkor elúszik. Hanem tartsa a markában, 
mint a gyeplıt. Imádkoztak egy akaraton, és hamarosan vissza is kapta a pénzét.  

Nagyon fontos, hogy megragadjunk. Ha megragadtuk, akkor meg van markolva. A 
csavarkapocs és a vonóhorog esete nagyon jól szemlélteti ezt. Ha a súlyos csavarkapocs rá 
van akasztva a vonóhorogra, az akkor onnan ki nem esik.  

Azaz te a hiteddel ráakaszkodtál a kívánt dologra. És ha te szét nem kapcsolod, az 
magától nem fog szétkapcsolódni. A szétkapcsolás viszont a hitetlenség jele, mert az az 
ellenmegvallásokkal történhet meg.  

Most jön a recept a banki kivéthez, hogy könnyebben profitálhassatok az adakozásból 
keletkezett befektetésbıl. Hat pontot állított össze erre Kenneth Copeland: 

1./ HATÁROZD MEG AZ ÖSSZEG NAGYSÁGÁT , konkrétan mond meg, hogy az milyen 
nagyságú összeg. Ne becsüld alá: hát nekem jó lesz egy használt herkentyő is, mert az csak a 
felébe kerül. Isten bıkező!  

Isten egy szeretı Isten, ha képes volt a Fiát odaadni, akkor képes lesz a teljes összeget 
odaadni az új készülékre, egy új berendezésre. Isten nem zsugori, tehát határozd meg az 
összeget. Nyugodtan le is írhatod magadnak, hogy ennyi összeget kértem ezen a napon.  

Jakab levelében: aki nem határozott, az semmit nem fog kapni az Úrtól. Egy olyan 
hozzáállással kell, hogy legyél a bizonyos dologhoz, amit kívánsz, hogy én akarok kapni. 
Nem úgy, hogy hát, talán, majd, ha úgy jönnek össze a dolgok, akkor. Nem! Én akarok kapni, 
ezt és ezt. Illetve most konkrétan a bankkivétrıl beszélünk. 

Jakab 1,6-8. 
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger 

habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.  
Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól.  
A kételkedı, a minden útjában állhatatlan ember. Ámen! 
Aki nem határozott, az gyakorlatilag kételkedı. Kételkedik, hogy jaj Uram, én méltó 

vagyok rá? Mert annyi minden rosszat elkövettem már az életben… Egyáltalán méltó vagyok 
arra, hogy kérjek Tıled? És ha én most ekkora összeget kérek, akkor mi marad másnak?  

Ha te egy hatalmas összeget kérsz, akkor sem fognak kialudni a fények a mennyben. 
Kérjél bátran! Persze amihez a hited is megvan. Mert lehet, hogy most 100.000 Ft-hoz van 
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meg a hited és nem 100 millióhoz. Tehát a hitednek megfelelıen kérjél, nehogy csalódjál. Az 
elsı lépés volt tehát, hogy határozd meg az összeget. 

2./ LÉPJÉL EGYSÉGRE EGY HITBEN STABIL TESTVÉRREL . Múlt héten errıl szólt a tanítás, 
a Máté 18,19 alapján, hogy egy akaraton imádkozzatok. Az a legjobb és a leghatékonyabb, 
hogyha férj és feleség egy akaraton tudnak imádkozni.  

Ha ez nem lehetséges bármely oknál fogva, akkor keress egy másik hívı társat, nyerd 
meg az ügyednek, mond el, hogy te mit szeretnél, és ha ı a hitével tud támogatni, akkor 
kapcsolódjatok össze hitben, és egy akaraton imádkozzatok azért a dologért.  

3./ RAGADD MEG HITTEL AZ ÍGÉRETEKET . Errıl beszéltem az elıbb. Hogy a 
csavarkapocs jelképesen a hited, a vonóhorog pedig a kívánt összeg, a kívánt dolog. S ha kettı 
összekapcsolódik, akkor az megvan neked, csak ki kell tartanod, hogy az a valóságba jöjjön.  

Alkalmaznod kell a Márk 11,23-24-ben olvasott alapelveket, teljes szívedbıl higgy az 
Igében, és az Igét hangosan valld meg, folyamatosan. És utána köszönd az Úrnak, hogy az a 
postázóban van, az már úton van. Elsıbbségivel adták fel, és meg fog érkezni. 

4./ KÖTÖZD MEG AZ ÖRDÖGÖT , ÉS A SÖTÉTSÉG ERİIT A JÉZUS NEVÉBEN. Mert ık nem 
akarják, hogy hozzád bármi is eljusson. Meg kell kötözni, és félre kell parancsolni az útból a 
sötétség munkáit, erıit, hogy a kívánt dolognak szabad útja legyen hozzád.  

Neked hatalmad van arra, hogy kiparancsold a felségterületedrıl az ellenséget, és 
megtiltsd, hogy a pénzügyeidre rátegye a kezét. Ez a te felelısséged, ne Istentıl várd. Mert a 
hatalmat átadta az İ fiainak, nekünk.  

Az Újszövetség több helyen is megparancsolja, hogy állj ellen az ördögnek. Márk 16,17-
ben van, hogy ördögöket őznek. Aztán az Efézus 6,11-ben öltözd fel a szellemi fegyverzetet, 
hogy ellen tudj állni az ördögnek. Jakab 4,7 pedig hab a tortán, világosan elmondja, hogy 
álljatok ellen az ördögnek.  

Nem azt mondja Isten Igéje, hogy majd az én Fiam, Jézus áll ellen az ördögnek, hanem 
hogy te állj ellen az ördögnek. És ezt te a hatalom szavával tudod megtenni. A felelısség az 
otthon szellemi fején van. A férj – ha szabad példálóznom Pistáékkal –, akkor náluk ı a 
szellemi fej. Egyébiránt a férj a családfı.  

Mivel ı hitben van, az Igében van, ı a szellemi feje az otthonnak. Máshol, ahol a férjek 
nincsenek az Igében, vagy ha újjá is születtek, de nem az Ige útját járják, mert nem is ismerik, 
ott sok esetben a feleségek a szellemi fejek. Lényeg az, hogy ki ismeri a hatalmat a 
Krisztusban. Ez határozza meg, hogy ki a szellemi fej egy családban.  

5./ Oldozd el a menny erıit, azaz küld ki a szolgáló angyalokat munkára. 
Zsidó 1,14. 
Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik 

öröklik, az üdvösséget?   
Mi örököltük az üdvösséget? Jézus elfogadásával megkaptuk, dicsıség Istennek. Akkor az 

angyalok kiket szolgálnak? Bennünket.  
Zsoltár 103,20. 
Áldjátok az Urat İ angyalai, ti hatalmas erejőek, akik teljesítitek az İ parancsait, 

figyelmezvén az İ Igéjének elhangzására. Ámen! 
Az angyalok várják a te rendeletedet, amely az Igén alapul. Mert addig, amíg nem kapnak 

rendeletet, nem tudnak mit csinálni, addig unatkoznak. Ahhoz, hogy az angyalok tudjanak 
munkálkodni, neked az Ige alapján rendeletet kell hozni.  

Zsoltár 103,20. 
Áldjátok az Urat İ angyalai, ti hatalmas erejőek, akik teljesítitek az İ parancsait, 

figyelmezvén az İ Igéjének elhangzására 
Az angyalok figyelnek az Igének az elhangzására. Isten a szánkba adta az Igét, ami 

sziklazúzó pöröly. Képes mindent lepusztítani, ami az ellenségtıl van. Nekünk szólni kell az 
Igét, azt a tüzet, s az angyalok mennek végrehajtani, és ezzel a segítségünkre vannak.  
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6./ DICSÉRD ISTENT, MINDADDIG , AMÍG A VÁLASZ MEGÉRKEZIK . Tudjátok, mi a 
különbség a hálaadás és a dicséret között? Természetesen mindegyik jó. Amikor felszáll 
hálaadás, az megnyitja a mennynek a csatornáit. A dicséret pedig nyitva tartja.  

Nyitva tartja az bıség ajtaját, az áldások kapuját. Tehát a hálaadás megnyitja, a dicséret 
pedig nyitva tartja. Gyakorlatilag így tarthatod tisztán a menny csatornáit, amivel össze vagy 
kötve. Ezek a csatornák kötnek össze Istennel.  

Régen láttam csıpostába, még a régi siófoki postahivatalban, de még imitt-amott elıfordul 
most is. És ezt én úgy tudom a képzelıerımmel elképzelni, hogy amikor én kérek valamit 
Istentıl, akkor a postázóban készítik a kért dolgot, beteszik a csıpostában, és küldik lefelé. Ha 
nincs a csövön horpadás, akkor meg is érkezik.  

Mert a csıpostát nekem kell jó karban tartanom, a szeretetben járással, a hálaadással, a 
dicsérettel. S megérkezik a válasz. Ha dicséred Istent a válaszért, amit hitben elfogadtál, hogy 
megvan, és úton van, így leszel képes elfogadni az áldásodat. Mindenképpen szükséges az 
elfogadó hit, hogy én jogosult vagyok rá, én méltó vagyok rá.  

Mondjunk egy közös imát: Hálát adok Atyám, hogy mellém rendelted a világ 
gazdagságát, a tenger kincsözönét, a gonoszok javait, az ábrahámi áldásokat, az adakozó 
szívő embereket. És mindezek nagy gyorsasággal a szent Vér alatt, és a szolgáló angyalok 
segítségével hozzám jönnek, és én ebben járok, mert ez az osztályrészem.  

Hálát adok Úr Jézus, hogy Te fogadod az elvetett magjaimat, és megsokasítva bıséges 
aratásként visszafordítod hozzám. Emlékeztetlek ördög, hogy az Úr Jézus legyızött, 
megbénított, lefegyverzett, a talpunk alá helyezett, ártalmatlanítva és hatástalanítva, ezért a 
kezedet nem teheted az én pénzügyeimre. A pénzemnek szabad folyást és akadálymentes 
áramlást rendelek.  

Köszönöm Atyám, hogy a Te szemeid az én portáimon függnek, és megırzöd az abba levı 
haszondolgokat épségben. Így a felségterületemet kártevımentesnek nevezem, a Jézus 
nevében. Ámen. 

Ezt minden nap megvallhatod. Én szoktam. A felsorolt 6 pontos recept alapján 
imádkozzunk egyet. Hogy legyen egy konkrét példa, itt van a ma leadott pályázatunk. A 
pályázat a párválasztás és házasság témára volt kiírva, az Úr dicsıségére.  

A maximálisan kérhetı összeg 800.000 Ft. Ebbıl 600.000 forint van a nyomdai munkákra 
és az eljuttatásra, 100.000 forint technikai eszközökre, és a fennmaradó 100.000 Ft pedig 
irodai és egyéb apróságokra. Csak hogy képben legyetek. Tehát az összeg meghatározása 
adott, mert a pályázatban 800.000 Ft ez volt a maximum.  

Így hangzik az imánk: Atyám, Jézus nevében 800.000 Ft-ot igénylünk a Békevár Egyesület 
párválasztás–házasság címő pályázatára. Ez a pénz a rendelkezésünkre a mennyei 
folyószámlánkon, mert a korábbi idıben vetettünk, és most leveszünk róla. Hit által, átvesszük 
ezt a 800.000 Ft-ot. A Márk Evangélium 11. fejezet 23-24 versek értelmében, teljes szívünkbıl 
hisszük és meg is valljuk, hogy Jézus nevében ez az összeg a miénk. A Máté 18,19 szerint 
megegyezünk abban, hogy a 800.000 megvan. 

 A mai naptól ennek gondját Rád bízzuk Uram, és köszönjük néked. Sátán, Jézus nevében, 
hatalmat veszünk most az erıid felett, megkötözünk és megerıtlenítünk téged. Szolgáló 
angyalok, a Zsidó 1,14 alapján megbízunk benneteket, hogy menjetek, és hozzátok be nekünk 
az igényelt összeget. Atyánk, magasztalunk Téged, mert Te dicsıségesen betöltöd minden 
szükségünket a Jézus Krisztusban, a Te gazdagságod szerint. Dicsérünk azért is, a Jézus 
nevében, hogy megsokasítod a vetımagjainkat. Ámen! 

Hallelúja! Ez meg van nekünk. A pályázati pénzt február 1. – június 30-ig lehet 
felhasználni. S ebben az a legnagyobb tétel, hogy a Házasság könyv elsı és második kötetébıl 
200-200 darabot kinyomtatni, és ezeket párban eljuttatni olyan közösségi helyekre, 
könyvtárba, akár gyülekezet, ahol több ember hozzáfér, nemcsak egy.  
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Hálát adunk az Úrnak! Biztos, hogy ez az Úr akarata, mert a házasságok sok helyen 
döcögnek, és ezeket az Ige vonalába sínre kellene tenni, továbbá megerısíteni a házasságokat. 
Ámen! 

Még a szavaink témához kapcsolódik két lemaradt Ige. A szavahihetıségrıl: ha valamit 
ígérünk, azt Isten elıtt ígérjük, mert İ mindent hall. Ha valamit ígérünk, akkor azt teljesítsük 
is be. Én már ott tartok, ha valaki megígéri, hogy ekkor nálam lesz, én nem szobrozok, és nem 
függesztem fel a munkámat. Mert lehet, hogy elvesz egy fél óra értékes idıt. Addig végzem a 
munkámat, amíg meg nem jön, és akkor fogadom. Sokszor már beleszaladtam ilyenbe, hogy 
elvesztegettem idıt, mert nem volt pontos az illetı.  

Prédikátor 5,4. 
Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását; mert nem 

gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! Ámen! 
Titus levelében azt írja a Biblia, hogy Isten Igéje ne káromoltassék. Sajnos vannak 

keresztények, akik rossz hírét viszik a gyülekezetnek, rossz hírét viszik a szenteknek, és sok 
esetben alaptalanul.  

Titus 2,5. 
Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az 

Isten Igéje ne káromoltassék. Ámen! 
Hagin vagy Copeland valamelyik tanításában kifejti, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát 

ha szólunk, az örömhírt vigyük. Rövid az idı. Ne hiábavaló beszédekkel traktáljuk a 
embereket, hanem Isten Igéjével.  

Köszönjük az Úrnak az ajándékokat, melyeket bekapcsolt. Lábujjak ízületében 
munkálkodik az Úr. A többi ízületre is vonatkozik természetesen. A héten is nagyon sok 
esetben jött a szemre gyógyító kenet.  

Az Úr a fıvezéred, ezért az életed is áldott! Az éved is áldott, egészséges, bıvölködı 
kiegyensúlyozott, mindenben növekedı legyen a Jézus nevében. Minden szükség betöltessék. 
Tekints Jézusra, és minden gondod orvoslásra talál, mert İ mondta, hogy néki gondja van 
reád, a Jézus nevében. Jézus a csapatkapitány! Tekints Rá, és az új éved áldott, sikeres lesz! 

 Jézus gyızelemre visz! Jézus a Mestered, a Tanítód, Reá vesd minden gondodat. 
Szabadulást szólunk az életetekre a Jézus nevében! Minden gonosz erı, terv levágatik a Jézus 
nevében. Tied minden dicsıség Uram mennyen és földön. Szabaddá nyilvánítjuk a Te 
gyermekeidet. Az élet áramlik az ereidben, testedben, a Jézus nevében. Ámen! 

Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, a Jézus Krisztus Szent nevében. 
Kiárasztjuk Isten dicsıséges erejét, áradj kenet, áradj kenet a Jézus Krisztus Szent nevében. 
És köszönjük Uram, hogy bizonyosak lehetünk az Ige alapján, hogy a ruhadarabokban a 
kenet, Isten ereje raktározódik, hazavihetitek, és a beteg testekhez hozzáérintve megjön a 
szabadulás, a gyógyulás, a hit alapján. A Jézus Krisztus Szent nevében. Mindezt neked 
köszönhetjük Úr Jézus, mert Te voltál, aki elhordoztad a betegségségeinket. És minden hazug 
tünet, ami próbálkozna a testeteken, abba a csomagba tartozik, amit Jézus Krisztus elhordott, 
és elszenvedett, ezért ez nincs. A Jézus nevében ezek mind hazugságok csak. Köszönjük Úr 
Jézus a Szent Véráldozatodat. Ami alapján megerısítjük a szent védelmet, a szent oltalmat, 
mindannyiunk felett. A Jézus nevében. Ámen! 

Mielıtt átadnátok a szórólapokat és a kártyanaptárakat, imádkozzatok fölötte. 
Hasonlóképpen, mint mikor plakátot helyezünk ki. És olyan visszajelzéseket kaptak a 
pásztorok, akiknek a szívükhöz szólt az Úr, hogy igenis ez mőködik.  

Egyik pásztortársam érezte a szívén, hogy neki is kell kártyanaptár, és egy ismerıs 
házaspárnak adott belıle az utcán. Aztán kértek még a rokonságnak is, és örömmel adta. S 
amikor legközelebb találkozott velük, azt mondta az egyikük, hogy ez a rajta levı ima a lelke 
mélyéig hatolt. Tudjátok mit jelent ez? Hogy befogadta az Úr Jézust.  
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Meg kell kötni a fösvénység és a zsugoriság szellemét, ami elsısorban a keresztények 
családjai fölött, mert vannak ilyen problémák.  

Nagyon fontos a nyelveken való imádság. Ha el akarsz érni valamit, vannak céljaid, akkor 
imádkozz nyelveken. Ha szeretnél elkerülni valamit (ördög csapdáit), akkor imádkozz 
nyelveken.  

Fontos, hogy Istenre figyelmezzünk, és meglássuk az üzenetet, még akkor is, ha másokon 
keresztül küldi. Például az egészségügy adott ki egy füzetet, hogy az idısekre a lakásokban 
milyen veszély leselkedik. A szınyegek, a lábtörlık és egyebek. Ez Isten üzenete. És ha ezt 
valaki nem ismeri fel, vagy ellenáll, akkor látja a kárát.  

Igazából nagyon jó példa erre a lelkész és az árvíz történet. Azt elmondom nektek, mert 
nem mindenki ismeri. Árvízveszély van, mert növekszik a gát mögött a folyó. Jön a védelmi 
osztag a dzsippel, a lelkész a templom ajtóban áll. Mondják neki: gyorsan szálljon be, 
menekülni kell, mert itt a víz. Nem, nem, mert énrám vigyáz az Úr! – mondja.  

Átszakad a gát, jön a víz, emelkedik. A lelkész úr felmászik a padlásra. Amikor már a víz 
a templom tetejéig ér, jön egy mentıcsónakos, és azt mondja, hogy szálljon be lelkész úr. 
Nem, nem, énrám az Úr vigyáz!  

Megint csak növekszik a víz, már a templomtoronyban van a lelkész. Jön egy helikopter, 
ledobja a hágcsót, mondván, hogy lelkész úr másszon fel. De a válasz ismét: énrám az Úr 
vigyáz és megóv. 

Tovább növekedett a víz, és mi lett a lelkész úrral? Elvitte az árvíz. S mikor felkerült a 
mennybe, szemrehányást tesz a szent Péternek: az Úr megígérte, hogy énrám mindig vigyáz, 
és most mégis megfulladtam!  

Péter válasza: Igen, megígérte, de te figyelmen kívül hagytál három figyelmeztetést. Mert 
ment a dzsipes, a mentıcsónakos és a helikopteres. De te egyikre sem figyeltél oda, hogy az 
Úr segítı karja volt mindhárom menekülési lehetıség. 

Egy alapigazság: amit nem értékelsz, azt elveszíted! Az lehet az Ige is, mert aki nem értékeli 
az Igét, és nem látja az Ige fontosságát és értékét, az el fogja veszíteni. Ez hasonlít a tövisek 
közé esett mag esetéhez. Vagy aki nem értékeli kellıképpen a házastársát, azt el fogja veszíteni.  

Próféciáról: a Biblia azt mondja, hogy építésre adatott, de azok esetében nem használ, 
akik nem hajlandók magukat kiigazítani.  

Összefoglaló a vasárnapi tanításból: Össze lehet vetni az ószövetséget és az újszövetséget. 
Mózes az ószövetségben szolgáló, Jézus az újszövetségben szolgálni jött.  

Az ószövetségben volt a törvény, és minden évben a bőnre kellett emlékezniük. És ma is 
ezt teszik, akik az ószövetségben élnek, mint zsidók, hogy a bőnre emlékeznek. Az 
újszövetségben mi a helyzet? Nekünk arra kell emlékeznünk, hogy megbocsátatott 
Krisztusban, és mi fiak vagyunk. Isten fiának fogadott.  

Az ószövetségben a törvény mit tesz? A törvény követel és kárhoztat. Az újszövetségben a 
kegyelem erıvel és irgalommal ruház fel. Az Atya nem látja a bőnt az életünkben, mert az 
Jézusra lett terhelve.  

Képzeld el, hogy van 20millió Ft adósságod. Jön valaki, és azt mondja, hogy én kifizetem 
helyetted, de nem 20-at, hanem 200 milliót. Amikor jön a végrehajtó, mit mondasz neki? Ez 
már ki van fizetve? Nemhogy ki van fizetve, ez már túl van fizetve. Ez a megváltás.  

Ha elvétjük, nekünk emlékezni kell arra az eltörlésre, amit Jézus Vérének köszönhetünk. 
Miután emlékezel arra, hogy köszönöm Uram, hogy a Szent Vér engem folyamatosan tisztára 
mos, hasonlóan, mint a kislány, amit kapott az Úrtól, hogy az ablaktörlı folyamatosan tisztítja 
a szélvédıt. Lásd magad tisztának, és menj tovább.  

A házasságtörı asszonynak mit mondott Jézus? Nem kárhoztatlak! Eredj el, és ne 
vétkezzél. Ennek az asszonynak elıször hallania kellett, hogy az Úr ıt nem kárhoztatja, és 
utána tudta megcselekedni azt, hogy nem vétkezik. Mert a kegyelem és az irgalom 
megnövekedett felette.  



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhetı. 
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Az 1János 3,3-at otthon olvassátok el. Nekünk erre kell emlékezni. Mi ezt a jézusi 
tisztaságot öltöttük fel magunkra, amikor elfogadtuk Jézust. 

És akiben megvan ez a reménység İiránta, az mind szent tisztaságot ölt magára, 
amiképpen İ is tiszta. 

Tehát Jézus tiszta, és mi Jézust elfogadtuk, akkor a Vér bennünket megmosott, és mi is 
szent tiszták vagyunk, az Atya így lát minket.  

A görögben ez egy olyan igeidı, hogy egyszer lehet megcselekedni, nem lehet meg-
ismételni. Az ószövetségben évente ismételték a véráldozatokat, az újszövetségben az Úr 
Jézusnak egyszer kellett a keresztre mennie, és meghalnia. Ez olyan igeidı, ami azt mondja, 
hogy elvégeztetett, te pedig vedd birtokba.  

Másik dolog, amit nagyon fontos látnunk, hogy Jézussal együtt ülünk a hatalom királyi 
székén, az Atya jobbján, mint Krisztus Gyülekezeti Teste. Ez a hatalom helye, és szerezz 
érvényt ennek a hatalomnak.  

A ma újjászületett csecsemı keresztény is ott ül az Atya jobbján Jézus Krisztussal együtt. 
Csak ı még ezt nem tudja, és nem tud érvényt szerezni ennek a hatalomnak, ennek a 
tekintélynek. Ezért egy darabig a többieknek (gyülekezetnek) kell imában hordozni.  

Jézus elsı eljövetele: ami 2000 évvel ezelıtt volt, az mit szerzett nekünk? A 
szellemünknek az üdvösségét. Jézus második eljövetele, ami egyre közeledik, az mit fog 
szerezni? A testünknek az üdvösségét. Azaz a megdicsıült testet, ami már nem lesz 
támadható. Hallelúja! 

A kegyelem-tanítások az Úr szívébıl fakadnak, és a nemzetközi szolgálatban mind többen, 
állnak át erre. Igaz, hogy vannak ma is teljes evangéliumi gyülekezetek, akik még a bőnvallást 
tanítják. De nem kell, azt hiszem messzire mennünk, ha elıvesszük a KSZE régi könyveit, 
akár az Alapvetı tanításokat, vagy a Dióhéj címő könyvet.  

Abban arról van szó, hogy a bőneinkkel az Úr elé kell mennünk. Nem nyilvános bőnvallás 
természetesen, hanem az Úr elé kell mennünk. Akkor annyi volt a Krisztus Testében a 
világosság. Viszont egyre növekszik a világosság a Krisztus Testében.  

Ez nem jelenti, hogy nem vétjük el, mert a hústest megbotlik. De magunkat emlékeztessük 
arra, hogy a Vér az a jövıre vonatkozólag is eltörölt mindent. Ebbıl fakadóan nem szabad, 
hogy bőntudattal mennyünk az Úr elé, vagy kárhoztatással.  

Az országért nagyon fontos imádkozni!  
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 


