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A KÉTFÉLE AJTÓ 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 03. 11. 
 
 

Köszönjük Atyám, hogy szövetségben lehetünk Veled. Hálát adunk, hogy a Nagyobb a mi 
oldalunkon áll! Köszönjük Neked a jelenlétedet, köszönjük Uram a Szent Szellemedet, az 
ajándékok mőködését. Hálát adunk a szabadulásokért, a gyógyulásokért. Köszönjük Uram, 
hogy munkálkodsz a szívekben. Minden egyes új életet megköszönünk, mert különösen nagy 
szükség van erre, az utolsó idıkben. Hálát adunk a növekedésért, a szellemi kenyérért. 
Köszönjük Uram a mai tanítást, ami újabb kijelentéseket hoz a hallgatóság számára. Neked 
adunk Uram minden dicsıséget mennyen és földön. A szent vér oltalmát megerısítjük 
mindannyiunk otthona felett és az teljes felségterületünk felett a Jézus nevében. Áldunk és 
magasztalunk Téged.  

Mondd a szomszédodnak, hogy üdvözöllek a kiképzıtáborban! Megjelent a kis újságunk. 
A vezércikk már a húsvétról szól, a szent vérnek az áldásairól. A múlt héten megtanultuk, 
hogyan kell birtokba venni az imánkra kapott választ. Aki nem volt itt, ajánlanám szíves 
figyelmébe a múlt heti tanítást, mert az egy velıs tanítás volt. 

Ha a kiskutya nyelven beszélnék, akkor azt mondanám, hogy ez egy velıs csont volt. Mert 
meg vagyok gyızıdve, hogy nem az imával és a hittel van a baj, nem is az ima 
megválaszolásával – mert az Atya megválaszolja az imákat –, hanem annak az elvételével.  

Elkezdünk felkészülni a húsvétra. A mai tanítás címe: A kétféle ajtó. Ne lepıdjetek meg, 
nem Tüzépesek lettünk és nem nyílászárókat fogunk árulni. Nagyon izgalmas ez a kérdés. 
Megnézzük, hogy Jézus miért jött, mi a célja annak, hogy İ testet öltött?  

Az egész tanítás lényege arra fog rávilágítani, hogy Krisztusnak miért volt törvényes 
hatalma a földön? És nekünk ma, mint Krisztus Testének, miért van törvényes hatalmunk a 
földön? Izgalmas? Olvassuk el: 

1János 3,8 
8. Aki a bőnt cselekszi, az ördögbıl van; mert az ördög kezdettıl fogva bőnben 

leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ámen! 
Jézus azért jött, hogy az embert visszaállítsa a törvényes istenségébe. Azaz, mindent vissza-

szerezzen, ami az édenkerti bukáskor elveszett. A „leront” szó az eredeti szövegben azt jelenti, 
hogy érvénytelenít és eltöröl. Mindazt a rosszat, gonoszságot, az átkot, mert a föld átok alá 
került a bőnbeesés során. Ezt Jézus mind eltörölte. Ha valami ki van radírozva, akkor az nincs. 

Jézus egyrészt bőn nélkül jelent meg, másrészt pedig törvényes hatalommal bírt a földön. 
Ezt azért tehette meg, hogy törvényesen gyakorolta a hatalmat, mert emberként jelent meg. 
Mert asszonytól megszületve testet öltött a földön. Ezért volt képes törvényes módon 
lerontani az ördögnek a munkáit.  

A sátán valószínő nem értette a megváltásnak a teljes tervét, mert szellemi halott. De 
bizonyára volt egy általános elképzelése arról, hogy Jézus az ember helyreállítása miatt jött a 
földre. Valahol benne van az Igében, hogy ez el volt rejtve az ellenség elıtt. (1Kor. 2,8) 

Az ószövetségi próféciák is sok esetben eléggé burkoltak. Azért, hogy az ördög ne tudjon 
tudomást szerezni a készülıdésrıl, s ne tudja megsemmisíteni Istennek a gyönyörőséges 
megváltási tervét.  

1./ Az elsı pontunk a törvényes test, vagy a TÖRVÉNYES BELÉPÉS A FÖLDRE.  
János10,1-2 
1. Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem 

máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. 
2. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ámen. 
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Mai napon tanulmányozzuk a földi megszületésnek a jogi vonzatát. Ez által érthetjük meg 
azt, hogy az embernek hogyan adatott meg a hatalom. Hogyan birtokolhatja ma a Krisztus 
Testéhez tartozó ember a földön a törvényes hatalmat az ellenség felett.  

Meg kell fejteni itt egy-két dolgot. Mi jelent az, hogy juhok akla? Ehhez megnézhetitek a 
Zsoltár 100,3 verset, ahol azt mondja az Atya, hogy az én legelımnek a juhai vagytok. Ez 
Isten népe. Istennek azon népe, aki ma a földön van.  

Akik már elköltöztek az Úrhoz, az egy másik csoport, ık nem a földön vannak. De itt 
most azon hívıkrıl beszél az Ige, akik a földön élnek. Ezékiel 34,31-ben is ugyanezt 
olvashatjuk, hogy az én legelım juhai. Ezek mi vagyunk, újjászületett keresztények, akik 
jelen pillanatban a földön élünk.  

Tehát a juhok akla nem más, mint a föld. Mert az egy lakótér. Az istálló és az akol is egy 
élettér. Az ajtó pedig tudjátok, mit jelképez? Az ajtó jelenti a törvényes belépést a földre, azaz 
az asszonytól való megszületést.  

Aki nem a törvényes bejáraton lép be a földre, arra azt mondja az Ige, hogy tolvaj és 
rabló. A görög még hozzáteszi, hogy útonálló. Az ilyeneknek, akik nem a törvényes bejáraton 
léptek be a földre, nincs törvényes hatalmuk a földön.  

Hányféleképpen vehetünk ki a bankból pénzt? Törvényes módon, meg törvénytelen 
módon. Mert ha bemegyek a bankba, viszem a bankkártyámat és kérek x összeget – feltéve, 
ha van hozzá fedezet –, akkor nekem ki fogják azt fizetni törvényes módon. De ha megyek 
egy fegyvernek látszó tárggyal, úgy is hozhatok el pénzt a bankból, de az nem törvényes.  

Ez az ördög, aki nem törvényesen akar elvenni dolgokat az emberektıl. A sátán jogtalanul 
van itt, mert ı soha nem öltött fizikai testet. Én hiszem, hogy ebbıl olyan kijelentésetek lesz, 
hogy még jobban meg tudjátok érteni a szívetek mélyén azt, hogy a törvényes hatalom az 
hozzánk tartozik.  

Az örömhír az, hogy az újjászületett keresztények, jelen esetben mi itt mindannyian, 
megszülettünk a földön asszonytól. Ennél fogva birtokolhatjuk a törvényes hatalmat az 
ellenség felett. Mert hiszem, hogy ez a kijelentés megerısít benneteket egyrészt a 
királyságtudatban, és a gyıztesek vagyunk. Krisztusban gyıztesek vagyunk.  

János 10,2-3 
2. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.  
3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga 

juhait nevükön szólítja, és kivezeti ıket. Ámen. 
Ez a vers világítja meg azt, hogy Jézus miért öltött testet? Mi volt a célja, hogy Jézus 

megszülessen a földre? Az, hogy az elveszetteket kivezesse a sötétségbıl és átvezesse ıket a 
világosságba. S ha már ez megtörtént, akkor mindörökre İvele legyünk. A mindörökké az egy 
végtelen idı. Értelmezzük együtt a következı verseket: 

János10,10/a (az Ige elsı fele) 
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; … 
János 10,1 
Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem 

máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. 
Jézus itt az egyik legnagyobb igazságot mondja el, hogy az ördög egy tolvaj. Aki test 

nélkül hatol be a földbe és az a célja, hogy pusztítson. Egyébként a Bibliából nagyon szépen 
kiviláglik az, hogy az ördög a pusztító, Jézus a gyógyító.  

Az elmúlt évezredekben sem cseréltek szerepet. A betegség és mindenféle kór, probléma 
nem Istentıl van. Ezt a világban élı emberek nem látják tisztán, mert a sötétség leple ott van a 
szemük elıtt.  

2./ Kettes pontunk a TÖRVÉNYES HATALOM . Nemcsak kétféle ajtóról, hanem kétféle 
születésrıl is beszélhetünk. A Biblia kétféle születésrıl beszél.  

János 3,6 
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Ami testtıl született, test az; és ami Szellemtıl született, szellem az.  Ámen. 
Elıször megszülettünk testtıl. A szüleink által kaptuk a fizikai testünket. De ezt követıen 

szükséges, hogy Szellemtıl is megszülessünk, azaz újjászülessünk.  
Nagy igazság az, hogy csak az itt megszületett lényeknek van törvényes hatalma a földön!  
Ezt szeretném belétek sulykolni, mert így erısebbek lesztek, higgyétek el. Visszamegyünk 

a 10. fejezethez és együtt tekintjük a két igeverset.  
János 10,10/b (az Ige második fele) 
…én azért jöttem, hogy életük legyen, és bıvölködjenek. 
János 10,2 
2. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ámen. 
Jézus azért jött, hogy teljességben és túlcsordulásban éljünk.  
Ezt el fogom nektek olvasni a bıvített fordítás szerint is: Jézus azért jött, hogy életük 

legyen, és azt a teljességben és a túlcsordulásban éljék meg.  
Az angol változat pedig így fordítja: ... örömüket leljék benne, sıt bıségben éljenek, 

túláradó teljességig.  
Ez volt Jézus célja, hogy nekünk ilyen bıséget adjon. Jézus az ajtón jött be, mert İ testet 

öltött. És azt is mondja az Ige, hogy İ a bárányok pásztora.  
Nem azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy minél több nyomorúságotok és 

nyőgötök legyen. Hanem azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megsemmisítsem az ördögnek a 
munkáit a kereszt által.  

Ugye, kezdetben Isten az embernek adta a föld feletti hatalmat. De Ádám ezt a hatalmat a 
kezébıl átjátszotta a sátánnak. Továbbadta a föld „bérleti” jogot, a 6000 éves bérleti jogot 
továbbadta. Sátán jogtalanul lépett be a földre, mert a hatalmat az ember kapta, és neki nincs 
törvényes hatalma a földön, mert soha nem volt fizikai teste. Hallelúja! 

Jézus egyértelmő célja: eltávolítani az átkot, amit az ördög behozott a bukáskor, és 
visszaállítani az embert a törvényes hatalmába. Azaz, ahogy az elsı mondatokban említettem, 
visszaállítani az embert a törvényes istenségébe.  

Mert a Biblia azt írja, hogy „istenek” vagyunk az istenek gyülekezetében. Hogyha a Nagy 
családba születik egy gyermek, mi lesz a neve? Nagy. Ha a Kiss családba születik a gyermek, 
akkor a neve: Kiss. Ha Isten családjába születik egy gyermek, akkor ı Isten gyermeke. Hallelúja!  

3./ Harmadik pontunk: JÉZUS AZ AJTÓ .  
János10,5-7 
5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek 

hangját.  
6. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ık nem értették mi az, amit szól vala 

nékik.  
7. Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a 

juhoknak ajtaja. Ámen. 
Nézzünk meg itt egy párhuzamot. Elıször is, amikor Ádám és Éva az Édenkertet birtokolta, 

akkor ık élı szellemmel rendelkeztek. Azaz kapcsolatban voltak szellemben az Atyával. Nem 
kellett iskolába járniuk. Az iskolarendszert a bukás után volt szükség bevezetni, mert nem 
„hallott” az ember Istentıl.  

Tehát a bukáskor az emberiség az életbıl beleszületett a halálba. Mert az ördög a halált 
hozta be a földre. Szellemi halottá vált az ember. Ez Istentıl való elkülönülést jelent. Jézus ezt 
a folyamatot visszafordította, mégpedig oly módon, hogy általa a halálból beleszülethetünk az 
életbe. Mi már beleszülettünk az életbe akkor, amikor elfogadtuk Jézust életünk Urának.  

Azt írja az 1Korinthus 15,45 hogy Jézus volt az „utolsó Ádám”, tehát nem lesz több 
kereszt áldozat. Nem lesz több keresztre feszítés, mert Jézusnak egyszer kellett értünk a 
keresztre mennie. Örökre szóló váltságot szerzett nekünk a kereszten bevégzett munkája által, 
ezt pedig megtaláljátok a Zsidó 9,12-ben.  
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János 10,8-9 
8. Mindazok, akik elıttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájuk a 

juhok.  
9. Én vagyok az ajtó: ha valaki énrajtam megy be, üdvözül és bejár és kijár majd, és 

legelıt talál. Hallelúja! 
Azt mondja az Ige, hogy Jézus az ajtón jött be, azaz törvényesen megszületett a földre, 

törvényesen birtokolta és alkalmazta is az isteni hatalmat. Elıttünk jár, hogy az elveszetteket 
kivezesse a fogságból.  

Jézus itt magáról mondja azt, hogy „én vagyok az ajtó”. Ez az ajtó nem azonos azzal az 
ajtóval, amit a tanítás elején hallottatok. Ez egy másik ajtó. Itt az Ige egy másik ajtóra utal. 
Kétféle ajtó létezik bibliai megközelítésben: 

�Az elsı ajtó: asszonytól megszületni a földre. Azaz belépni a földre törvényes módon. 
Ez biztosítja az újjászületett keresztényeknek a törvényes hatalmat az ellenség felett.  

�A második fajta ajtó: megszületni Istentıl a szellemi újjászületés által. Ez az, amikor 
valaki Krisztus elfogadásával megkapja a mennyei állampolgárságot. Ez a belépés a mennybe 
az üdvösség által.  

Van egy bejárati ajtó, meg egy kijárati ajtó. Egyik a belépés a földre, a másik pedig 
kilépés a földrıl és belépés a mennybe. Ugye milyen érdekes? Nem tudom, mennyire 
ismeritek a „Hegedős a háztetın” musikelt.  

Amikor tejesember a gazdagságról énekelt, viccesen úgy dalol, hogy majd a nagy házában 
kell egy lépcsı fölfelé, de mivel lefelé is kell jönnie, kell egy lépcsı lefelé is. Bibliai 
értelemben is egy kicsit viccesen szólva, van egy bejárati ajtó, meg egy kijárati ajtó. Be a 
földre és ki a földrıl.  

Azt is tudni kell, hogy a törvényes megszületésünk ellenére az embernek újjá kell születnie. 
Mert mindaddig az ördög gyermeke, amíg nem vált vágányt. Nem hozza meg azt a döntést, 
hogy csatlakozzon az Úr Jézushoz. Dicsıség Istennek, mi ezt már ismerjük és megtettük.  

4./ Negyedik pontunk: JÉZUS AZ ÚT. Kitérünk most a János 14,6-hoz. Mert Jézus magáról 
elmondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az egyik keleti vallásban azt mondják, 
hogy keressük az igazságot. Jézus mit fog mondani a következı versben? Hogy „én vagyok az 
út, az igazság…”. Megtaláltuk az igazságot, nem kell keresnünk! Dicsıség Istennek!  

János14,6 
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 

Atyához, hanemha énáltalam. Ámen. 
Sok vallásos rendszer állítja azt, hogy „ık az út”, és egyedül rajtuk keresztül lehet a 

mennybe jutni. De ez nem igaz.  
Egyébként az út szó a görögben jelenti azt is: mód és eszköz. Tehát azon a módon lehet a 

mennybe jutni, ha valaki elfogadja Jézust. Az egyedüli út, az egyedüli kapu a mennybe, Jézus 
Krisztuson keresztül vezet! Nincs más lehetıség!  

Ez az út, ez a kapu, ez az ajtó nem azonos a templomajtóval. Veszprém egyik templomá-
nak ajtaja fölé ki van írva, hogy „Én vagyok az ajtó!”. Aki nem ismeri az Igét, az gondolom, 
mosolyog rajta, hogy miért írják föl az ajtó fölé azt, hogy én vagyok az ajtó. Mi tudjuk, hogy 
mit jelent, de ez nem az az ajtó, amirıl az Ige szól.  

Természetesen elmehetnek az emberek istentiszteletre, de attól még nagyon sokan nem 
Isten gyermekei. Mert senki nem mondta el nekik, hogy Jézust be kellene fogadni a szívükbe. 
Ha valaki felé majd szolgáltok, akkor azt határozottan mondjátok el: nem azt akarom, hogy 
ahhoz a felekezethez csatlakozz, ahova én járok, hanem Jézus Krisztushoz csatlakozz. A kettı 
között óriási különbség van.  

Ha egy elveszett nem megy keresztül a Jézus kínálta ajtón, akkor nem születik újjá, nem 
lesz neki üdvössége és az élete végén nem fog tudni bejutni a mennybe. A mennybe nem lehet 
felmászni a hátsó lépcsın. Nincsen kiskapu, mint a világban, ahol gyakran próbálnak kiskaput 
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keresni az emberek. Esetenként találnak is. De az újjászületés, az üdvösség területén nincs 
egyetlen kiskapu sem.  

Egyetlen lehetıség van: Jézus Krisztust befogadni egy tudatos döntéssel az ember szívébe. 
A mennybejutás egyetlen módja Jézus, mint a juhok ajtaja. Ezen keresztül bemenni és átlépni 
a dicsıségbe.  

János 10,15 
Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a 

juhokért.  Ámen. 
Itt a lényeg az, amikor Jézus azt mondta, hogy az „életemet adom a juhokért”. Azzal 

nyitotta meg az ajtót a mennybe, hogy İ az életét letette. Jézust nem meggyilkolták, hanem İ 
önszántából tette le az életét. Olvashatjátok ezt a 17-18-as versekben.  

Igaz, hogy az élete során próbálták İt megfogni és meggyilkolni, de olyan erıs volt 
Jézuson a kenet, hogy a gyilkosok kezébıl kicsusszant, mert nem volt ott még a szent 
idızítés. Jézus a Gecsemáné kertben hozta meg a döntést. A kertben imádkozott és az 
odaszánás imáját mondta el itt: 

Márk 14,36 
És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el tılem ezt a poharat; 

mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ámen. 
Hacsak az elsı felét néznénk a versnek, akkor hirtelen megdöbbennénk, hogy nem lesz 

megváltás. Mivel Jézus tudta, hogy mi fog rá várni, ezért úgy imádkozott az Atyához, hogy ha 
akad rá más megoldás, akkor inkább azt válassza az Atya.  

A végén a legizgalmasabb: de a Te akaratod legyen meg! Tehát İ odaszánta magát arra, 
hogy beteljesítse Isten tervét a megváltással kapcsolatban. S ez által az embert Isten meg tudja 
váltani. Dicsıség Istennek, Jézus bevégezte a munkát a kereszten. 

Jézus önmagát adta bőnért való áldozatként és örök megváltást szerzett az ember számára. 
Mindazok, akik befogadják Jézust a szívükbe, ez a számukra valóságossá válik. Az 
elveszettek életében ez még nem tud megnyilvánulni, csak azoknak az életében, akik 
tudatosan átadták az életüket Jézusnak. Hallelúja! 

Összegezzük a ma tanultakat. Kétféle ajtó van. Az egyik ajtó a törvényes megszületés a 
földön, a testet öltés. Jézus sem 2000 évvel ezelıtt lett. İ kezdettıl fogva van, mert a 
Szentháromság egyik személye. A testet öltése történt meg 2000 évvel ezelıtt.  

Ahogy Jézus testet öltött, mi is testben élünk itt, s ezért van törvényes hatalmunk az 
ellenség felett.   

Mivel a sátánnak soha nem volt fizikai teste, ezért nincs törvényes hatalma a földön. İ 
egy útonálló, aki megállítja az embert az életében, a munkájában, ahol csak tudja, és ki akarja 
rabolni. De dicsıség Istennek, ı ilyen picurka, a hatalmát tekintve.  

Valahol olvastam azt, hogyha tudnánk, hogy milyen kis jelentéktelen figura az ördög, akkor 
nem félnénk, és nem rettegnénk tıle. Amikor Hagin Jézus nevét hatalommal kimondta, minden 
egyes esetben remegtek a démonok. A hatalmunkat próbáljuk meg fölépíteni, tudatosítani.  

Volt korábban, mikor szóltunk arról, hogy a teniszbíró egy magas széken ül. És amikor 
imádkozom, akkor én is így szoktam lenézni, föntrıl lefelé és hatalommal szólok: Én vagyok 
a góré, én vagyok a fınök otthon!  

Másik ajtó pedig a földrıl való kilépés, ami egyúttal a mennybe való belépés a számunkra. 
De ez csak Jézus Krisztus tudatos elfogadása által lehetséges. Semmilyen más módon nem 
mőködik! Nincs kiskapu, nincs hátsó ajtó, nincs csigalépcsı. Mert egyszerően, akiben nincsen 
benne Isten Szelleme, nincsen benne az Úr Jézus, számára a kapuk zárva vannak.  

Ami még egy izgalmas kérdés, az a szövetség. Az Isten és ember közötti szövetség, ami 
vérszövetségen alapul. Nagyon izgalmas. Hiszem, hogy elıbb-utóbb lesz belıle tanítás is, 
csak még kell kijelentést vennem nekem is belıle. Tehát legyünk szövetségtudatban, királyság 
tudatban, gyıztes tudatban, hatalmi tudatban, mert ez a hasznunkra van.  
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Most imádkozunk értetek. Kezünket tesszük rátok, ahogy az Ige mondja, ahogy az Ige 
írja. A kenet behatol a testetekbe és a kenetnek az az egyik képessége, hogy megtöri és 
megsemmisíti az igát, a problémát, a betegséget, a tüneteket és a testbıl kivezeti azokat. 
Dicsıség Istennek! 

Éljél gyıztes tudatban, hogy élhess abban a világosságban, amit Jézus megszerzett a 
számodra. Megdorgáljuk a hamis tüneteket a testedben. Megparancsoljuk neked test, hogy 
vesd le a hamis tüneteket és öltözd fel a Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és abban 
járj. Ebben a testben egyedül Jézus Krisztus ereje munkálkodhat egyedül, a Jézus nevében.  

Uram, köszönjük az imáink megválaszolását, mert egyrészt örömet akarsz szerezni 
nekünk és Te is osztozni akarsz az örömünkben, másrészt az Úr Jézus közbenjárását Te 
mindig megválaszolod. Köszönjük Uram a Te helyreállító keneted, a Jézus nevében! Ámen. 

Azt tapasztaljuk, hogy mostanság elég gyorsan jönnek az imaválaszok a gyógyulásra is. A 
szent kapcsainkkal, akikkel kapcsolatban vagyok, és egy akaraton imádkozunk, gyorsan 
megjönnek a válaszok.  

A múlt heti tanítás igen fontos, akár anyagi téren, akár gyógyulás területén és bármilyen 
területen, mert az egy alap a tanításban, hogy elvenni a választ. Isten mindent megválaszol, 
csak a hívı nem mindent tud elvenni. A kulcs a problémára itt van.  

Mentünk a halboltba. Imádkoztunk, hogy Uram, mi busát szeretnénk. Kiszálltunk a 
kocsiból, megyünk a halbolt felé, megköszöntük az Úrnak, hogy megvan nekünk a busánk. 
De hát milyen az „okos doboz”? 

Az „okos doboz” így gondolkodott: hát, ha nem lesz, akkor majd pontyot veszünk. Így 
csúszik ki az emberek kezébıl a válasz. Azért volt a busa, mert az Úr kegyelmes volt. De hogy 
az „okos doboz” az rögtön elkezd okoskodni… 

Az ima végén megköszönjük, hogy a kívánt dolog megvan nekünk, és a szívünkbe 
befogadjuk a választ. A válasz megragadásával van a baj, mert a szánk nem minden esetben 
egyezik meg azzal, az ima végén elhangzott.  

Pesten már a második része megy a „Ne okold a másikat” címő tanítás. Az okolás kétélő 
fegyver. Nagyon ajánlom a tanítások meghallgatását és tanulmányozását. Ha az emberek 
elkezdenék abbahagyni a mások okolását, akkor az áldások elkezdenének hullani az ölükbe.  

Az indítéknak mindig annak kell lenni, hogy beteljesítsük Isten akaratát itt a földön. És 
nem lehet az indítékunk például anyagi haszonszerzés vagy védelem. Mert nem emlékszem, 
hogy találtam volna az Igébe olyat, hogyha mi szolgáljuk az Urat, akkor İ védelmet biztosít a 
számunkra. Én nem találtam.  

Van ehhez hasonló Ige a Zsoltár 89-ben, ami azt írja, hogy az Úr a felkentjeit megvédi. De 
felkentnek lenni és szolgálni az két különbözı dolog, én úgy látom. A védelmünk más Igéken 
alapul. Én a Zsoltár 41, a Zsoltár 91, a tizedfizetık joga és a szent vér oltalma alapján vallom 
meg a szent védelmet magunk felett, a felségterületünk felett. Igeszám szerint megnevezem.  

Nem szabad, hogy a keresztények tévedésbe essenek, amikor hivatkoznak a tizedfizetık 
joga alapján biztosított védelemre. Nemrégen tanultunk errıl, meg az újságban is volt errıl 
szó, de ezt ki kell emelni.  

Én azért hivatkozom a tizedfizetık joga alapján a védelemre, mert a bevételem 10%-ot az 
Úrnak adom. Itt lehet olyan félreértés, hogyha valaki nem a 10%-át adja oda az Úrnak, akkor 
ıneki nincs joga hivatkozni erre az Igére. (Mal. 3,11) Akkor van jogunk hivatkozni, ha azt az 
Igét mi betöltjük. Érthetıen mondom? Köszönöm szépen.  

A Zsoltár 91. a védelem imája. Az mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a Szent 
Szellemnek a pillanatnyi vezetését. Így kapunk egy komplex védelmet.  

Ha a helyünkön maradunk – és ez alatt azt a helyet értjük, ahova Isten elplántál bennünket 
–, akkor felnövekszünk, és örök jutalmat veszünk. Akik a pásztor köpönyege alatt vannak – a 
mi esetünkben ez a helyi család, a helyi nyáj, meg az interneten levelezı listánkhoz vagy más 
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módon csatlakozók –, az imáimban is szoktam érvényesíteni, hogy a köpönyegünk alatt levık 
felé árasztjuk ki a gyógyító kenetet a szellemi kapcsok és kötelékkel által. 

Ha a helyünkön vagyunk, akkor felnövekszünk, mert akkor megkapjuk a szükséges 
szellemi táplálékot, és örök jutalmat veszünk. Ha mi Isten tervében járunk, akkor 
beteljesedettnek és boldognak érezzük magunkat.  

A következı üzenet a múlt hétfın, mielıtt jöttünk volna, a szívemben már megfogal-
mazódott. És nem azért szólok most errıl, mert a múlt héten kicsit „ligetesek” voltunk. 
Tudjátok az erdıben sőrőn állnak a fák, a ligetben meg ritkábban. Az alábbiakról fontos 
megértést venni és bízom benne, hogy azokhoz is eljut, akik ma nincsenek itt, de érinti ıket.  

Lukács 10,38-42 
38. Lın pedig, mikor az úton mentek, hogy İ bement egy faluba; egy Márta nevő 

asszony pedig befogadta İt házába.  
39. És ennek volt egy Mária nevő testvére, aki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja 

vala az İ beszédét.  
40. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; elıállván azért, monda: 

Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy 
szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.  

41. Felelvén pedig, monda néki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra 
igyekszel: 

42. De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik 
ıtıle. Ámen. 

Jézust vendégül látják. Ez a Márta történetesen Lázárnak a testvére. Márta a fizikai síkon 
munkálkodik, azaz süt, fız. Mária pedig Jézus lábaihoz ül le, mert ıt a szellemi dolgok, a 
tanítás, Isten Igéje igen-igen érdekelték.  

Mondhatjuk azt is, hogy Mária a legjobb részt választotta. Jézus meg is inti Mártát, aki 
sürög-forog a konyhában, hogy hasznosabb az Ige, amit Mária hallgat! Ez a hasznosabb szó 
két szinonimával is bír: elınyösebb és gyümölcsösebb.  

Megnéztem több fordítást, ezek alapján a következı áll össze: Egyre van nagy szükség, az 
Igére; az Ige a legfontosabb; és az életet hordozó Ige az örökre szól, és nem veszíthetjük el.  

Azért imádkozunk – és benneteket is kérünk erre, hogy imádkozzatok –, hogy legyen 
megértése a szenteknek arról, hogy az Ige az élet. Hogyha eltávolodnak az Igétıl, akkor 
eltávolodnak az élettıl is.  

Isten nem szeretné, hogy mi csecsemık maradjunk. Hányféle csecsemı létezik, mit 
gondoltok? Van a ma született, aki fél órával ezelıtt fogadta be az Úr Jézust és van a túlkoros, 
aki több éve, vagy évtizede jár a gyülekezetbe, csak nem növekszik.  

Ez egy érdekes megvilágítás. Mind a kettıre az a jellemzı, hogy nem tudja magát ellátni. 
Nem tud megállni a hatalmában. Segítségre van szüksége. De Isten legfıbb vágya az, hogy 
mindenki szellemben felnövekedjen.  

Ha szükséges, akkor irányt kell váltanunk. Ha egy dolgozó embert nézünk, akkor két 
kategóriát tudok megkülönböztetni. Az egyik olyan munkahelyen dolgozik, hogy van fınöke, 
és munkabeosztást készít a számára. Mikor délelıttös, mikor délutános. Ez egyértelmő.  

Ebben az esetben is van megoldás, mert a múlt heti tanítás pont arról szól, hogy hogyan 
kell hatékonyan imádkozni és megragadni a választ. Mindaz, amit mi el tudunk hinni, Isten 
meg tudja cselekedni. Mert a mi hitünk aktivizálja az İ erejét. Az alkalmazott tud imádkozni: 
Uram, én ott akarok lenni minden összejövetelen! Eléd helyezem ezt és kérlek, Te oldd meg!  

A második kategória az, aki magánvállalkozó, saját magának osztja be az idejét, és 
valamelyest könnyebb neki az Urat elsı helyre tenni. Mindkét esetben – ahogy a vérfolyásos 
asszony is tette –, leküzdötte az akadályt. Mert neki nem lett volna szabad tömegbe menni, de 
ı mégis befurakodott, hogy Jézus ruhájának a szegélyét megérintse.  
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Mindkét dolgozónak meg kell küzdeni azokkal az akadályokkal, amelyek tornyosulnak 
elıtte. Ha valaki nem az Úr dolgait teszi elsı helyre, nem az Úr dolgaival foglalkozik – ahogy 
Márta is tette –, a szíve egyre keményebbé fog válni.  

Vannak, akik azt mondják, hogy otthon is tudom olvasni a Bibliát. Ez helyes, kell és jó, de 
különbség van az otthoni bibliaolvasás és a gyülekezeti tanítás között. Saját magunkban 
valószínő nehezebben veszünk kijelentést az olvasott Igébıl, mint amikor tanítást hallgatunk, 
és a tanítások meg vannak tőzdelve kijelentésekkel. Ez a kijelentés áradat hiányzik akkor, 
amikor valaki megelégszik azzal, hogy csak a Bibliából olvas otthon.  

Hagin egyik könyvében olvastam, hogy az adott témában elıször megvizsgálta, 
pontosabban el kezdett kutakodni, hogy valamelyik elıtte levı szolgálónak volt-e már 
kijelentése azon a területen. Mert ha valakinél már gyúlt világosság, akkor azért már ne 
kelljen még egyszer imádkozni, kérni. Azt fel kell használni.   

A nyuszi piros tojás helyett piros könyvet hozott: a házasságról szóló könyv 2. kötetét, 
Problémakezelés a házasságban címmel. Én is beleírtam a könyvbe ugyanezt a gondolatot. A 
könyv végén pedig megtaláljátok az evangelizációs tanácsokat.  

Gyakorlatilag a következırıl van szó. Ha van egy vállalkozó, egy szabadúszó, nyugodtan 
tegye az Urat az elsı helyre, hogy el tudjon járni a gyülekezetbe. Lehet, hogy az elsı 
pillanatban úgy tőnik, hogy egy üzletkötés vagy egy termékforgalmazás a hétfıi napon kiesik 
a számára. De higgyétek el, hogy Isten a másik hat napon sokkal jobban meg tudja áldani, ha 
ı ezt az egy délutánt az Úrnak szenteli.  

Tehát az alkalmazott az imádkozzon, hogy a jelen esetben legyen szabad a hétfı délutánja. 
A nem alkalmazott, aki saját maga osztja be az idejét, az pedig Istent tegye hétfı délután az 
elsı helyre.  

És ami látszólag úgy tőnik, hogy kiesik az ı bevételébıl, azt Isten bıségesen meg tudja 
adni a másik hat napon. Sıt, azért is imádkozhat, hogy az Úr az üzletfeleket tegye át a hét 
másik hat napjára. És Isten meg fogja tenni.  

Nagyon fontos szellemben felnövekedni és elsı helyre tenni az Urat, úgy ahogy Mária 
tette, Mártával szemen. Ez a Mária és Márta történet nagyon jól megvilágítja, hogy mit kell 
nekünk elsı helyre tenni.   

Mikor az örökkévalóságban az Úrral leszünk, akkor mindig az Igében leszünk, ne 
felejtsétek el. Mindig az Igében leszünk. Hallelúja. Köszönjük az Úrnak. Köszönjük a 
figyelmeteket és a kitartásotokat.  

 
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 


