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DÓZERHIT 14. – A hit csúcspontja
Bor Ferenc

Ságvár, 2013. 10. 14.

Mai köszöntésünk úgy hangzik,  hogy szóld az ígéret  hangját.  Szeretettel  köszöntjük a
kedves ságvári családunkat. Folytatjuk a Dózerhit sorozatunkat. A 13. rész következik.
Mai tanítás címe: A hit csúcspontja. 

Ez abba a csoportba tartozik bele, ami a megvallás fontosságáról szól és szeptember 9–én
kezdődött. Hagin mai tanítása is pont a megvallás fontosságáról szól. 

Olyan  hitre  van  szükségünk,  amely  győzedelmeskedik  minden  hegy  felett.  Ezzel
mindannyian egyetértünk. Jézus tudta, hogy szükségünk lesz példára erről a fajta hitről, amely
hegyeket mozgat. 

Márk 7,25-30.
25. Mert hallván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan szellem volt, eljöve

és lábaihoz borul.
26. Ez az asszony pedig pogány volt, sziroföniciai származású. És kérte Őt, hogy űzze

ki az ő lányából az ördögöt. 
27. Jézus pedig monda néki: Engedd, hogy először a fiak elégíttessenek meg. Mert

nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.
28. Az pedig felele és monda néki: Úgy van Uram; de hiszen az ebek is esznek az

asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.
29.Erre monda néki: E beszédért, eredj el; az ördög kiment a te leányodból. 
30.  És  hazamenvén,  úgy  találá,  hogy  az  ördög  kiment,  a  leánya  pedig  az  ágyon

feküvék.
Ez a sziroföníciai  kifejezés azt jelenti,  hogy az asszony Föníciában született,  és szíriai

fennhatóság alá tartozik. Ez az asszony azzal a céllal jött, hogy lányának segítséget kérjen az
Úr Jézustól. Mint olvastuk, hallott felőle. 

Sokan úgy mentek Jézushoz, hogy hallottak a gyógyításáról, a csodadolgairól. Már akkor
is volt faji előítélet. Ennek az asszonynak nem volt társadalmilag elfogadható indoka, hogy
ezzel a kéréssel az Úr Jézushoz jöjjön. 

Bizonyára nehéz volt a tanítványokon átjutni, mint a vérfolyásos asszonynak, de ő nem
adta fel a tervét, a célját. 

Bizonyára esdekelve borult Jézus lábaihoz, és kérte, hogy segítsen a lányán. Furcsa, és
talán érthetetlen,  amikor Jézus azt mondja, hogy az ebeknek adni. De ez az asszony ezt a
nyelvezetet értette. 

Jézus valójában azt mondta, hogy asszony nem fogod fel, hogy nincs jogod ehhez? Nem
fogod fel, hogy te pogány vagy, mi meg zsidók? Nem fogod fel, hogy nehéz dolgot kérsz?
Arcátlanság volt idejönnöd, és kérned, hogy vegyem el a kenyeret a gyerekek asztaláról, és
adjam a kutyáknak. 

De az asszonynak meg volt az a fajta hite, ami győzedelmeskedik. Amely választ követel
a kérésére. Ő addig nem távozott, amíg választ nem kapott a kérésére. Pontosabban a leánya
gyógyulására. 

Nekünk is erre a fajta hitre van szükségünk, ami nem hátrál meg, nem gyengül el, és nem
rendül meg. Kitart. Megáll hitben, és előremegy, és töri a falakat. 

Korábban is már – vagy féléve – tanácsoltam a gyülekezetnek, hogy ha valami hivatalos
ügye van az embernek, ne szóban bonyolítsa le, hanem írásban. 

Főképp olyan esetekben, amikor könnyen lepattintják az embert. Azt mondják, hogy nincs
keret a segélyre, vagy bármire. Írásban és kitartani.
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Kitartani  az  mellett,  hogy  valami  megoldás  adatik  az  ő  számára.  Az  írásban  beadott
kérelmet,  írásban  kell  megválaszolni.  És  oda  már  nem  mernek  akármit  leírni.  Oda
megfontoltan kell írni. 

Krisztus  bölcsességül  adatott  nekünk.  Használjuk  ezt  a  bölcsességet.  Szükségünk  van
nekünk is erre a fajta hitre, ami hegyeket mozgat, és dózerol le. 

Az asszony, mit mondott? Hogy az ebek is esznek a morzsából, ami lepotyog. Igaz, hogy
nem ezekkel a szavakkal mondta az Úr Jézus, hogy nagy a te hited asszony, de ez volt a
lényege. 

Mert  azt  mondta,  hogy az ördög a te  lányodat  elhagyta.  Ez,  az édesanya  hite  alapján
történt meg. Ez a hit nem vette elutasításnak a késlekedést. Mert nem rögtön lépett Jézus,
hanem volt egy párbeszéd. 

Ez a hit nem sértődött meg. Tehát nekünk sem szabad megsértődni. Emlékeztek arra az
esetre, amikor Naámán Elizeushoz ment, hogy gyógyulást nyerjen? És amikor azt üzente a
próféta, hogy mártózz meg a Jordánban hétszer, megsértődött. Ugye? 

De aztán kiigazította magát, és meg is lett a gyógyulása.  De nem szabad megsértődni.
Hitben meg kell állnunk. 

Ezt az asszonyt  a lánya iránti  szánalom hozta oda az Úr Jézushoz. A győzedelmes hit
könyörületből, és szeretetből születik.

A könyörület  az  hordoz.  Hordozza  a  másikat.  A részvét  csupán  együtt  érez.  A kettő
megnyilvánulás  között  van súlybeli  különbség. A könyörület  egy erőteljesebb dolog, mint
csupán a részvét. 

Olvassuk az Igében, hogy volt, amikor Jézus is könyörületességre indult valaki irányába,
és szolgált felé. Az együttérzés, és a szeretet hiányában a hit könnyen lelohad. Nem tart ki.
Föladja az első kis zökkenőnél. Egy példát mondok erre. 

A GYŐZEDELMES HIT
Egy anya  szüntelenül  imádkozott,  és tette  a  gyógyulásba  vetett  hitének megfelelően a

megvallást, hogy a lánya látni fog. És 14 év múlva született meg a csoda, mert ő nem adta fel.
Ő a győzedelmes hitben maradt, és ragaszkodott ahhoz. 

És megjött  az eredménye.  A győzedelmeskedő hit az akcióba lép. Ez az asszony nagy
távolságról jött, hogy kaphasson valamit. A győzedelmeskedő hit az egy cselekvő hit. 

Látjuk  abban  az  esetben,  amikor  négy  férfi  a  tetőn  keresztül  engedi  le  a  barátját  a
Jézushoz.  Ugyan  ebben  az  esetben  elmondhatjuk  azt  is,  hogy a  győzedelmeskedő  hit  az
látható hit, mert amikor Jézus felnézett rájuk, akkor látta a hitüket. Megtaláljátok a Lukács
5,18–ban és a Márk 2 elején. 

A győzedelmeskedő hit az nem ingadozik. Egy példát mondok erre. A missziós vasárnap
kapcsán volt egy gyülekezet a pásztorral, és elhatározták, hogy minden évben egy vasárnapi
adományt egy missziós szolgálatnak szánnak. 

A missziósok egy utazószolgálatot látnak el, nincs saját gyülekezetük, nincs egy olyan fix
ellátási forrásuk, mint egy pásztornak. Ezt minden évben megtették. Amikor abban az évben
készültek erre az eseményre, akkor a gyülekezet pénztárosa előállt, hogy baj van, deficites a
kassza. 

Nagy adományra van szüksége a helyi gyülekezetnek, hogy ki tudják fizetni a számlákat.
A  pásztor  egy  pillanatra  elkezdett  vívódni  ezen  a  dolgon,  hogy  mit  tegyenek,  amikor  a
bevételre nekik is szükségük van. 

De döntött. Nagyon gyorsan döntött. Hogy az egész adományt, – úgy, ahogy eddig tették
– átadják a missziós szolgálat céljára. És ő nem fog ebben ingadozni. Ezt a kijelentését még
akkor tette, amikor nem volt az adománygyűjtés folyamatban. 

Ahogy meghozta a döntést, az egyik oldalajtón belép egy testvér egy borítékkal a kezében,
benne két csekk. Ezer dollár a gyülekezetnek, 750 dollár a missziós szolgálatnak. 
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Az Úr mindent megoldott. Mert nem ingadozott. Most arra sarkítjuk ki a tanításnak ezt a
részét, hogy a stabil, nem ingadozó hit, az mindenkor győzedelmeskedik. 

A HIT ÉS A DICSÉRET
Apostolok cselekedetei 2,47.
47. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden

napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
A dicsőítés nem más, mint a működésben levő hit. Itt azt olvastuk, hogy a dicsőítés által

Krisztus Teste erőteljesen növekedett. A dicsőítés kapcsolatban tart Istennel. A dicsőítés a hit
legmagasabb kifejezési formája. Isten szereti a dicsőítést, a dicséretet. Ha hálaéneket zengünk
Neki.

Zsoltár 22,3.
3. Te pedig Szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol.
Azok számára, akik a liturgikus vallásos dicséretet szokták meg, a karizmatikus dicséret

kezdetben  szokatlan.  Lehet,  hogy mindannyian  így  voltunk  ezzel,  de  azt  hiszem,  nagyon
könnyen hozzászoktunk, mert megragadott ez a fajta dicséret. A dicséret során pedig az Úr
jelenléte, ami leszáll. 

A vallásos szellemű emberek Jézust támadták. Folyamatosan támadták, meg akarták ölni.
El akarták tenni az útból. Ma sincs ez másként.

Ez a jelenség rámutat arra is, hogy kit birtokol egy vallásos szellem. Zűrzavar közepette is
dicsérd  Istent,  mert  Ő  hatalmasabb  a  te  problémádnál.  Nem  azért  kell  dicsérni,  hogy
belekerültél egy problémába, hanem azért, mert Isten abból ki tud hozni. 

Meg tudja adni  a kimenekedést.  Pál és  Silás  is,  ennek eredményeképpen szabadult  ki
természetfeletti úton a börtönből. Az Apostolok cselekedetei 16,25–ben találjátok. Énekelve
dicsérték Istent, ezt mondja az Ige. 

A görögben ez azt jelenti, hogy énekelve dicsérték az Istent, hogy énekelve magasztal,
újra, meg újra elmond. 

Miért párosítható ez az utolsó gondolat a megvalláshoz? Az énekben is vannak ismétlődő
strófák, meg egy éneket nem egyszer énekelünk el az életünkben, hanem ismételünk. Vannak
olyan énekek, amelyek szinte igei megvallások. 

Dr.  Lilliánról  hallottátok,  aki  hitotthont  épített  és újjászületett  belgyógyász  orvos volt,
hogy írt egy könyvet, amiben egy teljes fejezetet a következő címmel látott el: A dicsérő kúra.
Hallelúja!

A dicséret az imádatnak a szerves része. 
Zsoltár 50,23.
23. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg

Istennek üdvösségét. 
Itt a dicséret a héberben egy nagysúlyú megtisztelést  jelent.  A hit és a dicséret  szoros

egységet alkot. Ezen felül pedig a helyes beszédre buzdít. Mert a mai tanításunk is arra van
kisarkítva, hogy a hit megvallását tegyük folyamatosan. 

Tehát helyes  beszédre buzdít.  Mert az énekeink is mind az Igén alapulnak.  Az összes
dicséretünk  az  Igén  alapul.  És  amikor  ezeket  énekeljük,  akkor  gyakorlatilag  helyesen
beszélünk. A dicséret hitből fakad. Azért fakad hitből, mert akit dicsérünk, azt nem látjuk. 

És amit nem látunk, ahhoz kell hitnek lenni. Kell hitünknek lenni, hogy abba az irányba
tudjunk mozdulni a dicsérettel és a hálaadással. 

A HIT ÉS A HITETLENSÉG
A hitnek van egy ellentéte. A hitetlenség. Tegnap is volt erről szó, a pesti tanításban. A

hitetlenség az tolvaj, és gonosz dolog, mert a forrása az ördög. A hitetlenség a Szent Szellem
erejének az elrablója. 
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Sok évvel ezelőtt olvastam egy könyvet. Jegyzeteket készítettem belőle. Érdekelt,  hogy
minden egyházban a Szent Szellemnek meg kellene nyilvánulni, és az erőnek meg kellene
mutatkoznia úgy, ahogy a teljes evangéliumi gyülekezetekben. 

Mi  cserépedények  vagyunk,  ezt  írja  a  Biblia.  Ha  be  vagyunk  töltekezve  a  Szent
Szellemmel, akkor az olaj bennünk van, és ezt az olajat, ezt a kenetet, szeretné az ellenség
ellopni. 

Hogyan fog eltűnni,  elszivárogni  egy edényből  az olaj? Ha repedés van rajta. Nagyon
lassan,  sok idő alatt,  de előbb-utóbb elszivárog.  Az ördög próbál  a  mi  cserépedényünkön
fogást venni. Kicsit odaverni a földhöz, mint keresztényt, hogy megrepedjen a cserépedény és
az olaja elillanjon. Tehát ezért rabolt az ördög és a hitetlenség is, ami tőle származik. 

Ha a hitetlenség észrevehetetlenné válik,  átveheti  a hatalmat  és rabolhat.  Néha nem is
veszi  észre  a  keresztény,  hogy  hitetlenül  szól.  Mert  az  Ige  azt  mondja,  hogy  a  szív
teljességéből szól a száj és onnan kijöhet a hit is, és kijöhet a hitetlenség is. 

Van egy másik megállapítás, hogy a hitetlenség kineveti Isten csodadolgait. Elöljárónktól
is  hallhattuk,  hogy  némely  szolgálatokon  humorizálnak,  vagy  kinevetik.  De  ugyan  így
nevetett Sára is, amikor Isten azt mondta neki 90 éves korában, hogy gyermeket fog szülni. 

A mennyei Atyánk is ki van rabolva az örömből, ha bennünket kifosztottan lát, mert akkor
mi  sem tudunk  örvendezni  azoknak  a  dolgoknak,  amik  bennünket  megilletnek.  Ami  jog
szerint hozzánk tartozik a megváltásban. 

Nehémiás 8,10.
10. És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle

részt  annak, akinek semmi nem készíttetett,  mert szent e nap a mi Urunknak, és ne
bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek.

Kezdj  el  énekelni.  Kezdj  el  énekelni  dicséretet.  Az  idősek  napján  azt  mondta  a
polgármester  úr  a  beszédében,  hogy akik  énekelnek  –  mert  van  egy nótakör  –  és  vallási
közösségbe járnak, azok egészségesebbek. Ez igaz. 

Az  Ábrahámi  áldások  hozzánk  tartoznak,  és  megáldatunk  minden  mennyei  áldásban,
Krisztusban. Ezt mondja a Biblia. 

Róma 8,28.
28.Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik

az Ő végzése szerint elhívottak. 
A javunkra van mindaz, amit az Úr elkészített a számunkra. Ez úgy fogalmazható meg,

hogy a jó dolgok összessége, ami a hasznunkra adatott, és a te nevedre van írva. Csak birtokba
kell venni. 

Örvendezni kellene a keresztényeknek azon, amik a javunkat szolgálják. És mindent, ami
az Istentől származik. Az csak jó, az csak a hasznunkra van. 

A HIT MEGVALLÁSA
Hitetlenségnek van egy biztos ellenszere. Ne szóld a legyőzöttséget. Ne szóld a problémát.

A korábbi tanításokban erre vettünk is példákat. 
Ilyen a súnemita asszony. Ő sem mondta ki, hogy a fia meghalt, csak elszaladt segítségért.

Aztán Zakariás, akinek az Úr becsukta a száját. Még Józsué csapatának, akik látták Jerikó
falait,  megtiltotta  Józsué,  hogy  szóljanak,  mert  könnyen  kijöhetett  volna  a  szájukon  a
hitetlenség. 

A hitedet szabadítsd fel azáltal, hogy kimondod, és ne a hitetlenséget. A hitedet szóld, a
hitedet szabadítsd fel, ami ki fogja szorítani a hitetlenséget. A Jób 42,3–ban a meggondolatlan
beszéddel foglalkozik. Én most a Moffat fordítás szerint idézem:

Meggondolatlanul  megzavartam  a  témákat,  értelem  nélkül  beszéltem  azokról  a
csodákról, amelyek messze meghaladják a látókörömet. 

4/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm 

http://www.bekevar-portal.hu/
http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm


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

Tehát nem szabad meggondolatlanul elhamarkodottan beszélni. Ahogy régen nekünk is
szokták tanácsolni, hogy először számolj háromig, és utána szólj. Tartsd becsben a hitedet, és
azt valld meg állandóan. 

Ahogy a Zsidó levél írja, hogy ugyanazt vallani. Ha egyszer egy Igét megvallottál, vagy
imádkoztak érted valamilyen ügyben, akkor azon az Igén állj meg. Ha netán érzésre, látásra,
hallásra tekintenél,  akkor ez által  a hitetlenség be tud lopózni,  és el tud tántorítani  az Ige
vonalától.

Ábrahám nem ingadozott,  amikor  Isten 100 éves korában azt az ígéretet  mondta neki,
hogy fiad fog születni. Történt egy nagyon fontos dolog. Eredetileg Ábrámnak hívták őt, de
volt egy névcsere. És onnantól ismerjük őt úgy, hogy Ábrahám. 

Van-e ennek a névcserének jelentősége?  Bizony,  nagy.  Mert  onnantól  kezdve,  amikor
egymást szólította Ábrahám és Sára, akkor gyakorlatilag egy hitmegvallást tettek. 

Mert az Ábrahám azt jelenti, hogy sok nép atyja, a Sára pedig azt jelenti, hogy sok nép
anyja. És amikor egymást szólongatták, akkor hitmegvallást tettek.

Úgy is fogalmazhatom, ahogy köszöntötték egymást, az ígéret hangja hangzott el. Te is az
ígéret hangját szóld. Hétszáz ígéret van a Bibliában, az újjászületett szentek számára. Van mit
megragadni, és van mit megvallani. 

Mindezekből látható, hogy a bibliai hit egy megfizethetetlen dolog. Mert a tulajdonunkban
van. Nem lehet megvenni a boltban. Nem lehet megvenni a rőfös szaküzletben. Ezt az Ige
hallása által lehet kiépíteni magunkban, a szívünkben, a szellemünkben. 

Van egy bizonyság a megvallás fontosságáról. Egy asszony a gyülekezetben a pásztortól
kért imatámogatást, az arcán levő bőrrák megsemmisítésére. Utána, ahogy tanulta, elkezdte
dicsérni  az  Urat,  a  gyógyulásáért.  Mert  az  Úr  Jézus  a  gyógyulását  a  kereszten  már
megszerezte. 

A férje lehordta, mert ő a láthatókra tekintett. Az ismerősök a világban furcsán néztek rá,
hogy hogyan mondhatod azt, hogy meggyógyultam, amikor még ott van? De mi tudjuk, hogy
nekünk a láthatókra nem szabad tekinteni. A szellemi ember nem tekint a láthatókra. 

Ő továbbra is kitartóan a győzedelmes hitében dicsérte az Urat,  a gyógyulásáért.  Még
hónapok múlva is a gyógyulásáról tett megvallást, holott még nem volt látható. 

Egyszer otthon a tükör előtt az arcához emelte a kezét, és ez a csúnya daganat a kezében
maradt. Képzeljétek el, hogy milyen hangosan kezdte dicsérni az Urat. 

A férje pedig hátulról beszól, hogy már megint elkezded? És utána szembesült azzal, hogy
valóságba jött, a felesége több hónapos megvallása.

Mert a győzedelmes hitében, és a megvallásában kitartott. Nem tántorította el ettől sem a
férje,  sem a  baráti  köre.  A hitünket  gyakoroljuk  akkor,  amikor  a  valóságba  jövetel  előtt
megvallásokat teszünk és örvendezünk. De nem hazudozunk össze-vissza, hanem a hitünket
gyakoroljuk ebben az esetben. 

Azt  a  magot,  amiért  valaki  korábban  imádkozott,  azt  öntözgetjük.  Hogy  az  a  mag
növekedjen.  Erősödjön,  hozza  meg  a  termést,  a  gyümölcsöt.  Nagyon  fontos  az  ima  és  a
valóságba jövetel közötti időben folyamatosan hálát adni, megvallást tenni. Dicsérni Istent, a
kereszten bevégzett művéért. 

A  hit csúcspontja a megvallás. Mert ha már valóságba jött, akkor már nincs szükség a
hitre, ha kézzelfoghatóvá vált a dolog. Szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy a bizonyság
és megvallás két külön kategória. 

Egy régebbi  újságban foglalkoztunk  ezzel.  A megvallás  az,  amikor  az  Igét  szóljuk,  a
bizonyság pedig az,  amikor  egy valóságba jött  dologról  teszünk bizonyságot  a  hívőtársak
előtt, szóban vagy újságban, vagy bármilyen formában. 

Hogy az ő hitük is felgerjedjen. Felkeljen az ő hitük is. A hit és a megvallás szorosan
összekapcsolódik. A szánkban vegyül. A múlt heti tanítás erről szólt. Mint a betonkeverőben
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a beton. A hitünket és az Igét össze kell vegyíteni, hogy az, megfelelő erősségű alapot tudjon
adni. 

Az Ige az életünk mértékadó eleme. Az Ige meghatározza az életünket. Az életünk az igei
megvallások szintjére képes emelkedni. Ha az életünk bármelyik területén javítani szeretnénk,
akkor az igei  megvallásokat  kell  mind gyakrabban megtenni,  és  az életünk szinte  fel  fog
emelkedni oda. 

Sokan arra várnak, hogy majd akkor gyakoroljuk a hitünket, ha jön a probléma. De jobb,
ha a hívők naponta gyakorolják a hitüket, azaz edzik a hit izmaikat. Ugyanis békeidőben lehet
felkészülni a hit szép harcára. 

Késő akkor elővenni a súlyzót, ha a sötét éjszakában valaki a zár kulccsal már matat a
zárban. Mert pár perc alatt az izmok nem tudnak megerősödni, és nem tudják a betolakodót
grabancánál  fogva  kipenderíteni.  Leszögezhetjük,  hogy  az  igazi  nagy  ágyú,  a  hitünk
rendszeres megvallása. 

Ahogy a Zsidó levél mondja, mindig ugyanazt mondani, soha nem eltérni, és a láthatók
szerint  beszélni.  Mert  így  tudunk  győzedelmeskedni.  Győzelemre  jutni  és  abban  a
győzelemben járni, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Ő nekünk adta, és csak járni kell
benne a hitünk alapján. Hallelúja! Dicsérjük az Urat. 

Folytassuk az Úrvacsorával. Az Úr Jézus azt kérte, hogy emlékezzünk meg az Ő haláláról,
és feltámadásáról. Így arra emlékezünk, hogy Ő él. Feltámadt, és él. A kenyér az Ő megtört
testét jelképezi, a bor pedig az Ő kiontott drága szent vérét. Jézus teste azért töretett meg,
hogy mi  birtokolhassuk  a  szent  egészséget.  Tehát  a  jelképes  test  magunkhoz  vételével  a
gyógyulást vesszük magunkhoz. 

1Korinthus 11,23.-26
23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon

az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,
24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem,

mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Köszönöm Úr Jézus a megtört testedet, ami által birtokolhatom a szent egészségemet. 
25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E

pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az
én emlékezetemre. 

Köszönöm Úr Jézus a drága szent véredet, amely tisztára mosott,  és amely által igazzá
tétettem. Bármikor az Atya szent színe elé járulhatok, minden kisebbrendűségi érzés nélkül és
bűntudat nélkül. Köszönöm Úr Jézus, hogy ez a szent vér eltörölt minden bűnt a múlt, a jelen,
és a jövő vonatkozásában az életemben. A Jézus nevében. 

26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát
hirdessétek, amíg eljövend. 

Természetesen benne van a feltámadása, és az, hogy Jézus ma él. Hallelúja!
Nekünk egy élő Úr Jézusunk van. 
Hálát adunk az Úrnak, hogy a Szent Szellem bekapcsolta a gyógyító ajándékokat. 
Jézus nevében légy szabad, és szóld az Igét. Ügyelj arra, hogy mindig az ígéret szava

hagyja el a szádat Jézus nevében. 

Pesti vasárnapi tanításból:
Szükséges, hogy várjunk a szent időzítésre, mert akkor kapjuk a legjobbat. Ezt mindenki

maga tudja, hogy milyen területre kell vonatkoztatni.
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Az utolsó Smita év 2015. Így hangzott el 6-án, de tegnap is szó volt az idővégi dolgokról.
Úgy néz ki, hogy a Szent Szellem most ezt hangsúlyozottan hozta elő, és nekem is a szívemen
van, hogy erről írjak majd valamit, mert most az alapok című sorozatban található ez is. 

Nemcsak az utolsó Smita év van, hanem az utolsó lehetőségek abban, hogy szolgáljunk az
elveszettek felé, hogy behozzuk őket Isten királyságába. Sok feladat van még vissza. 

A Smita azt jelenti, hogy hetedik év, vagy szombat év. Mert a zsidó időszámításban hét
éves időciklusok voltak. Ezt nevezik Smita, vagy szombatévnek. 2015 lesz a mostani hétéves
időciklusnak a vége. 

Ami igazán izgalmas, hogy négy teljes holdfogyatkozás lesz 2014-ben, és 2015-ben is.
Ami ráadásul zsidó ünnepekre esik. A korábbi megfigyelések szerint ilyenkor mindig valami
komoly dolog történt. 

Az első, amit feljegyeztek, az 1492-ben volt, amikor Columbus, – aki zsidó származású
volt – felfedezte Amerikát. Valahol, talán a Copeland anyagban olvastam róla, hogy a Szent
Szellem szólt a szívéhez, hogy merre menjen. Mit tegyen, hol találja meg a másik földrészt. 

Ugyanebben az évben volt a keresztes hadjárat, ami egy nagyon durva dolog volt. Képzeld
el, hogy beállít egy faluba egy hadsereg, és azt mondja, hogy legyél keresztény. Amiről nem
is tudták, hogy eszik vagy isszák. Ha nem, akkor kivégezték őket. 

Jézus az Evangéliumokban a zsidókat  tanította.  Ezt  azért  nem szabad elfelejteni,  mert
amikor  szól  az  idők  végéről,  akkor  a  zsidóknak  szól.  De  a  hétéves  megpróbáltatásos
időkorszakhoz nekünk semmi közünk, mert mi nem leszünk itt. 

Az  1Timótheus  2,1–ben  két  külön  dolog  az  elragadtatás,  és  az  Úr  Jézus  második
eljövetele. Az elragadtatás, – amire most várunk, – ennek a kegyelmi időkorszaknak a végén
történik és Jézus lába ebben az esetben nem érinti a földet. Hanem a felhőkön jelenik meg, és
mi mágnesként oda ragadtatunk. A második eljövetele pedig a második időciklus végén lesz,
amikor Jézus lába érinti a földet. 

Igazából  velünk,  a  hadseregével  együtt  jön vissza.  Mindenkit  megnyugtathattok,  hogy
nincs világvége. Csak bibliai időkorszakok vannak, és azok váltják egymást. 

A régi Bibliánkban valóban úgy szerepel, hogy Jézust megkérdezték, hogy mikor lesz a
világnak a vége. A görögben az időkorszakot jelent. A kérdés tehát úgy hangzott el, hogy
mikor lesz ennek a bibliai időkorszaknak a vége? 

A  Békeváron  megtaláljátok  azt  a  táblázatot,  amit  Sanders  pásztor  könyve  alapján
összeállítottam.  Hogy  most  van  a  kegyelem  időkorszaka,  aztán  következik  a  hét  éves
megpróbáltatás, ami minket nem érint. 

Amint Noét sem érintette a vízözön, mert Isten szólt, hogy építsen egy bárkát, és vegye
magához az igazakat, meg minden állatból és növényből vigyen.

Utána  jön  az  ezeréves  Millenniumi  időkorszak,  amikor  ezer  évre  a  gonosz  meg  lesz
kötözve,  és csak szeretet  lesz.  Az ezer  év végén pedig Isten újjáteremti  ezt  a meggyepált
földet. 

A környezetvédők  is  próbálkoznak  vele,  de  igazából  nem ők tudják  megoldani  ezt  a
problémát, hanem az Úr. Ő teljesen megújítja.  Nincs a világnak vége, folytatódik minden.
Csak korszakok vannak. 

Tehát sorrendben: az elragadtatásra várunk, azt követően megjelenik az Antikrisztus. Az
első  három és  fél  évben  felépítik  a  Templomot,  mert  szolgálni  fognak benne.  A hétéves
időkorszak végén lesz egy háború. Nagyméretű háború. 

És a hét év végén pedig Jézus második visszajövetele. Amikor a lába érinti a földet az
olajfák hegyén, és dicsőséges ezer éves korszak következik. Ez a 7. napnak, a vasárnapnak
megfelelő, ami a pihenés és nyugalom napja. Ennek a párhuzama.

Az Egyesült  Államok  leghíresebb befektető  tanácsadói  az  inflációt  jósolják,  és  három
éven belül az Európai Uniónak az összeomlását. 
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Jelenleg  a  gyülekezet  tartja  vissza  az  Antikrisztust.  Ezért  fontosak  az  imakörök,
imakonferenciák, mert nagyon sok ima elmegy ezért,  hogy a szent időzítésben történjenek
meg azok, amiknek meg kell történnie, ami meg van írva. 

Itt  ki  kell,  hogy igazítsam a  korábban  elhangzottakat.  Mert  lehet,  hogy korábban  azt
mondtam, hogy a szentek elragadtatásával a Szent Szellem is elmegy, és akkor szabad utat
kap az Antikrisztus. 

De a pontosítás úgy hangzik, hogy a gyülekezet tartja vissza az imáival, és a hitével az
Antikrisztust. A Szent Szellem itt lesz az elragadtatás után is, mert lesz 144000 evangélista, és
tömegek fognak az Úrhoz térni. Tehát hatalmas munkát fognak végezni azok, akik itt még
munkálkodnak. 

A vallásosságból,  és  a  törvényből  nem lehet  hitet  nyerni.  Azt  most  már  mindannyian
látjuk, ha visszatekintünk. Hogyha az Ige általi átalakulásunk, és megújulásunk lassú, akkor
ez annak tudható be, hogy esetleg visszaestünk vallásosságba. 

A Róma 12,2 mondja, hogy újítsátok meg a ti elméteket Isten Igéje alapján. A vallásos
élet valójában egy száraz élet. Máté 19,16–ban megnézhetitek, hogy az ifjú Jézushoz megy, és
megkérdezi, hogy miként nyerheti el az örök életet? 

Máté 19,16-22
16. És ímé, hozzájövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy

örök életet nyerjek? 
17. Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az

Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. 
18. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodj; ne

lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy;
19. Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.
20.  Monda  néki  az  ifjú:  Mindezeket  megtartottam  ifjúságomtól  fogva;  mi

fogyatkozás van még bennem? 
21. Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki

a szegényeknek; és kincsed lesz a mennyben; és jer és kövess engem. 
22. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága volt.
Ez az ifjú vagyonos volt. Egy fontos dolog, hogy a húszas versből, amikor áttér az Úr

Jézus a 21-es versre, akkor gyakorlatilag a törvényről átkapcsolt az Igére. 
Az ifjúban egy dolog hiányzott.  A hit.  Nem merte elvetni a vagyonát.  Tudjuk, hogy a

többszörösét kapjuk vissza. Ő a törvényben volt csak jártas. 
A tized gyakorlatilag úgy is megfogalmazható,  hogy a tisztelet  kifejezése az Atyának,

amiért  bennünket  ilyen-olyan módon megáldott.  Ez felfogható  egy labdajátéknak is.  Mert
oda-vissza történik, és mindig nagyobb labdát kapunk vissza. 

Fontos  megállapítás,  hogy  a  Szellemmel  teljes  hívő  bármit  le  tud  állítani  a  szellemi
világban,  mert  meg  van  hozzá  a  hatalmunk.  A  hited  veszélyes  az  ördög  számára.  Ezért
igyekszik a hitedet lezárni valamilyen módon. 

Szeretetből  való  kilépés,  bűntudat,  kárhoztatás,  sok  féle  dologban.  Hitetlenség.  Tudja,
hogy te veszélyes vagy az ő számára. De ha tudod, hogy ki vagy Krisztusban és mi tartozik
hozzád Krisztusban, akkor a hited nagyon könnyen ki tud áradni, és megragadni és elvenni
dolgokat. 

Soha ne korlátozd magadat. Mert aki cselekszik, az mindennél hatalmasabb. Az Úr. Ő
bennünk lakozik és nekünk folyamatosan az Úrral kell járni. Ez a legjobb megoldás. 

BIZONYSÁG
Egy bizonyságot szeretnék elmondani. Tervezem, hogy a kis újságunkba beírom. 
Mikor szeptember 7-én fent voltunk Pesten, az imakonferencián, nem vittem magammal a

tizedünket mondván, hogy úgyis megyünk vasárnapi alkalomra, és akkor fogom felvinni. 
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De  mégis  a  szívemen  volt  egy  késztetés,  hogy  egy  összeget  helyezzek  a  perselybe.
Engedelmes  voltam,  betettem.  Aztán  elkezdtünk  imádkozni  azért,  hogy  az  autónknak  a
műszaki karbantartása ne kerüljön 80000 Ft-ba. Maximum 60000-be.

Ekkor még nem kapcsoltam össze a perselybe helyezett összeget azzal, hogy a javítási,
szerelési költség le fog csökkenni. Később már összekapcsoltam. Gyakorlatilag előre adtam
egy tizedet, ami később valósult meg. 

Mert általában úgy működik a tized, hogy először megjön a fizetés, a jövedelem, egyéb
fizetés, és annak a tizedét a hívő az Úrnak szenteli. Megtiszteli az Urat ezzel. Én előre léptem
meg, bár akkor még nem tudtam, hogy ez valaminek a tizede, csak a késztetést éreztem meg a
szívemben. 

Dicsőség  az  Úrnak,  50000  Ft-ból  megtörtént  az  a  beavatkozás,  és  mondhatom,  hogy
minőségi,  ahogy tanultunk az áldásözön sorozatban a  tizedről.  Az újságban is  megy ez a
sorozat. A tizedet lehet előre is adni. 

Talán Copeland is volt ilyen helyzetben, ha jól emlékszem. Ha van lehetőség, fizikálisan
odaadni,  mint  egy  elő  tizedet.  De  ha  nincs  rá  lehetősége  az  embernek,  mert  nincs
kézzelfogható pénze, az is elégséges, hogy a szívében azt az összeget odaszánja az Úrnak.

Mert  Isten  azt  már  komolyan  veszi.  Tehát  ha  valakinek  ez  segít,  akkor  azért  volt  a
szívemen, mert a tizednek van ilyen formája is. Hogy előre, vagy szívben odaszentelni, hogy
most el akarom adni a pincémet, de nincs rá vevő. 

Uram,  ha  lehetőségem van,  én  odaszentelem előre  a  tizedet,  és  ezzel  felgyorsítom  a
folyamatot. Vagy a szívemben azt az összeget elkülönítem, hogy mikor el tudom adni, akkor a
Te  munkádra  szánom.  Köszönjük  az  Úrnak,  és  dicsérjük  az  Urat,  mert  Ő  mindennél
hatalmasabb, és minden gondunkat Őrá kell vetni. 

Újságot továbbra is egyet fizet, hármat kap akcióban vihettek. Biztos, hogy elébed fog
adni az Úr olyanokat, akiknek szüksége van rá.

Köszönjük a jelenléteteket, köszönjük a hiteteket, magjaitok áldottak. Jövő héten várunk
benneteket. Hallelúja! Az elvetett hitmagok kikelnek!
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