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DÓZERHIT 16. – A másokért működtetett hit
Bor Ferenc

Ságvár, 2013. 11. 04.

Köszönjük Atyám a jelenlevő életeket. Az áldások teljességét árasztjuk ki felettetek és
bátorítunk benneteket, hogy álljatok meg hitben. Legyetek győztesek abban a győzelemben,
amelyet Krisztus megszerzett a számunkra. 

Hálát  adunk  az  Úr  Jézus  kereszten  bevégzett  művéért,  és  köszönjük  a  teljes  körű
megváltást.  Köszönjük a szabadításodat.  Hálát  adunk azért,  hogy a szent véred igazzá tett
bennünket és bármikor az Atya színe elé járulhatunk tisztán, minden bűntudat nélkül. 

Hálát  adunk az  örök életért,  a  megigazultságért,  a  fiúságért,  az  Ábrahámi  áldásokért.
Köszönjük a Te békességedet, örömödet, szeretetedet. Hálát adunk Atyám, hogy használsz
bennünket különösen ebben az utolsó időben. 

Köszönjük, hogy a Te katonáid, a Te arató munkásaid lehetünk. Hálát adunk, hogy elénk
vezeted a nyitott  szívűeket,  hogy szolgálhassunk feléjük,  és átadjuk a kezükbe a mennyei
útlevelet. 

Köszönjük Uram,  a  mai  magot.  Hálát  adunk,  hogy egybegyülekezhettünk.  Köszönjük,
hogy Te mindenkor biztosítod a feltételeket az alkalmak megtartásához. Köszönjük Uram a
Te Igédet, ami ma elhangzik az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.

A mai köszöntésünk úgy hangzik, hogy imáid váljanak áldássá. Hallelúja! 
Szeretettel köszöntünk benneteket. Szombaton, egy csodálatos imakonferencián voltunk.

Ami  különösen  kiemelkedő,  hogy  megfelelő  időben,  a  megfelelő  helyen  voltunk.  Mert
Desmond  imádkozott  a  jelenlevőkért,  és  ajándékok  elplántálása  történt.  Hisszük,  hogy  a
megfelelőt mindenki megkapta, és előbb-utóbb ez kimunkálódik, és kicsiszolódik. 

Sokszor úgy használ bennünket az Úr az ajándékokban, hogy bennünk ez nem is tudatos,
vagyis nem tudunk róla. Egyébként alaphelyzet – és el is hangzott az imakonferencia végén, –
hogy az ajándékot használni kell, mert különben elsorvad. 

Megjelent a helyi kis újságunk. 
Az  1.  oldal  kicsit  kapcsolódik  a  mindenszentekhez.  Létezésünk  fázisai.  Mert  a

szellemvilágban már létezik a szellemi lényünk, a szellemi bölcsőben az Atyánál. Aztán a
földi életünk következik, utána pedig a lét az élet után. Visszatérünk a szellemvilágba.

A 2. oldalon található az Áldásözönnek a befejező része. Figyelmetekbe ajánlanám, és itt
olvashatjátok  a  bővített  fordítás  szerint  a  2Korinthus  9,8-at.  Mert  nagyon-nagyon  szépen
kifejti a mondanivalót. 

Bizonyságok találhatók,  illetve a hátoldalon egy üzenet, amit az Úr Jessenek mondott,
hogy: Jövök! Igaz, hogy ez 1998-ban történt, de az üzenet ma is aktuális. Igazából a Biblia
tudósok szerint 1994-ben el kellett volna jönni az Úrnak. 

Ha belegondolunk, akkor mi lett volna velünk? Mert én is 1996-ban születtem újjá, ti meg
még később. Kérdés,  hogy hol lennénk? De hálát  adunk az Úrnak, hogy Ő hosszútőrű és
kitartó, s szeretné, ha minden ember üdvözülne. 

A mai napon befejezzük a DÓZERHIT sorozatunkat. A 16. rész következik.  Mai tanítás
címe: A másokért működtetett hit 

Eddig tanulmányoztuk a hit hat alapelvét, alapigazságát, amelyekkel hegyeket vagyunk
képesek elmozdítani, illetve eldózerolni az utunkból. Ismétlésképpen mondom, hogy ez a hat
alapelv a következő:

1. Van hitünk, Istentől kaptuk
2. Ez a hit növelhető, ha tápláljuk
3. A hit lakhelye a szív
4. Hitnek vannak akadályai
5. A hitnek a felszabadítása
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6. A hit megvallás által működik
Ezek ismeretében eredményesen gyakorolhatjuk a hitünket, minden élethelyzet felett. 
De  előfordulhat  az  is,  hogy  nem  magunkért  kell  imádkozni,  hanem  másokért  kell  a

hitünket gyakorolni. 
Márk 11,24.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy

megkaptátok, és meglesz az néktek. Ámen.
Ez az Ige személyesen rólunk szól, mégpedig a vágyainknak a beteljesedéséről.  Tehát

nem háríthatjuk át az imakérést másra, hogy én nem teszek semmit, te imádkozz értem. Világi
emberek sokszor mondják ezt nekünk is, hogy: Neked megy ez, imádkozz értem! 

Vagyis átpasszolják a labdát. Ugyanis az a helyzet, hogyha a másik nem tud azonosulni az
én problémámmal, az én helyzetemmel, akkor képtelen imádkozni helyettem. Tehát itt most
arról van szó, hogy nem adhatjuk át a labdát, hogy helyettünk más imádkozzon. 

Nem arról beszélek, hogy valakit bevonunk, hogy közösen egy akaraton imádkozzunk.
Hanem arról, hogy átadjuk a labdát valaki másnak, hogy ezt lerázzuk magunkról és mi nem
akarunk imádkozni. Imádkozzon más. Ez egy helytelen hozzáállás. Egy akaraton való imáról
van szó a következő Igében. 

Máté 18,19.
19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön,

bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Ámen.
Ha  más  is  érintett  egy  adott  dologban,  nem szabad  elfelejteni,  hogy  az  ő  akarata  is

befolyásolja a végkimenetelt. Imádkozhatunk érte, vagy vele, de az egy akaraton elmondott
imához be kell vonni őt is. Az Ámós 3,3. pedig a megegyezésről szól. A megegyezés más
néven úgy fogalmazható meg, hogy közös elhatározás. 

Ámós 3,3.
3. Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással? Ámen.
A felelet  erre természetesen,  nem. Mert ahhoz meg kell  egyezni,  hogy együtt  lehessen

haladni. Ha csak én gyakorlom a hitemet a másik személy gyógyulásában, miközben ő abban
hisz, hogy meghal, így én nem vehetem át helyette a szent gyógyulást. 

Tehát az egy akaraton mondott ima azt jelenti, hogy a hitünket, a kívánságainkat össze
kell kapcsolni é együtt kell működni. Ha van egy konkrét kérés, hogy valaki egy akaraton
szeretne imádkozni valamiért, akkor legcélszerűbb, ha kézen fogjuk egymást azt jelképezve,
hogy összekapcsoljuk a  hitünket,  és azt  mondhatod ilyenkor a másiknak,  hogy figyeld  az
imámat és legyünk egy akaraton abban, amit mondok. 

Mert ha mindketten imádkoznának, akkor a másik nem figyel oda, hogy mit mond az,
akitől kérte az imatámogatást, és így az egység nagyon könnyen felbomlik. 
A REMÉNYKEDÉS NEM HIT

Kenneth  Hagint  megkereste  egy  hölgy,  hogy  rendeződjön  az  anyagi  helyzete.  Hagin
azonnal elkezdett imádkozni:

Jézus  nevében  egy  akaraton  vagyunk  azzal  az  összeggel  kapcsolatban,  amely  a
testvérnőnek a következő hónap elsejére szükséges és hisszük, hogy meglesz a Máté 18,19.
szerint. Előre hálát adunk Uram és megköszönjük a Te ellátásodat, a kegyelmedet. Ámen. 

Az ima végén a hölgy egyetértően Áment mondott. Ámen azt jelenti, úgy legyen. Kenneth
Hagin  megkérdezte  ezt  követően,  hogy  testvérnő,  akkor  megvan  az  a  pénz,  amiért
imádkoztunk?  A  hölgy  zokogva  krokodilkönnyek  között  mondta,  hogy  nagyon  remélem.
Hagin nem tudott mást válaszolni, hogy sajnos nincs meg az a pénz a számodra. 

Mert te csak reménykedtél, miközben én hittem. Vagyis nem volt közöttük egység az ima
alatt. Mert az egyik reménykedett, a másik pedig hitt. És ez nem egy akarat. A kudarc oka ott
keresendő,  hogy nem jött  létre  a  megegyezés  és  a  hit  nem tudott  összekapcsolódni.  Nem
voltak közös nevezőn. Az egyik reménységben volt, a másik hitben. 
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KIT HORDOZHATUNK HITBEN?
Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy hogyan tudunk segíteni másokon a saját hitünkkel?

A tényleges csecsemőket hordozhatjuk és ölbe vehetjük hitben, mert ők még a szopós bárány
kategóriába tartoznak. 

De vannak a túlkoros  bébik,  akiket  már  nem hordozhatunk hitben.  Kenneth Hagin az
egyik  könyvében  arról  ír,  hogy kezdetben,  amikor  a  feleségének  jött  a  torokfájása,  akkor
hatalmat tudott venni felette a saját hite által. Amikor eltelt 6-7 év, ez így már nem működött.

Ugyanis Isten elvárja, hogy egy bizonyos idő után fölnövekedjünk. Ha jól emlékszem,
akkor Hagin 5-7 évet határozott meg az egyik könyvében a fölnövekedésre. 

Pál járt Efézusban. 
Efézus 4,14.
14.  Hogy  többé ne  legyünk gyermekek,  akik  mindenféle  tanítás  szelében  ide-oda

hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától. Ámen.
Pál útmutatásokat adott a helyi gyülekezetnek. Szombaton a tanítás végén elhangzott az is,

hogy  nagyon  nagy  megtévesztések  fognak  jönni.  Már  van  is  a  világban  ilyen,  de  még
nagyobbak  lesznek.  Ezért  nem  véletlen  írta  Pál  már  annak  idején,  hogy  mindent
megvizsgáljatok, és ami az Igével megegyező, azt tartsátok meg. Semmi mást. 

Az is meg van írva a Bibliában, hogy ne higgyétek el, ha azt mondják, hogy Jézus itt van,
vagy Jézus ott van, mert legközelebb a felhőkön fog megjelenni. 

Egyik korábbi tanításban hallottam, hogy a bibliakutatók állítják, hogy a Biblia pontos,
mert megtalálták a holttengeri tekercseket, és ezekkel egybevetették. Vannak olyan könyvek,
amelyek olyan fejezeteket adnak közre, amik állítólag kimaradtak a Bibliából. Mi azonban
maradjunk meg az igazság mellett. Sok hamis tanítás jön az utolsó időben. Erre nagyon oda
kell figyelni. 

A bárány meghallja a Pásztor hangját. A Pásztor hangját kell követni. A mi Pásztorunk az
Úr Jézus Krisztus. Mindig meg kell vizsgálni, hogy amit hallasz benne van-e az Igében? Hol
található? Alátámasztható-e két-három Igével? 

Pál azon fáradozott, hogy az ottani hívők szellemben felnövekedettek legyenek. Magyarul
embert faragjon belőlük. Van hasonlatosság a csecsemő világrajövetele, és az ember szellemi
újjászületése között. Mindenkinek szüksége van növekedésre, és gondoskodásra, ahogy írja az
1Péter 2,2. 

A  szellemi  csecsemők  hitét  táplálnunk  szükséges,  hogy  felnövekedhessenek.  Az
Istentiszteletek során a pásztorok a tanítással táplálják a nyájat,  amelyben vannak újonnan
születettek is. De a nyáj tagjai is táplálhatják azokat, akik a környezetükben vannak, és még
bébik, tipegők. 

1Péter 2,2.
2. Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok,

hogy azon növekedjetek. Ámen.
Összetalálkoztam  egy  pásztorral,  aki  tőlünk  talán  70-80  km-re  lakik.  Azelőtt  nem

ismertem őt. Már két éve kilépett a szolgálatba, de senki sem tájékoztatta arról, hogy egyházi
berkekben hogyan kell az alkalmát nyilvánosságra hozni újságokban vagy az interneten.

Elkezdtünk telefonon beszélgetni és nagyon hálás az Úrnak, hogy segítségére vagyunk.
Most ilyen tekintetben ő is valahol bébi, mert nem tudja, hogy hogyan kell a kezdő lépéseket
megtenni. 

A két év alatt csak kétszer jött el a pásztorkonferenciára. Ez nagyon karcsú. Ez a szellemi
táplálás  el  van  szorítva,  mint  amikor  a  cumisüvegnek  összelapul  a  gumija.  Addig-addig
beszélgettünk, hogy képbe kerüljek, hogy milyen az ő helyzete. 

Azt  mondja,  hogy  neki  csak  mobiltelefonja  van.  Ezer  díjperce  van  egy  hónapban.
Valamennyiért ezt meg lehet vásárolni. Nem tudom, ki ismer ilyet. Ezer percért a vezetékes és
30-as irányba tud hívni. 
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Kérdezem tőle: te nem hallottál arról, hogy van tanításmondó? Az ezer percben – ami 16
óra havonta, – meg tudod hallgatni a pesti tanításokat. És már a hét végén ezzel kezdte.

Igaz,  hogy ez számára csak hétvégén használható,  de ez is  bőségesen elég arra,  hogy
tudjon élni vele. Mekkora áldás ez számára? 

Ezen  örvendezik  most.  Így  tudjuk  azokat  segíteni,  akik  totyognak,  tipegnek,  és  nem
tudják, hogyan lehet tovább haladni. Az újságban is benne van, hogy a tanításmondó és az ő
kedvezményük erre alkalmas. A kettőt nem tudják összepárosítani. 

A végeredmény a fontos, hogy jól alakulnak a dolgok. A szellemi csecsemőket táplálni
szükséges, hogy felnövekedhessenek. Viszont van olyan, aki nem akarja a csecsemő állapotát
elhagyni, azaz nem akar kikerülni a szellemi bölcsiből. 

Azokban a gyülekezetekben, ahol túl sok a túlkoros csecsemő, ott már senki sem akarja
elhagyni a cumisüveget, az ágyikóját, a kapálózást, hogy kimenjen a harctérre. 

Mert az Igét meg kell ám fogni, és imádkozni kellene. Rossz példát vesznek egymástól,
mert  mindenki  csecsemő  szeretne  maradni,  mert  akkor  mindenki  mehet,  és  a  pásztor
dajkálhatja. 
A SZELLEMI CSECSEMŐK KÉT TIPUSA

Egyik típus az, aki frissen született újjá. Ma, tegnap, egy perce, 1hónapja, fél éve. Ez még
mind a friss  kategóriába  tartozik,  és keveset  tud Isten országáról.  A másik  kategória,  aki
túlkoros csecsemő, mert neki már régen fel kellett volna növekednie. 

Akikről Pál azt írja, nektek már régen tanítóknak kellene lennetek. Így fogalmazta meg a
Bibliában. De valami oknál fogva, nem növekedtek. Vagy nem akartak növekedni, vagy nem
kaptak  megfelelő  táplálékot.  Ennek  sok  oka  lehet.  Mondok  egy  példát  Kenneth  Hagin
szolgálatából.

Egy  üzletember  rendszeresen  járt  a  gyülekezetbe  annak  ellenére,  hogy  nem  volt
újjászületve. De egyetlen összejövetelt sem hagyott ki. Egyszer jelezte az üzlettársának, hogy
baj van, vállalkozásunk a csőd szélén áll, de én hiszek abban, ha mi tizedet fizetnénk, akkor
Isten megtisztelne minket. 

Azért  valamit  tanult  a  gyülekezetben.  Annyira  jól  működött  a  hite,  hogy  nemcsak
megtisztelte Isten, hanem rövidesen felvásárolta az üzlettársa részét. Három hónapon belül
kijött a válságos helyzetből, sőt a cége nagy iramba fellendült. 

Fel kellett venni újabb dolgozókat. Ezeket az újabb dolgozókat a gyülekezetből vette fel.
Mindenkivel  egy  kérdőívet  töltetett  ki.  Amelyiken  rajta  volt  az  a  kérdés  is,  hogy fizet-e
tizedet? 

Természetesen a régi dolgozókat nem kötelezte a tizedfizetésre, de újként már csak olyat
vett fel, aki tizedfizető. Mert azt mondta, hogy ez egy tizedfizető vállalkozás. Kipróbáltam, és
működik.  Kenneth  Hagin  akkori  gyülekezetében  az  adomány  kétharmada  ezektől  a
dolgozóktól származott. 

Aztán a vállalkozó újjászületett, és az újjászületését követően két hét múlva, szólt a Szent
Szellem Hagin szívéhez,  miközben borotválkozott,  hogy látogasd meg ezt a testvért.  Ez a
vállalkozó valamin feldühödött. Segíts, hogy a békessége visszajöjjön. 

Közben a vállalkozó felesége is megérkezett, és jelezte, hogy légy szíves látogasd meg a
férjemet, mert otthon fekszik betegen. Hagin ezt már tudta, mert forródrótja volt a Mennyel.
Elment, meglátogatta ezt a csecsemőt, mert kéthetes volt. 

Az  illető  nagy  zavarba  volt,  a  fejére  húzta  a  takarót,  mert  szégyellte  magát,  hogy
feldühödött,  és átkozódott,  vagyis  testi  módon viselkedett.  És a korábban elmúlt  hátfájása
visszatért. Kenneth Hagin imádkozott érte. Kérte, hogy Isten mutassa meg a szeretetét, és az
ember  azonnal  meggyógyult.  Nem  várható  el  egy  csecsemőtől,  hogy  a  következő
másodperctől már szent életet éljen.

Növekedni  kell  szellemben,  és  meg  kell  tanulni  a  hústestnek  az  indulatait  megkötni,
megfékezni. Ráadásul a csecsemő nem tud önmagán segíteni, támaszra van szüksége. 
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Isten az érett hívőktől elvárja, és számon kéri, hogy a csecsemőket támogassák, illetve
milyen módon támogatják. Kenneth Hagin ezt a vállalkozót addig tudta hitben hordozni, amíg
csecsemő volt. És miután valaki a saját lábára áll, akkor Isten elvárja tőle, hogy a saját hitét
alkalmazza, és használja. 

A  vállalkozóval  szemben  lakott  az  egyik  diakónus,  aki  30  éve  született  újjá,  és
megsértődött. Pásztor! Te azt a vállalkozót meglátogatod, engem meg sosem? 

Azt mondta, hogy nem is foglak, mert te 30éve újjászülettél, te már nem vagy csecsemő.
A csecsemőket viszont meg kell látogatni. Aztán megértette, hogy miről szól a dolog. Neked
már  régen  segíteni  kellene  a  szolgálatban,  hogy a  csecsemőket  felkarold.  Segítsél  nekik.
Imában és különböző módokon. 

Isten  akaratát  összefoglalhatjuk  úgy,  hogy  lépjünk  fel  a  szellemi  felnőttkorba.
Természetesen tudni kell azt is, hogy a felnőttkorba lépőktől Isten többet vár el. Úgy, ahogy
nem várjuk el az óvodáskorú gyermektől,  hogy behozzon egy vödör vizet,  mert  még nem
képes rá. 

Egy  felnőttől  minden  további  nélkül  elvárható,  hogy  a  fizikumának,  alkatának
megfelelően tegyen meg dolgokat. 
A MÁSOK JAVÁT SZOLGÁLÓ HIT

Kenneth Hagin feleségének minden ősszel el kezdett fájni a torka. Ez még lány korában
jelentkezett  először,  de  amikor  férjhez  ment,  akkor  is  ugyanígy  indult  be  az  ősz.  Jött  a
torokgyulladás. Azt mondta, hogy én minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ezt elkerüljem,
hogy megszabaduljak tőle. Természetesen orvosnál is volt. 

Hagin felfigyelt arra, hogy a felesége azt mondja, hogy minden tőlem telhetőt megteszek.
Mert egy kiváló lehetőség arra, hogy tanítsa őt. 

Nekünk is nyitva kell lenni a fülünknek, meg a szemünknek, ha valaki a környezetünkben
azt mondja, hogy ő hajlandó tanulni, hajlandó növekedni, mert akkor lehet neki prédikálni. 

Márk 11,23.
23. 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. Ámen.

Ezen Ige alapján Hagin nem imádkozott  a feleségéért,  hanem csak hittel  kimondta,  és
tudta, hogy az meg fog történni. Kimondta azt, hogy a feleségemnek nem lesz szüksége többé
orvosra. Mert végérvényesen elhagyja ez a kór, és nem tér vissza. 

Ez  a  hit  szavairól,  a  hitmegvallásokról  szól.  Később,  ahogy  a  felesége  növekedett
szellemben, már nem tudta ezt megtenni érte, mert a feleségének kellett gyakorolnia a saját
hitét. Miután a felesége megtanulta, hogy hogyan működik a Márk 11,23. az ő felelőssége
volt, hogy ezt a hitét fejlessze, és gyakorolja. 

Ugyanis  az Ige végzi  el  a  munkát  a szavaink alapján.  Nem nekünk kell  elvégeznünk.
Később már nem hordozhatta a saját hitén, mert az Úr együttműködést vár el a másik féltől. A
lényeg  az,  hogy  amikor  valaki  még  szellemi  csecsemő,  bébi,  akkor  még  hordozhatjuk  a
hitünkön. 

Utána viszont már együtt kell működnie. Közös, egy akaraton mondott imában, hogy az,
hathatós legyen. Az ő saját hitét is oda kell tennie, hogy eredmények szülessenek. 

Nem  normális,  ha  egy  szülő  egész  életen  át  hordozza  a  porontyait.  Ugyanígy  nem
normális, ha egy keresztény az élete végéig a hátán cipeli a szellemi csecsemőt. El kell jönni
egy kornak, legalábbis Isten elvár egy kort, amennyi idő alatt képesek vagyunk felnövekedni.

Ennek nem mindenki  örül,  hogy a saját  lábára kell  állnia,  de aki érti  az igazságnak a
lényegét, annak örülnie kellene, hogy a saját lábára állhat, és a problémákat saját maga, vagy
pedig közös imával, segítséggel le tudja dózerolni. 

Záró  mondatként:  Minden  hívőben  ott  van  az  isteni  fajta  hit,  ami  hegyeket  képes
ledózerolni. Egyrészt a saját életünkben, másrészt pedig a mások életében. Ámen. 
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Köszönjük, hogy velünk tartottatok a 16 részen keresztül.  Hisszük, hogy az Úr valami
finomságot fog előhozni. 

Hálát  adunk a  Szent  Szellem megnyilvánulásaiért.  A lábszárban,  fejben,  a  talprészen,
csontokban, vállban, ízületekben. Ilyenkor a hit keze kinyúl,  megragadja,  elveszi, birtokba
veszi a gyógyulást és ez megvan. 

Ki  kell  jelenteni,  hogy  ez  megvan  nekem  és  hálát  adni  az  Úr  Jézusnak,  hogy  neki
köszönhetjük azt, hogy ezeket a kereszten elhordozta. Ezek a felsorolt tünetek is benne voltak
abban a csomagban. Ámen. 

Jézus  nevében  az  imáid  legyenek  hatékonyak  és  váljanak  áldássá  mások  számára.
Köszönjük Uram, hogy imáink áldássá válnak sokak számára. Köszönjük, hogy betöltetnek a
szükségeink a Krisztus Jézusban felettébb, mint elképzelnénk. 

A pesti összefoglaló nem maradhat el. Röviden azok számára, akik nem tudják hallgatni,
illetve akik hallgatják, de mazsolát még kaphatnak belőle.

A  korai  gyülekezet  tíz  évig  zsidókból  állt.  Nem  is  tudták,  hogy  a  pogányok  is
újjászülethetnek. Pálnak volt egy harca. Ugyanis a messiási hívő zsidók, azaz az újjászületett
zsidók visszamentek a hagyományokhoz és a törvényekhez. Ez nem tett jót nekik. 

Máté evangéliuma héberül íródott és a héber változatban kiolvasható az, hogy a Messiás
már eljött. Ezzel a hébereket, a zsidóságot meg lehet célozni, mert ezt elfogadják. Az alapvető
probléma az ember természetéből fakad. 

Mivel az eredendő bűn minden emberre elhatott, aki a földön apától született. Ezért az
embereknek  szükséges  újjászületniük.  Jézus  nyomatékosan  tanítja  a  János  3-ban,  hogy
szükség néktek újonnan születnetek. 

Tehát akik tudják már az újjászületés fontosságát szükséges, hogy a mennyei  útlevelet
átnyújtsák  azoknak,  akik  ezeket  nem ismerik.  Többet  kell  időzni  az  Úrral.  Ehhez  el  kell
csendesedni. 

A vasárnapi tanítás végén volt egy ilyen bátorítás ima, hogy kapcsold ki a TV-t, a telefont,
a számítógépet, mert ha zajos az elme, akkor az emberhez nem tud az Úr szólni. Az Úrnak
vannak látogatásai. 

A  Lukács  19,44.  például  ezzel  foglalkozik.  Ez  benne  van  a  pesti  tanításban,  ott
megtaláljátok. Az Úr látogatásáról szól. Az ószövetségben nem minden esetben figyelmeztek
az Isten által rendelt látogatásokra és ezért előfordult, hogy ítélet alá kerültek.

Jessenek azt  mondta az Úr,  hogy nem szenvedtél  volna annyit,  ha meghallod a Szent
Szellem  hangját.  Az  Istentiszteleti  alkalmakon  és  az  életünkben  is  szükség  van  az  Úr
személyes látogatására. 

Éhséget kell mutatnunk ebbe az irányba, és az Úr közeledésére pedig választ kell adnunk.
Ahol az Urat ünneplik, ott meg tud jelenni. 

Volt  régen egy könyvem.  Kölcsönadtam és nem írtam rá,  hogy viszontlátásra.  Tegnap
kerestem az interneten, de még az antikváriumban sincs meg. Annyira jól fejezte ki azt, hogy
– legalábbis még szopós bárány koromban nagy hatást tett rám ez a könyv – Isten jelenlétében
mik történnek. Milyen jó dolgok, és milyen csodák. 

Az Úrtól rendeltem most egy ilyen könyvet. Föliratkoztam az Antikváriumba, és amikor
beérkezik egy ilyen könyv, lecsapok rá.

Zsoltár  23,4.  azt  írja,  hogy  ha  a  halál  völgyében  járok  is,  nem  majrézok.  Arra  kell
felfigyelni, hogy itt egy árnyékról van szó. Ebből az árnyékból ki tudunk jönni győztesen. Aki
hamis tanítások által elsodródik, az nehezebben, vagy egyáltalán nem tud megszabadulni a
problémáiból. 

A jobb lábban a gyógyító kenet munkálkodik. Tegyétek rá a kezeteket a saját lábatokra,
hogy a kenet had tudjon áradni.

A kísértés formái. Eltántorítás, üldöztetés, vádolás. 
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Itt  kaptam  egy  megerősítést,  a  vádolásnál,  mert  egy  ilyen  megpróbáltatás  volt  a
közelmúltban.  Ezt  talán  korábban  mondtam  is.  A  háttérben  a  füstös  van.  Mindig
megdöbbenek, amikor 100%-al eltorzult információk látnak napvilágot. 

Teljesen kicsavart információk. De most már tudom, hogy mi volt a háttérben. Ez egy
megerősítés a számomra. 

Az ördög egy ajtórést keres, hogy beléphessen, és téves irányba terelhessen, és elvigyen
az  engedetlenség  irányába.  A kísértés  az  öt  érzékszervünkön keresztül  működik,  ahogy a
Jakab 1,12-14. írja. Ezek elsősorban saját testünk kívánságai. 

A legnagyobb  kísértés  pedig  az,  hogy  add  fel  az  egészet,  ezzel  akar  kivenni  arról  a
helyről, ahol megkapod a szellemi táplálást, hogy ne tudjál felnövekedni, és ne légy veszélyes
ellenség a számára. El akar terelni, az erőtlen evangélium felé. A halott gyülekezetek felé. Aki
ezt nem ismeri fel, az bajban van. 

Semmi mást ne engedj be a házadba, csak Isten felkent Igéjét. A ház alatt értsd a lakásod,
de  a  ház  alatt  érthető  a  saját  tested  is,  mert  a  Szent  Szellemnek  a  háza  vagyunk,  és  a
temploma. 

Valamilyen gazdasági változás következik. Ha valaki nem vetett, akkor nagy bajban van.
Az Úr csodákra készít fel minket mostanában. Terjeszkedni a szolgálatban, és az üdvösség
területén pedig hit cselekedetek által lehet. 

Az Úr a hitünk iránt sokkal jobban érdeklődik, mint bármi más iránt. Mert a hitünk az
sokkal becsesebb, mint a tűzben megpróbált arany. Isten az imáinkra tud cselekedni, és az
ima-összejövetelek 95%-a a Szentföldre megy. 

Istennek szüksége van rád, Jessenek is ezt mondta 1988-ban. Azt is mondta, hogy: Jövök.
1994 volt a jubileumi év. Ez a 7darab 7éves időciklus, a szombat év vége. Mert 7x7 az 49év,
és az 50. év a jubileumi év. A tudósok szerint Jézusnak akkor kellett volna eljönni. Azóta
eltelt  már  pár  szombat-év,  de mind  közelebb  kerülünk ahhoz,  hogy találkozzunk  szemtől
szembe az Úrral. 

Mint említettem, óriási megtévesztés jön a világra, azért nagyon résen kell lenni és nagyon
figyelni kell arra, hogy megegyezik-e Isten Igéjével az, amit hallunk. A házunkba csak az Igét
engedjük be. Hallelúja!

Ne felejtsetek el naptárt vinni. Töltény legyen nálatok. Újságot is vihettek. Egy katonának
mindég harckészültségben kell lennie. Töltény nélkül nem mehet senki a harctérre. 

Hallelúja! Győzedelmeskedj a dózer hittel. 

A barna színnel jelzett igeversek más fordításokból származnak.
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