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A KÖZBENJÁRÁS MŰVÉSZETE – 9. A prioritás
Bor Ferenc
Ságvár, 2014. 01. 13.
Drága mennyei Atyánk! Az Úr Jézus nevében jöttünk össze a mai napon is, hogy
közösségbe lehessünk veled és a szentekkel is együtt lehessünk, hogy egységbe tudjunk jutni
és hálát adunk Uram, hogy hirdethetjük az örömhírt.
Köszönjük Atyám, hogy Te biztosítod a feltételeket a szolgálathoz. Minden dicsőséget
Uram neked adunk mennyen és földön. Köszönjük a békességedet, a szeretetedet, az
örömödet, amit kiárasztunk a szentek felett, az otthonuk felett, a szeretteik felett, a Jézus
nevében.
Nem tűrjük el Jézus nevében a rablóbandának a ténykedését az életetek felett. A talpunk
alatt tartjuk a sötétség minden erejét, munkáját, gonosz tervét, a Jézus nevében. Nem adunk
helyet ezeknek a gonosz dolgoknak.
A szent vér hatalmának érvényt szerzünk és kiárasztjuk mindannyiótok felett. Köszönjük
Atyám a dicsőségedet, amibe beburkolózhatunk és így az ellenség nem fog ránk találni. Hálát
adunk a kereszten bevégzett munkáért.
Köszönjük Uram a szent véráldozatodat és a mennyei állampolgárságot, az örök életet. A
győzelmet, amit megszereztél nekünk és a Menny erőforrásait, ami a rendelkezésünkre áll.
Köszönjük Uram a növekedést, amit vonatkoztatunk a gyülekezet létszámára, a szentek
szellemi tudására, az anyagiakra, a munkalehetőségekre és nem utolsó sorban az egészségre a
Jézus nevében.
Emlékeztetjük a testeket arra a dicsőséges pillanatra, amikor a megváltás során gyógyulást
nyertek. Ezért a testeket szent egészségnek nevezzük és elvárjuk, hogy ebben az igazságban
járjanak. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Köszöntsük a szomszédunkat egy olyan felszólítással, hogy: Állj a törésre! Hallelúja!
A közbenjárás művészete sorozatunk 9-ik és egyben az utolsó része következik. A mai
tanítás címe: A prioritás.
A BÖJT
Erről csak néhány gondolatot említek, mert az van a szívemen, hogy erről majd külön
tanítsak a húsvét előtti időszakban. Ehhez is van megfelelő anyag a Hagin vonalról.
El kell ismernünk, hogy egyes esetekben az ima mellett a böjt is szükséges lehet. De
ebben is a Szent Szellemnek kell vezetni az imaharcost, hogy mikor, milyen formában és
mennyit böjtöljön. Egy biztos, hogy a böjtöt a Biblia említi, de a levelekben, melyek a
gyülekezeti Testnek szólnak, egyetlen szabály és egyetlen utasítás sincs erre vonatkozóan.
Ebből az látszik, hogy az Újszövetségben a Szent Szellem vezeti az újjászületett hívőket.
Nagyon fontos tudni, hogy a böjttel nem tudjuk megváltoztatni Istent. Ő ugyanaz, mert az Ige
leírja, hogy a változás árnyéka sincs Istennél. Nem tudjuk rávenni semmire.
Viszont a böjtnek van két fontos szerepe. Az egyik az, hogy meg tanuljuk a testünket
nagyobb alávetettségben tartani, illetve a böjt idején érzékenyebbé válunk a Szent Szellem
hangjára. Jobban rá tudunk hangolódni és több információt, kijelentést kaphatunk az Úrtól.
Hallottam, hogy van, aki a mai nap is próbálkozik a 40 napos böjttel úgy, mint Jézus. Mi
azonban Haginiták vagyunk, ami azt jelenti, hogy elsősorban a Hagin vonalról táplálkozunk.
Hagin azt írja a könyvében, hogy három napnál többet soha nem böjtölt. Tehát maradjunk
annyiban, hogy mindenkit a Szent Szellem vezessen a böjtben.
IMA AZ ORSZÁGÉRT
Emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy a közbenjárás egy másokért elmondott ima. A
közbenjáró a másik személy helyét foglalja el oly módon, hogy képviseli az ügyét.
1Timótheus 2,1-4.
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1. Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok,
közbenjárások, hálaadások minden emberért,
2. Királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet
élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt,
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.
Hallelúja!
A fontos dolgoknak prioritást kell adnunk. Elsőbbséget kell élvezni a fontos dolgoknak. Itt
az Írás világosan felszólít bennünket, hogy mely dolgokat tegyük az első helyre. Azt mondja
az Ige, hogy mindenek előtt.
Ez alatt a vezetőket kell érteni. Őket kell az első helyre tenni az imában oly módon, hogy
mielőtt magunkért vagy a családunkért imádkoznánk, vezetőkért kell elsőként imádkozni.
Egyszer elmentünk egy másik közösségbe tanítani és azt vettem észre, hogy amikor
elkezdtünk nyelveken imádkozni – mindenki úgy, ahogy hozta a Szent Szellem – többen az
anyanyelvükön hozzáfűzték a saját kis mondandójukat.
Ezekben a beszúrásokban az volt, hogy: nekem Uram, a családomnak Uram… Ezzel sincs
semmi hiba, de fontos a világért, az elveszettekért, a vezetőkért is imádkozni. A ’minden
ember,’ ahogy elhangzott az Igében, gyakorlatilag az ország vezetőit, a helyi vezetőket, és
mindazokat jelenti, akik valamilyen hatalommal bírnak felettünk.
Mi annak a célja, hogy az első helyre tegyük a vezetőket? Az, hogy a hívők élete
zavartalan legyen. Ebben a zavartalan életben Isten is érdekelt. Isten nem szólítana fel
bennünket imára, és nem szólítana fel bennünket arra, hogy első helyen imádkozzunk a
vezetőkért, ha Ő a mi felhatalmazásunk alapján nem lépne ebben az ügyben.
Azt írja az Ige, hogy Isten szemében ez jó és kedves dolog, hogyha első helyre tesszük a
ranglistán a vezetőkért mondott imát. Mégpedig azért, hogy az imáink, a fohászaink
eredményeképpen békés életet élhessünk. Azt is olvastuk, hogy Isten vágya az, hogy minden
ember üdvözüljön. Ezt mindannyian tudjuk. De képzeljetek el egy háborús országot! Ott
milyen nehéz az Evangéliumot hirdetni?
Nem lehet szabadon közlekedni, kijárási tilalom van, ahol fegyverek ropognak, ott
életveszélyes szaladgálni az utcán. Csak békeidőben van meg az a szabadság, hogy a szentek
az örömhírt elvigyék és terjesszék.
Az ördög ezért támadja többek között az Egyesült Államokat is, és azokat a helyeket, ahol
keresztény munkák folynak. Ha alaposan megnézzük, akkor a világon működő missziók 90%ának a gyökere az Egyesült Államokban van.
Hagin leírja valamelyik könyvében, hogy Amerikát illetve az amerikai népet Isten arra
hívta el, hogy hirdessék az Evangéliumot. Kolumbusz idejében az európai népekből sokan
mentek át Amerikába.
Voltak közöttük misszionáriusok is. A partraszállás helyén emeltek egy emlékkeresztet és
azt a földet Istennek ajánlották. Ők azért indultak el, hogy vallásosságtól mentesen, vagyis
vallásszabadságban tudjanak munkálkodni az Úrnak.
Valamennyire ismerünk néhány más szolgálatot, aminek a többsége Amerikában van.
Isten egy feladattal bízta meg az amerikai népet. Mi keresztény szemmel nézzük ezt a dolgot.
Ha az ördög fel tudná tartóztatni a keresztény missziókat, akkor gyakorlatilag le tudná állítani
Isten áldásának az áradását. De hála Istennek ezt nem tudja megtenni, mert Krisztusban
örökre legyőzetett az ellenség. Csak próbálkozik.
Kenneth Hagin szolgálatában 1979-ben történt a következő: Egy hotelszobában több
szolgáló összejött, köztük Kenneth Hagin is. A Szent Szellem olyan mértékben leszállt, hogy
Hagin a szolgálatában csak háromszor tapasztalt ilyen erőteljes jelenlétet.
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Késztetést érzett az imára, és elkezdett közbenjárni. Körülbelül éjfél környékén történt ez.
Számára úgy tűnt, hogy csak 10-15 percig imádkozott. Amikor azonban vége lett a
közbenjárásnak, azt látták, hogy hajnali négy óra van.
Ez idő alatt, amíg szellemben volt – mert ilyenkor lehet igazából szellembe kerülni és
ilyenkor lehet jól hallani az Úrtól –, különböző dolgokra, kérdésekre kapott válaszokat.
Többek között a bibliaiskolával és az induló imacsoporttal kapcsolatban.
De kapott egy látást is. Három fekete békaszerűség kiemelkedett az Atlanti óceánból.
Kilenc évvel ezelőtt ugyanezt a látást már megkapta az Úrtól.
Jézus a következőt mondta neki: Ezt már láttad. Elmondtam kilenc évvel ezelőtt, hogy ez
mit jelent. Elmondtam, hogy mi a teendőd, de te nem tetted meg. Azt mondtam, hogy
imádkoznod kell a vezetőkért. Időközben politikai botrányok és elég hajmeresztő dolgok
történtek.
Azt mondta az Úr Jézus, hogy ez nem csak a hatalmon levő elnök bűne, hanem ezért a
gyülekezeti Test is felelős. Ti engedtétek meg azt, ami történt. Megállíthattátok volna, ha
közbenjártok a vezetőkért, az országért, de nem tettétek.
Kilenc évvel azelőtt Hagin ugyanúgy látta ezt a három békát kiemelkedni a vízből, és az
országra ugrottak. Azt mondta az Úr, hogyha léptetek volna, akkor ezek a dolgok nem
történnek meg.
Ha elmondod az embereknek, hogy a gyülekezet a felelős azért, ami történt politikai
szinten, akkor ki fognak téged nevetni. De amikor majd a trón elé állnak, akkor már nem lesz
bátorságuk nevetni. Ha imádkoznak a hívők, akkor a gonosz szellemek befolyását
megakadályozhatták volna a vezetők felett. Hasonló dolgok meg fognak ismétlődni, ha nem
teszitek meg a szükséges lépést. Hogyha nem imádkoztok.
A környezetünkben is rendszeresek a napi, a heti és az országos havi imakörök. Tehát
nagyon fontos a vezetőkért imádkozni. Különösen most, amikor a választások éve van. Helyi
és országos szinten egyaránt fontos szerepük van az imaköröknek.
Karácsonykor sem maradhat el az imakör. Emlékeztek rá, hogy nem olyan régen, szólt a
pásztor, hogy a nép számára a legrosszabb törvényeket mindig a karácsonyi időszakban
hozzák, mert akkor a szentek jobban el vannak foglalva a karácsonyi teendőkkel, mint az
imával. Ebben van igazság. Tudnunk kell, helyesen értelmezni az Írásokat.
A tenger, amiből a békák kiugrottak, gyakorlatilag nem víz, hanem a Bibliában a tenger és
a vizek, az emberek tömegére, a népekre és nemzetekre vonatkoznak. Énekeljük a dalt, hogy a
„Sok vizek zúgása.” A vizek itt is a tömegek, tehát a sok népek, szentek, éneke.
A három béka pedig a sátán által motivált emberek jelképe, akik le akarják uralni a
vezetőket és rajtuk keresztül rossz hatással lenni a nemzetre, illetve az emberekre.
A sátán motiválta emberek, a népből, a nép közül jönnek elő, hogy zűrzavart keltsenek.
Közbenjárással, imával azonban meg lehet akadályozni a sátán manővereit, illetve azt, hogy
aláássa a vezetők bölcsességét és Istenre való figyelését. Az a célja az egyesített imaerőknek,
hogy a sátán befolyását megakadályozza a vezetők felett.
1Mózes 18-ban, a 23-as verstől látjátok, amikor Ábrahám elkezd közbenjárni Szodoma és
Gomora városáért és alkudozni kezd Istennel.
1Mózes 18,17.
És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok? Ámen.
Látjátok? Isten a szövetségesével megbeszéli, tudatja, hogy mit készül tenni. Azt is
tudjuk, hogy az Úr készül visszajönni és rövid az idő. Ábrahám a vérszövetség jogaira
hivatkozva járt közbe az Úrnál.
Most a vérszövetség témakörét tanulmányozom és nagyon izgalmas. Kenyontól megvan
az egyházunk kiadásában a Vérszövetség című könyv, amit ajánlok a figyelmetekbe.
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Sajnos Krisztus Teste nem rendelkezik igazán mély ismeretekkel a vérszövetségről, ezért
nem ismerik kellőképpen a jogaikat, a kiváltságaikat, és ebből kifolyólag nem is tudják
megfelelően alkalmazni. Ez egy ütős tanítás lesz.
A Szodoma és Gomora városában lévő szörnyű bűn ellenére Isten megígérte, hogy
megkíméli a várost, hogyha ennyi és ennyi igaz találtatik ott. Ezen a világon, ami gonosz, ami
a gonoszságban vesztegel, réges-rég elpusztult volna, ha nem lennének keresztények, és nem
imádkoznának.
Ugyanis azt írja a Máté 5,13 vers, hogy ti vagytok a földnek a sója. A Kolosse 4,6-ban
pedig azt mondja az Írás, hogy a mi beszédünk sóval fűszerezett legyen. Ez a szó, ami itt
szerepel, az Újszövetségben mindösszesen négy esetben fordul elő. Tudjátok mi a só?
Egyrészt ízesítőszer, másrészt pedig ősi tartósítószer.
Amíg nem voltak fagyasztók és hűtőszekrények a disznóvágást követően, a húsok nagy
részét lesózták, vagy lesütötték. Ezt a tartósítást ismerték, még az én gyermekkoromban is, és
a füstölést. De abban is benne van a só. Mert a sonkát, a szalonnát besózták, utána füstre
tették. Tehát a só egy ősi tartósítószer. Ez tartósítja – idézőjelben – bizonyos mértékben a
világot. A mi sónk. A keresztények sója.
Ma minden bizonnyal több, mint tíz igaz van az Egyesült Államokban – írja Hagin – és
helytelen azt hangoztatni, hogy el fog pusztulni. Ezt a tízes darabszámot vonatkoztathatjuk a
mi országunkra is, és azt hiszem, hogy minden országra, mert bizonyosan mindenhol van tíz
igaz.
1980-ban több mint 75ezer imaharcos volt Amerikában és azt tűzték ki célul, hogy 1990re 300 ezerre növekszik a számuk. Hallelúja! Hiszem, hogy bőven vannak imaharcosok a
világ minden táján. Ahogy felszállnak az imádságok, biztos vagyok benne, hogy
összekapcsolódnak és így kerülnek az Úr elé, mert egy test vagyunk.
A Szodoma és Gomora városában levő bűn felett Ábrahám nem tétlenkedett. De nem is
beszélt az ő gonoszságukról és azt se mondta ki, hogy ezek a pokolra jutnak. Pedig manapság
hallani még keresztények szájából is azt, hogy ez a szomszéd olyan gonosz, hogy biztos
pokolra jut.
Mit tett Ábrahám? Közbenjárt értük. Vette a fegyverét, az imát és közbenjárt értük. Ha mi,
a ma élő keresztények elfoglaljuk a helyünket az imában, akkor képesek vagyunk
megváltoztatni dolgokat a magánéletben, a politikában és a világban egyaránt. Ez nagyon
fontos.
Amíg Ábrahám mindössze kettő városért járt közben, ebben az Igerészben egy egész
nemzetről van szó:
Ezékiel 22,30.
30. És keresék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen énelőmbe az
országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék. Ámen.
Ha talált volna az Úr egyetlen közbenjárót, akkor az ítélet elmarad. Isten jelenleg csak
akkor tud beavatkozni a földi élet dolgaiba, hogyha mi hívők felhatalmazzuk Őt arra az
imáink által.
Azért nem avatkozhat bele közvetlenül, mert Ő a keze munkája feletti jogot átadta
Ádámnak, aki pedig egy bérleti jogot létesített a sátánnal. Isten ilyen tekintetben megszegné
az adott szavát. Törvényt sértene.
Ezért keresett egy törvényes utat arra, hogy hogyan avatkozhat be mégis az ember oldalán,
hogy a segítségére legyen.
Ez a megváltásban bontakozott ki, mert Jézust elküldte, mint egyszülött Fiát és neki
bűntelennek kellett lenni. Mindenki örökli az apai vérvonalat, aki az Ádámi oldalon keresztül
született. Mária is.
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Nem mindenki tanítja így, de az Ige világossága ezt mutatja. Sőt, ha egy kicsit mélyebben
belemegyünk, akkor ez a bukás, olyan korán történt, hogy még Ádámnak és Évának nem
születtek gyermekeik.
Mert ha a bukás előtt születtek volna gyermekek, akkor gyakorlatilag ők tiszták lettek
volna. Ez teljesen világos, és érthető. De mivel a gyermekek a bukás után, az Istentől való
elszakadás után születtek. Ők és mindenki, aki az Ádámi vérvonalon keresztül születik meg,
abban benne van az élet és halál, valamint a bukott természet.
Jézusnak azért nem lehetett földi apja, mert akkor nem lehetett volna tökéletes áldozat. Az
áldozatnak mindig tökéletesnek kellett lennie. Mivel a gyermek véredényrendszere nincs
összeköttetésben az anya véredényrendszerével, ezért Ő tiszta maradhatott.
Isten egy asszony testét használta hordozótartályként, kilenc hónapig. Így tudott
megszületni bűntelenül. Rajta keresztül kapott Isten belépési jogot a földre, illetve rajtunk
keresztül, mert mi Krisztus testéhez tartozunk.
Egy eléggé érdekes dolog, de nem szabad elfelejteni, hogy amikor a természetfeletti
dolgok működnek, akkor a természetes világ dolgai fel vannak függesztve.
Például a kánai menyegzőn a bor esetében. Az egy természetfeletti megnyilvánulás volt és
a természetes világ törvényei föl voltak függesztve arra az időre, amíg megtörtént a csoda. Ezt
mi értjük, de a kívülállók nem.
A KÖZBENJÁRÁS MŰVÉSZETÉNEK ÚJRA FELFEDEZÉSE
Krisztus teste szinte teljesen elveszítette a közbenjárás művészetének a tudományát. A
múlt század elején még ismerték, és használták ezt. De a második, és harmadik nemzedék,
mind-mind kevesebbet tudott ebből.
Ahhoz, hogy Isten terve meg tudjon valósulni az utolsó időkben, újra fel kell fedezni a
közbenjárás művészetét. Isten tervének megvalósulásához még hozzákapcsolunk egy
gondolatot.
Isten terve akkor tud a földön megvalósulni, hogy akiket elhív bizonyos területekre, azok
engedelmesek legyenek. Ne nézzenek a láthatókra, ne nézzenek esetleg valamilyen
hiányosságukra, vagy fogyatékukra.
Benny Hinn dadogó gyermek és fiatal ember volt. Ő átadta ezt a problémát az Úrnak és
hittel állt szolgálatba. A színpad mögött még dadogott, de amikor kiállt a színpadra a legelső
alkalommal, onnantól kezdve a dadogásának vége lett.
Ezzel azt szeretném mondani, amit az Úr a szívemre helyezett, hogy nem szabad arra
tekinteni, hogy valakinek valamilyen fogyatékossága van, akár testi, vagy bármi más.
A lényeg az, hogy úgy, ahogy az embert elhívja Isten, készteti, ösztönzi, azt célszerű
végrehajtani. A láthatók ne fogjanak bennünket vissza Isten tervének a megcselekedésében.
Újra fel kell fedezni a közbenjárás művészetét, illetve engedelmesen el kell végezni azt,
amit Isten ránk bíz.
Egy másik történet Kenneth Hagin szolgálatából. Egy háznál volt vendégségben, ahol
többen összejöttek. Volt egy idős özvegyasszony, aki étkezés után azonnal visszavonult.
Keresett magának egy üres szobát, és elkezdett imádkozni. Ugyanis az imádság volt az ő
hivatása. Otthon, mivel egyedül volt, reggel 4-8-ig imádkozott. Azután egyszerű ebédet
készített magának és délelőtt még belefért két óra ima. Délután 2-3-ig újra ima.
Ha nagy volt a késztetés, akkor éjfélig. Sőt, ha igen erős volt a teher, akkor egész éjszaka
imádkozott. Így végezte a közbenjárás szolgálatát.
Egy idő múlva olyan városba költözött, ahol nem volt gyülekezet. Természetesen ez
hiányzott neki úgy, ahogy nekünk is hiányozna. Mit tett? Sorba vette a településeket imában
és elkezdett mindegyikért közbenjárni. A környező települések mindegyikében ki imádkozott
egy gyülekezetet. Ezek mind elő is jöttek.
Képzeljétek el azt, amikor majd a mennybe leszünk, és az alapító pásztorok megkapják a
jutalmukat azért, hogy ott egy gyülekezeti munkát kezdtek. De Jézus majd oda fogja hívni az
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özvegyasszonyt magához, hogy külön jutalmat adjon a számára, mert igazából az ő szolgálata
hívta életre azt a művet.
Ő mindig a háttérben dolgozott, így adta az életét másoknak és az ő időodaszánása nem
egy elfecsérelt idő volt. Nem hiábavalósággal töltötte az időt, nem pletykálkodással, és egyéb
más világi dolgokkal, hanem az Urat szolgálta.
Jézus is ezt tette. Másokért szolgált. Folyamatosan másokért szolgált. Jézus ma is keres
közbenjárókat. Ez egy igen nagy szolgálat. Be akarsz lépni ebbe a szolgálatba? Érzed a
szívedben ezt az indíttatást? Akkor jelentkezz önkéntesnek az Úrnál. Biztos vagyok benne,
hogy innen már többen megtették, mert másképp nem jöhetett volna létre, hogy havonta
felmenjünk az imakonferenciára.
Isten akarata csak akkor tud megvalósulni, hogyha a gyülekezet ezt megszüli imában.
Vagyis addig imádkoznak, amíg szellemben ez a dolog megfogan. Így a sötétség visszaszorul,
Isten dicsőségének a ragyogása pedig kiárad.
Aki odaadja magát a közbenjárásra, látni fogja annak a gyümölcsét. Megnyílnak az Úr
tárházai, hiszen a gyülekezet ma éli a legszebb napjait. A legszebb korszakát. Ámen.
Elérkeztünk a sorozatunk végére. Hiszem, hogy áldás volt számotokra. Ez a jó hozzáállás:
én mindenből tudok tanulni! Hallelúja!
A gyógyulás történhet ajándékok által és ez olyan, mint egy régi reklámban, hogy egy
csettintésre, vagy pedig a hit gyakorlása által, nyelveken való imával, megvallások által.
Mindegyik működik, nem szabad kihagyni a lehetőségeket.
Az ajándékok elsősorban a közösségben, a gyülekezetben, ahol összevont hit és összevont
kenet van.
A tegnapi bizonyság egy gyermek gyógyulásáról szólt, akinek az anyukája folyamatosan
azt mondta, hogy ez a gyermek gyógyult. Folyamatosan ezt mondta. Egyfolytában csak
beszélt, és beszélt, és csak a pozitív dolgot mondta.
Ez a gyermek ajándék által gyógyult meg. Mert csak a pozitív dolgokat szólta az
édesanyja. Mi is imádkozunk értetek. Kezünket tesszük rátok, ahogy meg van írva az
Írásokban.
Légy továbbra is az Úr Jézus önkéntese és járj az áldások teljességében, amit elkészíttetett
a számodra. Tökéletes helyreállítást szólunk az életed felett és a Szent Szellem vezetését
árasztjuk ki. A szolgáló angyalok oltalmát és védelmét rendeljük ki a számodra, a Jézus
nevében. Ámen.
Egy kis összefoglaló a Megvallásunk törvénye 2. részből:
Fontos tudni azt, hogy a szellemi törvények befolyással, hatással vannak a fizikai
törvényekre. Az imént említettem, hogy a kánai menyegzőn is ez történt. A szellemi
törvények arra az időre, amikor a csoda történt, föl voltak függesztve, mert különben fizikai
síkon nem jöhetett volna elő.
A szavak szellemi erőt képviselnek és behatolnak a hallgatónak a szellemébe, a szívébe. A
szavaink építhetnek, és ebben az irányban kell haladnunk. De a szavak lehetnek üresek is, ami
nem más, mint zaj. Ami nem használ semmit. Természetesen vannak pusztító szavak is.
A kimondás életet ad a szavaknak, ennél fogva, az élet és a halál a száj hatalmában van.
Fontos őrizni a szánkat, őrt állítani és strázsamestert a szánkhoz.
Mert nagyon könnyen learathatjuk, amit tettünk a szánk által. A démonok azon
munkálkodnak, hogy az embereket elvakítsák, illetve rossz képet fessenek eléjük és elkezdik
figyelni, hogy akkor mi jön ki a szájukon.
Ha valami rosszat szól a szent, akkor megragadják és valóságba hozzák. Tehát
munkálkodnak azon, hogy az valóságba jöjjön. Jób mit mondott? Amitől remegtem és féltem,
az esett meg rajtam.
Az elöljárónk egy bizonyságot mondott, hogy volt egy család, aki karambolozott és
mindenki megsérült. A férj sérült meg legkevésbé, de ő azt mondta, hogy ebbe belehalok. A
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család többi tagja súlyosabban sérült meg és hosszú ideig voltak kórházban, de ők túlélték. A
férfi viszont rövid idő múlva meghalt a negatív megvallásának következtében. Nagyon fontos
az, hogy egy vészhelyzetben, amikor egy hirtelen hatás ér, mit mondasz ki.
Amikor az Igét imádkozzuk, akkor az angyalok megragadják azt, és segítenek abban,
hogy a kimondott Ige a valóságba jöjjön.
A kimondott rossz szavainkkal Jézus nem tud semmit sem kezdeni. A démonok viszont
megragadják és igyekszenek mielőbb a valóságba hozni. Tehát mindkét irányba működik.
Ezért kell nekünk – ha már ismerjük ezt a törvényszerűséget, – helyesen használni, jól
működtetni a beszédünket.
Amikor imádkozunk, akkor mit imádkozunk? Azt, amit az Úr mond rólunk. Ami le van
írva az Írásokban. Mert azt akarjuk magunkra ölteni. Azt az igazságot. Miután imádkoztunk,
akkor sem szabad beszélnünk a problémáról, mert hatástalanítjuk az imát. Nem is az ima a
perdöntő, hanem az, amit utána a keresztény kimond. Mit vall meg? Mert a beszéde erősítheti,
de semmivé is teheti az imáját.
Ugyanazt kell mondanunk, amit Isten mond az Igéjében. Nagyon fontos, hogy ezt
megjegyezzük. A Zsidó levélben meg van írva, hogy mindig ugyanazt valljuk. A görögben a
homológia szó áll, ami azt jelenti, hogy mindig ugyanazt a szót mondjuk.
Ha egyszer az imában az Igét imádkoztuk, akkor függetlenül attól, hogy milyen jelentést
kapunk, vagy mit érzünk, továbbra is azt kell kimondanunk, amit az imában elmondtunk.
Nagyon sok keresztény ezen a ponton is elhibázza, mert el kezd ellentétesen beszélni az
imával. A félelem démoni munkákat vonz. A szánk bajba sodorhat, ha a félelem szavait
mondjuk ki. Tehát sok esetben a szánkat vissza kell fogni, vissza kell tartani.
Volt a vasúton egy idős forgalmista bácsi. Más korosztályhoz tartozott. Nagyon aranyos,
rendes ember volt, csak mindig félelemmel jött a szolgálatba és ennek hangot is adott. Attól
rettegett, hogy a szolgálatában balesetek fognak történni.
Ha visszagondolok, akkor a gázolásos balesetek, akár személygázolás, akár autógázolás a
sorompónál és az ehhez hasonló tragédiák többsége valóban az ő szolgálatában estek meg.
Akkor nem értettem, de most már egészen másképpen látom. A félelem odavonzotta a
gonosz szellemeket és azok elkezdtek dolgozni, ráadásul a segítségükre voltak a kimondott
rossz szavak.
Manapság nagyon sok helyen a pozitív gondolkodásról beszélnek. Könyvek jelentek meg,
tanfolyamok és különböző előadások vannak. Önmagában ezek nem rosszak, csak nem teljes
körűek.
Mert pozitívan gondolkodni jó dolog. De ha nem mondjuk ki a pozitív gondolatokat,
akkor soha nem lesz belőlük jó mag, amit elvethetünk. A kimondott szavakban van a hatalom.
Nem elég pozitívan gondolkodni. Ez csak az első lépcső, hogy meg kell tanulnunk
pozitívan gondolkodni, utána pedig pozitívan beszélni. Ebből egy láncszem nem elégséges,
kell mind a kettő. Sőt, hozzá kell kapcsolni a hitet, a harmadik láncszemet.
Haginnak van erről egy vékony sötétkék könyve, a „Helyes és helytelen gondolkodás”
címmel. Először is helyesen kell gondolkodni, hogy a hitünk helyes legyen. A hitünk a
szívben van, az Ige pedig azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Nem is kell
nagyon kutakodni, hogy kiben milyen szellemiség lakik, mert ha el kezd beszélni, ki fog
derülni.
Egy váratlan helyzetben meghatározó az, hogy az ember mit mond ki először. Ha valaki
beveri a lábát egy kiálló dologban és megsérül, akkor rögtön fel kell ölteni a szent egészséget
magára. Ez legyen az első dolga. Ez így működik.
A megvallásunk ugyanis egy utat készít a számunkra. A pozitív megvallással pozitív utat
fogunk önmagunk előtt készíteni. A szavainknak értéke van. Ez mérhető. Tudjátok mivel? Az
Igével. Az Ige tükrében megláthatjuk, hogy a kimondott szavainknak milyen az értéke?
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Ha ismerjük a kimondott szavainknak, a megvallásainknak a működését, akkor ennek
tudatában a szavaink súlya sokkal nagyobb lesz. Mert tudjuk, hogy hogyan fog ez a javunkra
válni. A beszédünk megfontoltabb lesz és meg fogjuk válogatni a szavainkat, hogy csak jó
magokat vessünk.
Ebben a tanításban az is szerepel, hogy lehetőleg olyanokkal legyél kapcsolatban, akik
helyes megvallásokat tesznek, és értékes a hitük.
Visszagondoltam arra, amikor még hátulgombolós keresztény voltam. 1998-ban, ahogy
elkezdődött a szolgálatunk, nagyon sokat voltam az akkori pásztorom jelenlétében. Millió
kérdésem volt.
Tehát ahogy Petőfi megírta, hogy csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Én így
jártam. Ha nem is tudtam kellőképpen ezt az igazságot, valahol belül éreztem, hogy
szükségem van egy kapaszkodóra. Mint például a metróban is, mert ha valaki nem
kapaszkodik, akkor a következő kanyarban, vagy a megállónál könnyen elvágódik.
Én éltem ezzel a lehetőséggel. Akik nem vetették alá magukat az Igének, azok idővel
eltávoztak. Magyarul: lelépnek. Találkoztam olyan kereszténnyel, aki azt mondta, hogy
pásztor, én tőled elfogadom az igei kiigazítást, de a bárányoktól nem.
Mi hangzott el ebben a tanításban? Hogy nagyon jó gyülekezetbe járni, mert legalább
valaki tud figyelmeztetni, hogy helytelen, rossz magot vetettél el.
Ugyanis nagyon udvarias kérdés az, és nem sértő, ha megkérdezi a másik, hogy biztos,
hogy ezt akarod elérni, amit most kimondtál? Ezzel nincs fejbe verve az illető, csak
gondolkodásra van késztetve. Így nem mindenki szereti az Igét hallani.
Akik szeretik az Igét hallani, azok rendszeresen itt vannak. Sajnos több ilyennel is
találkoztam. Az is elhangzik ebben a tanításban, hogy akik eltávoznak, azokkal lehetőleg ne
tarts kapcsolatot. Ugyanis az elméjük összezavarodott. Az ő beszédük által könnyen
leépülhetsz.
Az előbb beszéltünk arról az igazságról, hogy az elhangzott szavak beépülnek a hallgató
szívébe. Ez a magyarázat rá. Hallottam ellenvéleményt is, hogy hát, ez a szeretet? Krisztus
testének egyenrangú tagjai vagyunk. Igen, de ami a számunkra és számodra leépülést hoz, az
nem Istentől van. Az Ő akarata egyértelműen az, hogy növekedjünk, fejlődjünk. Hallelúja.
Lehet, hogy korábban már említettem a következő esetet. Az Alföldön volt egy fiatal srác,
aki a helyi gyülekezetbe járt, ahol utazópásztor szolgált. Idővel nem maradt más, mint ő, és az
anyukája, majd a gyülekezet bezáródott.
Abban az időben, amikor elindult a békevár, és a levelezőlista, valahogy összeakadtunk az
interneten. Számtalan kérdést tett fel, mert ő is kíváncsi volt és éhes az Igére. Sokat
leveleztünk.
Egyszer azt írja, hogy van barátnője. Mondom, rendben van, természetes dolog. Utána
írja, hogy melyik felekezethez tartozik a barátnője. Olyan közösség, ahol a mai napig is van
bűnvallás. Aztán elvette ezt a hölgyet. Egyszer találkoztam velük Pesten.
Ugyanis elmentek a hölgy által látogatott gyülekezetbe közösen, utána eljöttek hozzánk
Pestre. Azt az arcot, ha le tudnám festeni!? Egy megzuhant, depressziós ember állt ott. Igazán
nem is tudom, hogy lehetne elmondani azt, ami látszott a férfin. Az arcára volt írva, hogy
mekkora nyomás és bűntudat alatt van.
Teljes evangéliumi gyülekezetben tanult. Itt szívta magába az Igét, de az a szellemiség és
eljárás, hogy meg kell vallani azt, amit a Biblia szerint nem kellene, bűntudatot ébresztett
benne és így a hite se tudott úgy működni.
Most vettem észre a napokban, hogy még a levelezőlistáról is leiratkozott. Tehát annyira
beleivódott az, amit ott mondtak neki. A mai tanításban is elhangzott, hogy a szavak
beivódnak a hallgatók szívébe.
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Ezért kell vigyázni arra, hogy mit veszünk magunkhoz. Az elöljárónk nem egyszer
mondja, hogy ahogy nézi a keresztény csatornákat, és ha valami olyan tanítást hall, ami eltér
az Igétől – mert ilyen is előfordul – akkor azonnal megkeresi a piros gombot.
Azért teszi, hogy a szellemébe ne hagyjon lenyomatot. Ezért a tanításokban van egy óvó
intés. Nem azért, mert rosszak, akik elmentek, vagy bármi dolog történne velük. Viszont ha
olyan a szellemiségük és a beszédük, ami nem építő a számodra, hanem lehúz, akkor gondold
meg, hogy most kivel leszel kapcsolatban.
Bizonyságok hangzottak el.
Egy bátor tett, hogy ma eljöttél, és segítséget kérsz, mert ez egy fontos döntés a részedről.
Sokan nem hozzák meg a döntést, és ezért nincs is változás. Tehát a változás első lépése a
döntés. Hogy úgy határozok, hogy ezektől a függőségektől meg akarok szabadulni. Ez egy
dicsőséges pillanat, amikor az ember ezt képes megtenni, félretéve a saját büszkeségét. Ha az
ember rájön, hogy Isten okosabb, mint én, az nagyon jó dolog. Ha nincs már ott a
büszkeségünk, hogy ki vagyon én.
Az első lépést megtetted, a továbbiakban azt tudnám javasolni, hogy ha a munkád
megengedi, akkor gyere el hétfő esténként, ugyanis a kenet, ez az isteni anyag, ami nem
kézzel fogható, ez a természetfeletti erő itt van.
Itt erősebben van jelen, mint otthon, – ott is van, ha ketten, vagy hárman összejöttök – de
a gyülekezetben összevont hit és kenet van. Erőteljesebb. Azért kellene eljárni minden héten.
Atyám! A Jézus Krisztus szent nevében, köszönjük az ő életét. Hálát adunk Urunk az ő
nyitott szívéért. Látod Uram az ő gondját és problémáját, ezt mind eléd helyezzük a Jézus
Krisztus szent nevében.
Köszönjük Uram a Te erődet, a helyreállító kegyelmedet, a dicsőségedet, a
bölcsességedet, a drága szent kenetedet. Kiárasztjuk az ő élete felett, teste felett, a Jézus
nevében.
Nem tűrjük meg a gonosz munkáit és terveit az életében, és a felségterületén a Jézus
nevében. Levágjuk rólad az alkohol- és a nikotinfüggőséget, a Jézus nevében.
Ezek levágattak, mert az Írás mondja, hogy a bilincsek lehullnak, a láncok leesnek, kiesik
a szög a falból, és a terhek lezuhannak a Jézus nevében. Ezek a terhek levágattak rólad és járj
abban a világosságban és abban a szabadságban, amit Isten elkészített a számodra.
Ellenállunk minden hazug, gonosz munkának Jézus nevében. Felöltjük rád a szellemi
fegyverzetet a Jézus nevében. Uram Tiéd minden dicsőség mennyen és földön. Köszönjük a
szabadításodat, mert Te végzed el a munka javát. A Te újonnan született gyermeked csak
engedelmes a Te indíttatásodnak.
Megáldjuk az ő életét Jézus nevében. Kirendeljük a szolgáló angyalokat, hogy
munkálkodjanak az életében. Hálát adunk Szent Szellem, hogy szolgálsz felé. Szolgálsz
mindaddig, amíg szabaddá nem válik a Jézus nevében Ámen.
Köszönjük, hogy eljöttetek, volt kinek prédikálni, volt kit tanítani. A jövő héten
találkozunk. Hallelúja! Jönnek a változások! Ez a változások éve.
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
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