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ISTEN ÉRINTÉSE – 10. Az eljövendő világ erői 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 07. 28. 
 

Köszönjük drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy 
összegyülekezhettünk, hogy hálát adjunk Neked és magasztaljunk Téged mindazokért a jó 
dolgokért, amit Te tálcán kínálsz felénk. Köszönjük Uram a kereszt bevégzett művét.  

Hálát adunk a Te Igédért, ami világosságot gyújt a szívünkben. Amikor az Igén 
gondolkodunk, akkor tisztán tartjuk az elménk szűrőjét és a szívünkből kiáradó világosság 
elnyeli a sötétséget, a kórt, a problémákat, a Jézus nevében. Köszönjük a kijelentés, a 
bölcsesség, a tisztánlátás szellemét mindannyiunk felett.  

Hálát adunk a szent vér oltalmáért, amit megerősítünk a gyülekezet minden tagja felett, 
szerettei felett, és a felségterületük felett a Jézus nevében. Hálát adunk Atyám az 
elkövetkezendő idők erőiért, amit mi megízlelhettünk már. Köszönjük a békességedet. Hálát 
adunk Atyám, hogy a Te szemeiddel láthatjuk a helyzeteinket, az ügyeinket, a dolgainkat, és 
így tudunk szintről-szintre emelkedni, a Te dicsőségedre. Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat és buzdítsd arra, hogy: Jerikó a kezedben van! Halleluja! 
Szeretettel köszöntünk benneteket!  

Nagy öröm volt a szívemen múlt hétfőn Kaposváron, mert ilyen nagy létszámban és ilyen 
nagy egységben vidéken még nem voltunk, mint itt. Erőteljes volt az Úr jelenléte. A Békevár 
portálon is elérhető néhány Danny Pollock tanítás.  

Marika megvásárol egy „gyógyászati segédeszközt”, egy lejátszót és meg tudod hallgatni 
azt a tanítást, amelyiken nem tudtál ott lenni. Mert ez egy gyógyászati segédeszköz ilyen 
esetben, ebben az értelemben, mert ez által is lehet gyógyulni, ha valaki meghallgatja a 
tanításokat.  

A mai köszöntésünk: Jerikó a kezedben van, illetve a kezemben van! Danny tanításából 
származik ez a mondat. Isten azt mondja az Igében, hogy ezt a várost, az én népemnek adtam. 
Múlt időben mondja. Nekünk is Isten nagyon sok ígéretet mond múlt időben, hogy ez már a 
tiétek, mert a kereszten meg lett szerezve. Erre nekünk az a helyes válaszunk, hogy az ígéret a 
kezemben van. A gyógyulás ígérete a kezemben van. Az anyagi jólét ígérete a kezemben van. 
Ők pedig azt mondták, hogy Jerikó a kezünkben van. 

 

Folytatjuk az Isten érintése sorozatot, a 10. rész következik. A mai tanítás címe: Az 
eljövendő világ erői. Úgy néztem, hogy még négy téma lesz ebből a tanításból. Aztán egy 
másik hajóba szállunk át.  

Az igeolvasást a Zsidó levél 6,5 versében kezdjük. Isten egyértelmű akarata az, hogy a 
gyermekei mindenkor a friss olajjal legyenek megkenve. A gyülekezeti Test pedig készen 
álljon és ne üres lámpával várja az Úr visszajövetelét, mint az öt bolond szűz.  

Neked is éhezned kell Istent. Az Ő tüze járjon át. Az Ő tüze járja át az egész lényedet. 
Múltkor említettem azt a keresztényt, aki télen belefeküdt a hóba és imádkozott, és olyan 
szent tűz kelt lángra, hogy a hó egy méteres körzetben elolvadt.  

A. A. Allen nevű szolgáló pedig bezárkózott az imaszobájába. Arra kérte a feleségét, hogy 
semmi pénzért ne engedje ki őt onnan, mert az Úrral akar szoros kapcsolatba kerülni. Amikor 
kijött az imaszobájából, akkor Isten dicsősége borította be őt. Azaz, friss olaj volt rajta.  

Zsidó 6,5. 
5. És megízlelték az Istennek jó Igéjét és a jövendő világnak erőit, Ámen. 
Zsidó 10,32. 
32. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben miután 

megvilágosíttattatok, sok szenvedéssel teljes küzdelemben kitartottatok,  Ámen. 
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A megvilágosodás szó itt az újjászületést jelenti. Ugyanis amikor az ember befogadja az 
Úr Jézust és újjászületik a belső embere, akkor a szellemébe világosság jön. Régen nem 
értettem ezt a szót, hogy mi az a megvilágosodás.  

Vasúti pályámnak az utolsó éveiben Siófokon dolgoztam, mert elkezdődött már az 
összevonás. Mindig szűkítették a létszámot, meg a vezérkart. Ott is tartottak összejövetelt. A 
vasutas kollégáktól hallottam, hogy így megvilágosodnak, meg úgy megvilágosodnak. De azt 
nem mertem megkérdezni, hogy ez mit jelent, hogy ne tartsanak tudatlannak. Most már 
tudjuk, hogy a megvilágosodás gyakorlatilag az újjászületést jelenti.  

Az újjászületés által üdvözülhet az ember, és ezt követően pedig, amikor betöltekezik 
Szent Szellemmel, akkor elkezdenek működni az életében a szellemi ajándékok. Ezen 
túlmenően megízlelheti Isten jó beszédét. A görögben ez a szó – megízlelni – jelenti azt is, 
hogy megkóstolni. Tehát mint az ételt, úgy meg lehet kóstolni Isten jó beszédét. Ezen 
túlmenően az eljövendő világ erőit.  

Rodney egyszer szolgált Chicagóban egy ezerfős gyülekezet felé, akik spanyol ajkúak 
voltak. Isten ereje hatalmasan betöltött mindenkit és az emberek a padlón feküdtek, mert nem 
tudtak megállni Isten jelenlétében. Rodney közben elkezdett nyelveken szólni és egyszer 
valaki közölte vele, hogy: Te pásztor, tökéletesen beszéled a spanyol nyelvet. Holott soha 
nem tanulta. Azt is elmondták neki, hogy miközben imádkozott nyelveken, és emberekre 
mutogatott, invitálta őket a paradicsomba. Olyan szóval, hogy gyertek a paradicsomba, 
gyertek a paradicsomba.  

Később 1990-ben, Pennsylvaniában szolgált Rodney és az Úr dicsősége ott is betöltötte a 
termet. A legtöbben elterültek a padlón Isten ereje alatt. Korábban már említettem azt, hogy 
amikor a természetes fizikai test találkozik Isten természetfeletti erejével, akkor a test 
általában enged az erőnek és elhanyatlik.  

Az Úr jelenléte felhőként szállt le. Az emberek megteltek örömmel. Teljesen 
megrészegedtek a Szent Szellemtől. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Szellem teljesen 
hatalmába kerítette a hívőket, akik ott voltak bent a teremben.  

Az Úr szólt Rodney szívéhez: Az eljövendő világ erőiből kaptatok egy kis kóstolót. Ez itt 
egy darabka menny. Egy villanás, a menny dicsőségéből. Ennek a jelentése a következő: Bár 
szemmel nem látható, az embereken az én dicsőségem van. Az én felhőm szállt rájuk, a 
menny dicsőségének egy darabkája és megnyugodott rajtuk. Akik nem kerülnek a dicsőség 
alá, nem sok értelmét látják az egésznek.  

Nemrég kaptam egy levelet, nem dicsekedtem el vele. Egy idősebb hölgy első alkalommal 
ment el a Pesterzsébeti alkalomra. Orvos végzettségű. Nem sokat értett a dologból, mert 
felsorolt több dolgot, ami ott történt. Ő fizikai szemlélőként ment és ezt leírta nekem.  

Az egyik az volt, hogy a pásztor elfelejtett angolul. Tudjuk, hogy minden államban más a 
tájszólás. Tehát ez nem azt jelenti, hogy elfelejt angolul, hanem más tájszólással fejezi ki 
magát. Aztán a gyógyító sorban pedig fellökték, mert nem dőlt el, és ilyen dolgokat írt. – Bár 
jót akarnak, mert az embereket akarják gyógyítani. De igazából a hölgy teljesen hústest 
szemszögéből tekintette az egészet.  

Rossz indítékkal megy a gyülekezetbe az, aki ki akarja találni, meg akarja magyarázni, és 
ki akarja elemezni, hogy mi történik ott. Az ilyen ember lemarad Isten érintéséről. A levélből 
is úgy tűnik, hogy ez a hölgy lemaradt Isten érintéséről, a kenetről, az áldásról.  

Rodney pedig azt vallja, hogy: én álmélkodom az Úr tettein – amit végez a szolgálata 
során. Az egész gyülekezet sóvárogta Isten beavatkozását 1989-ben, amikor New York 
államban szolgált. Egy alkalomsorozatot kezdett, és naponta két alkalmat tartott.  

Rodney imája a következő volt és ezt javasolnám, hogy mondjuk el együtt: Uram, teljesen 
ki vagyok éhezve! Annyira szeretném látni, hogy a Te erőd megérinti az emberek életét. 
Kérlek, cselekedj! Ámen. 
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Egy keddi napon délelőtt, amikor prédikált, Isten dicsősége elkezdte betölteni az épületet. 
Ez egy olyan érzés volt, mint amikor valakire egy súlyos takarót ráhelyeznek. Mert valójában 
a kenetnek súlya van. Érezhető súlya van.  

Egy hölgy tágra meredt szemmel nagyokat pislogott, miközben a mennyezetet bámulta. 
Elmondta, hogy sűrű ködhöz hasonlót látott, amilyen ősszel errefelé is előfordul, hogy nem 
lehet átlátni az utca túloldalára. Ez felhőként kezdett leereszkedni és betölteni a termet. 
Rodney ezt nem látta, csak Isten jelenlétét érezte.  

Valamiért két segítőt előrehívott, és ahogy ők haladtak a sorok között előre, félúton az erő 
alatt elhanyatlottak. Nem értek oda a pulpitushoz. Később elmondták, hogy ahogy közeledtek 
a szószék felé, egyszerűen egy sűrű ködbe sétáltak bele és elestek. Rodney tovább prédikált, 
és az Úr ereje szó szerint rájuk szakadt. Az emberek potyogtak, volt, amikor egy egész sor 
dőlt el.  

Az Úr dicsősége csodás módon megmutatta magát. Az emberek a helyükön gyógyultak 
meg. Nem is kellett kézrátétellel szolgálni feléjük. Megint szólt az Úr Rodney szívéhez: 
Mindannyiszor megcselekszem ezt, ahányszor lehetőséget adsz rá.  

Itt utalnék vissza a korábban tanultakra, hogy választanunk kell. Van egy gyenge vallás, 
és van Isten királyságának az ereje. Az hiszem, mindenki tudja, hogy melyik a helyes irány és 
a helyes út. Isten olyan hatalmasan munkálkodott Rodney szolgálatában, hogy három év alatt 
100ezer embert érintett meg Isten jelenléte, Isten csodálatos beavatkozása.  

Egyre növekszik azon szolgálók száma, akik tüzet fognak az Úr dicsőségétől. Ennek 
következtében pedig egyre jobban terjed az ébredés, és gyülekezetek növekednek. Egyrészt új 
gyülekezetek plántálódnak, a meglevőkben pedig a létszám megszaporodik.  

Egy hölgy tett egy bizonyságot. Valamikor régebben a testéből kilépett és felvitetett a 
dicsőségbe. Ő állította, hogy valóban mennyei dolgok vannak közöttünk, mennyei dolgok 
történnek közöttünk, mert Istennek ugyanezt a jelenlétét érezte ő odafent. Össze tudta 
hasonlítani. Átlépve a dicsőség birodalmába, a menny a hatalmas örvendezés helye. Ez az 
örömteli élet vár ránk majd az Úr jelenlétében.  

Zsoltár 16,11. 
11. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van Tenálad; a Te jobbodon 

gyönyörűségek vannak örökké.  
Teljes öröm van, az Úrnál- azt mondja az Ige, mert a mennyben nincs szomorúság, nincs 

depresszió, nincs bánat, nincs fájdalom, nincs szűkölködés. Egyértelmű, hogy az Úrnál öröm 
van. Már csak azért is, mert az Úr jelenlétében lehetnek a szentek. Ez vár ránk.  

De a földön meg tudjuk tapasztalni a Zsidó 6-ban leírtakat, ezek pedig az újjászületés, a 
Szent Szellemmel való betöltekezés, az ajándékok működése. Megkóstolhatjuk Isten jó 
beszédét és az eljövendő világ erőit. Kapunk egy ízelítőt abból, ami ránk vár.  

Mégis döbbenet, hogy vannak keresztények, akik egy bizonyos ideig a gyülekezettel 
együtt haladnak és növekednek, utána pedig eltűnnek a süllyesztőben. Ha felbukkannak, 
akkor problémákkal telve jönnek elő.  

De a földön meg tudjuk tapasztalni a Zsidó 6-ban leírtakat. Ez a vers egy folyamatosan 
fejlődő állapotot mutat. Elindultunk csecsemőszintről és növekszünk. Következik a 
serdülőkor és haladunk a felnőttkor felé. Egy biztos, hogy a csecsemő keresztények nem 
tudnak belépni Isten mélyebb dicsőségébe. A mélyebb rétegeibe.  

Isten azt szeretné, hogy az újjászületett keresztények eljussanak az érett korra. Ehhez 
viszont naponta időt kell tölteni a felkent Igével. Mert Isten Igéje felkent. Ezt kell ízlelgetni. 
Nem szabad megmaradni madárfióka szinten, és tátott szájjal várni az eledelt. Isten elvárja, 
hogy egy idő múlva, meg tanuljunk vadászni, azaz megszerezni magunknak a szükséges 
dolgokat, túlcsorduló mértékben, hogy áldássá tudjunk válni mások számára is.  
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A dicsőség olyan erős volt Rodney életében és szolgálatában, hogy átemelte őt a 
természetfeletti világba. Elkezdte jobban megérteni azt, amit az 1Péter 1,8 ír, hogy 
kibeszélhetetlen és megdicsőült öröm van az Úrnál.  

1Péter 1,8. 
8. Akit noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek 

Őbenne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: Ámen. 
Rodney kapott ebből megértést, hogy mit jelent ez, hogy kibeszélhetetlen. Azt jelenti, 

hogy amikor a dicsőség leszakad, ránk telepszik, egyszerűen nem tudunk megszólalni. Én már 
voltam így egy-két esetben. Akár itt a gyülekezetben is, vagy pedig amikor az újjászületés 
munkál valakinek az életében, egyszerűen Isten dicsősége olyan hatalmasan megjelenik, hogy 
nem tud megszólalni az ember. Mintha szájzárt kapna.  

Az Úr megint szólt Rodney szívéhez: Nem a te dolgod meggyőzni az embereket, hogy ez 
az erő tőlem van. Nem kell arra kényszerítened őket, hogy elfogadják. Annyi a feladatod, 
hogy teríts asztalt előttük és engedd, hogy odajöjjenek és egyenek. Zsoltár 34,8-at olvassuk. 

Zsoltár 34,8. 
8. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Áldott az az ember, aki Őbenne bízik.  
A héberben ez a szó, hogy érezzétek, ez jelenti azt is, hogy kóstolni. Tehát kóstoljátok, és 

lássátok meg, hogy jó az Úr. Ízleljétek, ahogy a Zsidó levélben olvastuk. Gyakorlatilag ezt 
úgy lehet felfogni, hogy Isten vendégségbe hív, egy vacsorára hív. Ott meg lehet kóstolni, 
hogy milyen ételek vannak. Akiket hív, és nem mennek, azt mondja az Úr, hogy keresek 
másokat, akik örömmel jönnek, és esznek.  

Naponta be kell töltekeznünk friss olajjal, követnünk kell a Szent Szellemet, és 
kóstolgatni kell Isten jó beszédét. Aki naponta az Úr jelenlétébe megy, az nem lesz 
depressziós, élete örömmel lesz teli, és élő víznek folyamai ömlenek a bensőjéből. Meg fogja 
tapasztalni maga körül, a menny egy darabkáját. Halleluja!  

Egy kicsit lehet, hogy rövidebb volt, de most két összefoglaló lesz a Pesti alkalomról, és 
semmi jóról nem maradtok le.   

A gyógyító kenet munkálkodik a bokában, bokaízületben, lábujj ízületeiben, a nyaki 
részen. Megköszönjük a Szent Szellem munkáját, és hálát adunk érte, hogy a kenet által 
folyamatosan megújít bennünket. Így megvalljuk, hogy a testünk hibátlan, mert a Szent 
Szellem felügyeli és tartja karban azt folyamatosan.  

Fogászati területen, az arc területén is itt az Úr munkája. Felgerjesztjük a Szent Szellemet 
imával. Egyébként is, amikor összejövünk, akkor az imáinkat egy csokorba kötjük össze és 
így erőteljesebb.  

Amikor kézrátételre kerül sor, akkor gyakorlatilag egy parancsszó hangzik el, hogy 
gyógyulj meg Jézus nevében.  

Köszönjük a rajtad megnyugvó kegyelmet és ennek növekedését, ami az Atyától származik. 
Hálát adunk az Ő vezetéséért és gondoskodásáért. A Zsoltár 91 alapján a szent oltalmat, 
védelmet rendeljük ki az utadra a Jézus nevében.  

Légy ép és maradj egészséges, mert a Szent Szellem az, aki karbantartja a testedet. Jézus 
nevében légy szabad és ismerd meg az eljövendő világ erőit. Áldottak vagytok az Úrban.  

Köszönjük Uram a rajtuk megnyugvó kegyelmedet, amely növekszik és növekszik. 
Növekedjetek dicsőségben és a magjaitok áldottak a Jézus nevében.  

Köszönjük Uram a te gyermekeidet és hálát adunk. Jézus nevében elátkozzuk mindazt, ami 
nem ehhez a testhez tartozik. Levágjuk a Szellem kardjával mindazt, ami rebellis építmény a 
Jézus Krisztus szent nevében. Test parancsolunk: engedelmeskedj az Igének. Vesd le a hamis 
tüneteket, és öltözd fel a Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és ebben járj! 

Jézus nevében légy egészséges. Gyógyulj meg, a Jézus nevében Ámen. Töltse be a szent 
olaj az életedet a Jézus nevében. Légy áldás mások számára. Halleluja! 
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Két Budapesti összefoglaló következik, mert nem szeretném, ha kimaradnátok valami 
jóból. Július 13-án a Gyógyulás bibliai útjai című tanítást hallhattuk.  

Fel kell figyelni arra, hogy Jézus azt mondta, hogy az Atya bennem van, máskor meg azt 
mondta, hogy az Atya a mennyben van. Hogy is van ez? Amikor Jézus azt mondta, hogy 
Jézus bennem van, akkor Ő a Szent Szellemre utalt, hogy Isten Szelleme benne van. Mert 
amikor elment a Jordán folyóhoz, és megkeresztelkedett, akkor megkapta a felkenetést.  

Tisztázzuk azt is, hogy a szentháromság tagja hol vannak? A mennyben van az Atya és 
Jézus, a földön van a Szent Szellem.  

A démonikus világ nagyon jól tudja, hogy le van győzve. De a kérdés inkább az, hogy te 
tudod-e? És érvényt szerzel-e ennek, hogy az ellenség le van győzve? Isten közlései jöhetnek 
a Szent Szellem által – többségében így van –, de jöhetnek angyalok által is. Isten egy 
szellemi házat épít a kapcsok és kötelékek által, és ebbe nekünk be kell illeszkednünk a 
megfelelő helyre. Az Isten által elrendelt helyre.  

Az Úr őrállói a földön vannak. Ők az imádságos szívek. Egyben ők a föld pajzsai, és az 
Úr használja a hitüket, hogy a földet megoltalmazza. A Jakab levélben olvassuk, hogy az ima 
megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, mivel már a bűn le van rendezve. A bűn eltöröltetett. 
Döbbenetes tanítás került elő és hálát adunk Istennek, hogy a Szent Szellem úgy vezette az 
elöljárónkat, hogy Kenneth Hagin tanításokat hallgatott 2003-ból. Az utolsó szolgálataiban, az 
utolsó tanításaiban pont a bűnvallás kérdésével foglalkozott Hagin. Egy évtizede. 2003-ban, 
aztán hazaköltözött az Úrhoz. 

Jakab 5,16. 
16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy 

meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.  Ámen. 
Itt, a valljátok meg szó, a görögben jelenti azt is, hogy elismerni. Igazából Hagin fölteszi a 

kérdést, hogy Isten megbolondult volna? Mert ellentmondást látott a korábbi versek, és a 
Jakab 5,16 között. Korábban le van írva, hogy a szent vérrel a bűnök el vannak törölve. Ha el 
vannak törölve, és elismerjük ezt, hogy Isten Igéje igaz, akkor itt mit jelent az, hogy valljátok 
meg bűneiteket?  

Hagin 2003-ban azt tanítja, hogy ne gyakoroljátok a bűnvallást, mert az a gyülekezet 
romlására lenne. Egy példán keresztül értjük meg, hogy mit is jelent az itt leírt Ige. Hagin 
egyik gyülekezetében volt egy jómódú ember, aki nagyobb összeggel támogatta az Úr 
szolgálatát. Amikor egy gyülekezeti házat terveztek építeni, akkor ő egy nagy összeggel 
hozzájárult ehhez, de kikötötte, hogy az ő terve, és elképzelése szerint történjenek ezek. 

A gyülekezet pedig egy másik variációt választott. Ez a jómódú szent megharagudott. 
Elkezdte bujtogatni a gyülekezet tagjait a pásztor ellen. Kettőt sikerült is a saját oldalára 
állítani. De végül úgy kikerült Isten jelenlétéből, hogy nagyon súlyos beteg lett. Már az utolsó 
óráiban volt a kórházban, amikor kapott az Úrtól egy világosságot, hogy hívja magához a 
gyülekezet véneit.  

Az egész gyülekezet elment hozzá, pásztorostól, bárányostól. Elismerte előttük, hogy ő 
egy önző módon akarta az akaratát átvinni. A gyülekezet a megtérését elfogadta. Ebben az 
esetben helyes a megtérés szó, mert nem az újjászületéséről van szó, hanem a téves útról való 
visszatérés. Megkenték olajjal, pontosabban ráborítottak egy kancsó olajt és az Úr 
helyreállította a testét, és gyógyultan fölkelt.  

Ez a példa mutatja azt, hogy akiket megbántottam, megsértettem, azokkal tisztázzam azt a 
nézeteltérést és nem egy gyóntatószékben, vagy nem egy nyilvános gyülekezeti bűnvallás 
keretében. Jelen esetben a gyülekezet minden tagja elment, de más esetben lehet, hogy csak 
egy vagy két embert érint.  

A félreértések miatt a bűnmegvallást tanítják még ma is, holott az Igében ez nincs leírva. 
Mert a kereszten 2000 évvel ezelőtt, a szent vérnek köszönhetően eltöröltetett. A törvény alatt 
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a zsidók vallották meg a bűneiket, bár akkor sem volt előírva a törvényben, hanem ez volt az 
ő szokásuk.  

Nekünk el kell ismernünk, ahogy a görög másik értelemben mondja, hogy kegyelemből 
kaptuk a bűneltörlést, illetve mit tett értünk az Úr Jézus. Ő az életét adta, a szent vére folyt 
értünk és ez a szent vér mosott bennünket tisztára, és hófehérre. Ezt kell elismernünk.  

Az egység imájával helyzeteket tudunk megtörni. Rossz irányból jó irányba tudjuk 
fordítani a dolgokat. Amikor egybegyülekezünk, akkor gyakorlatilag a hitünket egybe fogjuk 
úgy, mint a lányoknál a copfot. Egy hajszál milyen gyenge, de amikor copfba van fonva, 
akkor nagyon sokat kibír.  

Creflo Dollar testén megjelentek egyszer a tünetek és az orvosság: elszigetelte magát a 
világtól. Elkezdett az Igén meditálni és elkezdte az Igét megvallani. Mostanában nagyon sok 
olyan üzenet van, ami a gyógyulás kulcsára világít rá. Ezek pedig; az Igében való elmélyedés 
és az Ige megvallása. Az Úr elém hozott egy kis tanítást a világi zajokkal kapcsolatban és 
most a kis újságba is már beleszőttem egy részt ezzel kapcsolatban. Az alábbi Ige is 
odakívánkozik még.  

1János 2,15. 
15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a 

világot, nincs meg abban az Atya szeretete.  Ámen. 
Isten akarata az, hogy gyülekezetbe járjanak a hívők, mert ott erővel jelennek meg az 

ajándékok. Most ahogy csak figyeltem Danny szolgálatát, nagyon sok helyen történtek 
gyógyulások. Első alkalom volt Pétervására. Ott nem is tanított, hanem bizonyságok voltak. 
25cm-es daganat tűnt el. Egy arasznyi. Isten ajándékai erővel jelennek meg.  

Volt egy Lillian Yeomans nevű belgyógyász doktornő, aki létrehozott a családi 
hagyatékból egy hitotthont. Azokat az embereket hozták ide, akiket már nem tudtak kezelni 
orvosilag, akikről lemondtak az orvosok. Itt nem gyógyszerekkel kezelték őket, hanem 
egyedül Isten Igéjével. A haldoklóknak olvasták az Igét és kimondatták velük. Voltak 
olyanok, akik már útközben haldokoltak. A betegszállítóknak ugyanezt az utasítást kiadták, 
hogy ne várják meg, míg beérnek az otthonba, hanem útközben kezdjék el az Igét olvasni és 
kimondatni velük. Mindaddig erre kérték őket, amíg gyógyultan fel nem keltek.  

Hagin könyvében ott van az a bizonyos tüdőbajos asszony, aki elkezdte mondani –
engedelmeskedve az orvos utasításának –, a hitmegvallásokat, de később azt mondta, hogy: 
Nem értem, mit mondok. Azt válaszolta a doktornő, hogy nem baj, csak mondja. Idő közben 
világosság gyúlt az asszony szívében és a harmadik napon, aki már haldoklott, saját lábán 
szaladt le az emeletről és ujjongva örvendezte, hogy: Tudom már, hogy mit mondok. Tudom, 
hogy szabad vagyok.  

Mert egyébként is, amikor a szívünkben az Igéről világosságot kapunk, akkor fog 
meglátszani a testünkön a gyógyulás valósága. Ez a két eset is arra világít rá, hogy az Igét kell 
vallanunk. Gyakorta. Tegnap azt mondta elöljárónk, hogy minden órában szól a testéhez 
valamilyen vonatkozásban, vagy valamelyik testrészéhez. Minden órában szól. Csak lehet, 
hogy annyit, hogy tökéletesen működj, a Jézus nevében.  

Elég könnyű megoldásnak tűnik, de vannak keresztények, akik még mindig nem értik ezt, 
hogy vallani, mondani kellene az Igét. Sűrűn. Persze ez igaz az élet más területére is. Igaz az 
anyagiakra és minden másra is. Amikor a szellemünkben megvilágosodik az Ige, akkor fog a 
testünkben megnyilvánulni a gyógyulás.  

A gyógyulás, a gyarapodás kulcsa pedig az a megvallás, amely úgy szól, hogy: Állandóan 
jól megy. Állandóan jól működnek a szerveim, állandóan jól megy a vállalkozásom, állandóan 
jól megy az én munkám.  

Norvel Hayes egyszer beszélt egy szállodához. Ugyanis felhívták rá a figyelmét, hogy fent 
a hegyekben, a havasokban van egy szálloda, és nem hoz hasznot. Nem mennek oda a 
vendégek. Norvel Hayes odament, beszélt a házhoz, beszélt a szállodához, hogy: Téged 
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szeretnek a vendégek. És a vendégek ide fognak jönni. És beindult az üzlet. Mert a szánkban 
van az élet és a halál. Mit engedünk ki rajta?  

A Gyógyító sorban, amikor kézrátételre kerül sor, akkor gyakorlatilag a testnek parancsol 
az imádkozó, hogy: A Jézus nevében gyógyulj meg! Volt egy eset, amikor egy magzat 
mozgása megszűnt. A szülők aggódva tekintettek a dologra, a gyülekezettel, pásztorral együtt 
imádkoztak. Szóltak a magzathoz, hogy: Te élsz, a Jézus nevében! És hamarosan újra 
elkezdett mozogni a baba. Tehát szólni kell az élet szavát, szólni kell az Igét a helyzeteink 
felett, a testünk felett.  

Július 20-án a Hívők hatalma című tanítás volt. Danny tanított. Isten azokat keni fel, akik 
használják azt, amit Isten adott a számukra. Használják azt a kenetet, használják azt az 
ajándékot, amit kaptak Istentől. Ebbe jól kapaszkodjatok meg: Az Úr megjutalmazza azokat, 
akik a kemény helyen is megállnak. A szorgalmas növekedésnek a következménye az, hogy a 
kenet változik. Ez mindenkire vonatkozik, hogy: Felkent vagy és elhívásod van. Ezt 
kimondjuk együtt: Én felkent vagyok, és elhívásom van az Úrtól. És én azt betöltöm. Ámen. 

Különbséget kell tenni a hatalom, és az erő között. Az újjászületéskor kapjuk meg a 
hatalmat. A János evangéliumban azt írja az Ige, az első fejezetben, hogy akik befogadják Őt, 
hatalmat ad azoknak. Ezt követően kell betöltekezni Szent Szellemmel. A Szent Szellem 
keresztséggel jön az erő, hatalmas áradása. Tehát a hatalom Jézus befogadásával adatik meg, 
az erő pedig a Szent Szellem keresztséggel. Ezt jó tisztán látni.  

Ezt a rendőr és a kamion példáján keresztül lehet jól szemléltetni. Jön egy kamion az úton. 
Ő képviseli az erőt, erőteljes motor van benne. A rendőr meg akarja állítani. Mi történik? A 
rendőr az egyenruhában kiáll az útra, és felteszi a kezét. Kinél van a hatalom? A rendőrnél. 
Kinél van az erő? A kamionosnál. Mi fog történni? A normális sofőr meg fog állni, ha nem 
akar a hatósággal összetűzésbe kerülni.  

A mi rangjelzésünk az Jézus neve. A rendőr a hatalmat a törvény által kapja. Mi a 
hatalmunkat Jézus neve által kapjuk. A hatalmunk alapja az, hogy kik vagyunk Krisztusban. 
Ne felejtsük el, hogy a hatalmunk a harmadik égből származik. Ez jobban szemlélteti azt, 
hogy milyen magasra ültettünk Krisztusban. Fontos megértenünk és imádkoznunk, hogy kik 
vagyunk Krisztusban.  

Az ígéret földjét birtokba kell venni. Isten mondta a választott népének, hogy itt van 
Kánaán, ez a tiétek. Mondta azt, hogy itt van Jerikó, ezt nektek adtam. A népnek csak annyi 
dolga volt, hogy bevegye. Persze a hitetlenség sok akadályt gördített az útjukba. De látjuk, 
Jerikó esetében, hogy Isten ereje képes volt a kürtzengésre lerombolni a falakat.  

Ha Isten ereje ott képes volt a falakat lerombolni, akkor gondoljátok, hogy a mi 
problémáinkat ugyanígy nem tudja lerombolni Isten? Mert Ő tegnap és ma, és mindörökké 
ugyanaz.  

Danny szolgálatában, amikor tanított erről, akkor a tolmácsa, amint megértést kapott a 
szívében Jerikó tanításából, akkor sántikálva a színpadon fel - leszaladgált és azt kiáltotta, 
hogy: Jerikó a kezemben van, Jerikó a kezemben van! Mert megértette, hogy miről szól az 
üzenet. Vegyétek be Jerikót. Ez most lehet gyógyulás, lehetnek anyagiak.  

Isten ígérete a számunkra azért van, hogy megragadjuk és elvegyük. Isten utat nyit – ezt 
imádkoztuk –, ajtókat nyit. Ebben a hitben indulj. Lásd, hogy az Úr a kezedbe adta az 
áldásokat, az ígéreteket – jelképesen nekünk most Jerikót. Látnunk kell! Mert így sokkal 
könnyebb, ha a lelki szemeinkkel látjuk ezt.  

Érdekes bizonyságot hallottunk. Volt egy írni-olvasni nem tudó ember. Szegény családban 
nőtt fel, és nem tudták iskoláztatni. Gödröket ásott egy bizonyos géppel, ami felborult, és 
ráesett a gerincére. Megsérült, hazavitték, ez egy olyan helyen történt, ahol a luja nyelvet 
beszélik. Valószínűleg egy törzsi, vagy ehhez hasonló kisebb népcsoportban.  

Náluk az volt a szokás, hogy betették a szobába, rácsukták az ajtót, és csak az ajtórés alatt 
dugták be az élelmet. Tíz évig nem látta senki ezt az embert. Ott feküdt bent, egyedül. És 
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egyszer szólt az Úr valakin keresztül, hogy egy luja nyelvű Bibliát dugjatok be az ajtó alatt. 
Hozzáteszem, hogy nem tanult írni-olvasni. Isten kegyelméből mégis valamilyen világosságot 
kapott a Bibliából, meggyógyult, kijött az ajtón, a család szerteszét szaladt, mert azt hitték, 
hogy kísértetet látnak.  

Isten természetfeletti módon tanította meg őt írni, olvasni. Aztán természetfeletti módon 
megtanította őt az angol nyelvre és a környéken ő a legjobb angol nyelvű tolmács. Ráadásul 
Istentől kapott egy feleséget, mégpedig egy egyetemet végzett feleséget. Úgyhogy a hitünket 
kell csak kiárasztani és Istennél nincs lehetetlen. Most is volt a dicséretben, hogy minden 
valóság lehet.  

Te Isten gyermeke vagy, lásd magadat a mennyei helyeken. Azaz, arra az Igére utalt 
Danny, hogy mi Krisztussal együtt ültettettünk az Atya jobbjára, a hatalom királyi székére. Ez 
a világegyetem legmagasabb pozíciója. A hatalmi pozíciónk a harmadik égből származik, a 
második égben trónol a sötétség ereje és a tevékenysége kiterjed az első és a második égre. 

Jézus magasan felette van ezeknek, mert a harmadik égben van a trónja és az Atya 
jobbján, a legmagasabb helyen ül. Az ördög viszont jóval alatta van. Ez rangban is 
meghatározza a pozíciót. Mi ugyan a földön járunk, de harmadik égbeli lények vagyunk. 
Ezért az ördögöt a lábunk alatt tudjuk tartani.  

Olvassuk az evangéliumban, hogy ha az Igémben maradtok… Az Igében maradni azt 
jelenti a görögben, hogy egy bensőséges ismeretet szerezni Isten Igéje által Őróla. Amikor 
ebből kijelentést vesz az ember, akkor gyakorlatilag a kijelentés szabaddá teszi őt. Jézus 
kiküldte a tanítványokat, Jézus kiküld bennünket, és a kiküldetés mindig együtt jár a 
felruházott hatalommal.  

A katonát sem küldik ki felszerelés nélkül. A szükséges eszközt megkapja. Sőt még megy 
utána a gulyáságyú is, a kétkerekű konyha. Mert a katonának jár az ellátás. Arra ruháztattunk 
fel, hogy prédikáljuk az Igét és az üdvösség üzenetét. Vezessük üdvösségre az embereket, az 
elveszetteket.  

Szoktuk használni azt a szókifejezést, hogy hatalmat venni. Hogy hatalmat veszek 
valamilyen probléma felett, vagy a sötétség munkái felett. Ez azt jelenti, hogy szólni kell a 
problémához és nem a problémáról kell beszélni. Mert ha beszélünk róla, akkor 
megszaporodik a probléma. Tehát szólni kell a problémához, hogy ugorjon a tengerbe és a 
problémát nevén kell nevezni. Meg kell nevezni, azt a fájdalmat, azt a tünetet, ha tudod a 
nevét. Ha nem, akkor gyűjtőnéven mondhatod azt, hogy a betegség szelleme.  

Volt olyan szolgáló, aki azért ment el az orvoshoz, hogy megtudja, hogy ennek a 
betegségnek mi a neve, és nevén tudja nevezni. Mert úgy jobban megérti, hogy kifelé. 
Takarodjon az utunkból. Tudjátok a kis Vuknak mi volt a jelszava? Mit jelent a Vuk? 
Vadászó utamból kotródj! A mi utunkból is a sötétség erői kotródjanak és takarodjanak! 

Különbség van, – a múltkor is szóltam erről –, a prédikálás és a tanítás között. Danny 
jobban szeret prédikálni. Nincsenek jegyzetei. Elöljárónk pedig jobban szeret tanítani. Aki 
tanítókenetben működik, az jegyzetet készít magának. Ez nem baj. Az a tanító, aki jó tíz évvel 
ezelőtt itt a Balaton mentén is többször megfordult, neki is voltak jegyzetei.  

A tanító megkapja az Úrtól az aznapi vezérfonalat, amit azért szeret leírni, mert nem akar 
nagyon eltérni attól. Vannak azért kivételek, mert a Szent Szellem van, amikor hozzátesz, 
vagy elvesz, vagy egy kicsit másképp alakítja a dolgot. De akkor is fontos, hogy legyen ott 
egy vezérfonal. Akkor érzi magát biztonságban egy tanítói kenetben működő szolgáló. 
Köszönjük az Úrnak.  

Erdőtelken arról tanított Danny Pollock, hogy a vérfolyásos asszony hogyan furakodhatott 
be a tömegbe. Mert ő eltökélte magában, hogy ha Jézus ruháját megérinti, akkor meg fog 
gyógyulni. Ő a hitét ki is mondta, működésbe hozta a szavával és cselekedetével, mert 
elindult a tömegben. Igaz, hogy neki, mint betegnek nem lett volna szabad a törvény szerint a 
tömegbe menni, mert kockáztatta azt, hogy őt megkövezik.  
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De elege volt már a hosszú évek során a betegségből. Minden bizonnyal a családja is 
kiközösítette, mert ha az Igét megnézitek, és ha hallottátok a tanítást, akkor hallhattátok, hogy 
az Ige nem említi a férjét, nem említi a családját. Valószínű, hogy ki volt lökve a családból, 
mint megbélyegzett beteg. Tehát nem volt mit veszteni. Ő furakodott. Egy bizonyos 
erőszakkal kellett, hogy elérje Jézust.  

Egy példát mondott Danny. Amikor fiatalabb korában szolgált valahol, még nőtlen volt. A 
két lépcsőn, ahogy mennek föl a színpadra, oda kell állítani egy-egy őrt, mert mindenki 
egyszerre akar fölmenni, és az akadályozná a kenetet. Mindig csak néhány személyt engednek 
föl, amennyi ott kívánatos. Voltak, akik ott álltak előtte, és mondták, hogy imádkozz értünk. 
Azt mondta, hogy nem, nem, mert akkor a többiek beszöknek mellettem. Akkor is volt egy 
asszony, aki a lába között átbújt.  

Tehát Jézushoz is a vérfolyásos asszony valami hasonló módon juthatott oda. Rést keresve 
a lábak között. De ez az elszántsága, ez a kitartása meg is hozta a gyümölcsét. Mert, ahogy 
megérintette Jézus ruhája szegélyét, a kenet kiáradt és megtörte az igát, a betegséget és 
szabaddá vált.  

Danny sokat járja a keleti világot, Indiát, Malajziát. Azt a vidéket. Egyszer, amikor szállt 
fel a vonatra, olyan nehezen jöttek a csomagjai, és amikor sikerült fölrántani a bőröndjét, 
csomagját, táskáját, akkor vette észre, hogy a kis táska nem az övé volt. A kistáskájában 
voltak benne az inzulinos gyógyszerei. Elment szolgálni. Amikor visszatért Ausztráliába, 
megmérték a vércukrát, ami hatos volt, és nem kellett neki a gyógyszer.  

Én meg vagyok győződve arról, hogy nem tolvaj volt, aki eltüntette a gyógyszeres táskát, 
mert a tolvaj nem csempészik vissza egy ellopott táska helyére egy másikat. Ráadásul nem is 
olyant. Úgy vélem egy angyal volt, aki elvette tőle a gyógyszert, hogy neked erre nincs 
szükséged.  

Van itt még két gondolat. Miközben készültem a Danny szolgálatok felvételére, először 
odaültem az internetrádió elé, ahol mentek a különböző tanítások. Olyanokat hallottam, 
amiket fölírtam, hogy veletek is meg tudjam osztani. 2008. 10. 26. Egy Pesti tanítás, amiben 
Sanders pásztor arról szólt, hogy miután Amerikában elvégezte a bibliaiskolát, egy évtizedet 
töltött talán Izraelben, egy évtizedet Ausztráliában. És azt mondta: mindig növekedtem 
ezeken a helyeken, mert azok voltak az „ott” helyeim.  

Tehát nem is nektek szól ez, mert ez a ti helyetek, ebben biztos vagyok. Hanem inkább a 
hallgatóságnak, akik az interneten hallgatják, hogy Isten egyik helyről vitte a másikra és azok 
voltak az „ott” helyei. Ott növekedést kapott az életében, a szolgálatában, a kenetben.  

Az a hely, ahol a keresztényt megbélyegzik, fejbe verik, beledöngölik a földbe és 
egyebek, ott nincs növekedés. És akkor az a hely, az ő ott- helye lenne? Ez az egy kis mondat 
nagyon megragadt a szívemben, hogy: Az ott- helyen növekedés van. Ebből meg lehet 
állapítani, hogy az illetőnek, ha kételyei vannak – nektek nem kell ezen gondolkodni –, akkor 
az ott- helyén van-e? Vagy arrébb kell menni a Szent Szellem útmutatása szerint. 

Egy másik gondolat: Amikor egy pásztor ad egy részfeladatot a másik pásztornak, akkor 
azt konkrétan meg kell határozni, és csak azt szabadna végrehajtani. Mindannyian 
belecsúszunk ilyen csapdákba. 2007. január 28.-án volt az a tanítás, ami arról szólt, hogy 
Hagin az egyik helyen, ahol alkalmat tartott, előrehívta Keith Moort, hogy énekeljen. Ő 
viszont nem énekelt, hanem elkezdett tanítani. Egy-két hete az egyik tanítás példázatában 
elhangzott, hogy: Nem azért vettelek fel, hogy gondolkodj, hanem azt végezd el, amivel 
megbíztalak.  

Még egy rövid gondolat: A tizedről volt egy nagyon jó kis szemléltető példa. Nem is 
nevezném tanításnak. Mexikóban vannak nagyon szegény népcsoportok. Hogy megértsék a 
tized lényegét, mert ők abból áldást fognak nyerni – ezt magyarázta el nekik Danny egy 
egyszerű példázattal: Ha a turistáknak eladtok kézműves dolgokat, akkor azt úgy tegyétek, 
hogy ha kilencet eladtok, annak az ára a tiétek, a tízedik ára pedig az Úré. És így megértették. 



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 
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Odaadták az Úrnak, és elkezdtek még többen jönni a turisták. Még több turista érkezett és 
az üzletük föllendült. Így értették meg a tizedet.  

Hogy az adomány és a tized között tiszta legyen a kép, még utolsó mondatként. Most, 
amikor Kaposváron voltunk Danny szolgálatán, ott adományt adtunk – aki adott adományt. 
Amikor az Évi itt szolgált egy alkalommal, akkor ő kapta a tizedet, mert ő végezte a 
szolgálatot. Abból a tizedből pedig ő is fizet tizedet.  

Tehát ezek így működnek, csak hogy tiszta legyen a kép. Mert kérdéseket kaptam ezzel 
kapcsolatban. Ezért most együtt tájékoztatok mindenkit.  

Megköszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük az életeteket, az odaszánt szíveteket. 
Halleluja! Ízleljétek meg az eljövendő idők erőit! Gyógyító kenet van a combban. Dicsőség 
Istennek! Ámen. 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 


