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A GYÓGYÍTÓ KENET – 5. A négy alapelv 

Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 09. 29. 
 

Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te 
munkáidat, az ajándékokat, amiket bekapcsoltál. Hálát adunk, hogy kiöntötted ránk a szent 
olajad, amely végigfolyik rajtunk, mint az Áron szakállán, le a köntöse prémjére.  

Köszönjük, Uram, a Te erődet, az erő megnyilvánulásokat, általa a szabadulásokat és 
gyógyulásokat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. 
Hálát adunk, Úr Jézus, a Te jelenlétedért.  

Köszönjük a szolgáló angyalokat, akiket mellénk rendeltél, hogy őrizzenek minket minden 
utunkon. Hálát adunk, Uram, a gyülekezet angyaláért, aki szintén itt van velünk. Köszönjük 
Uram a Te Igédet, a világosságot, amit elhoztál a számunkra. Hálát adunk, hogy megadtad az 
egységnyi hitet az újjászületéskor, és ezt mi az Ige hallgatása során folyton növeljük, erősítjük 
és fejlesztjük a Jézus nevében.  

Megkötjük a sötétség minden erejét az életetek felett, a munkátok felett, a családotok 
felett a Jézus nevében. Kiparancsoljuk a felségterületetekről az ellenséget! Megvalljuk, hogy 
az ellenségnek nincs bennünk semmije. Ahogy Jézus mondta, ránk is igaz. A Jézus nevében. 
Ámen.  

Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy: a hit kap! Halleluja! Szeretettel 
köszöntünk benneteket. Köszönjük a Szent Szellemnek a gyógyító keneteket. A szívre van 
erőteljes gyógyító kenet, a lábszárcsont és a derék területén. Az egyik pásztortársam azt írta, 
hogy ezek a bárányok itt Ságváron igen kövérek lehetnek, ha ilyen tanításokat hallgatnak.  

Még egy dolgot szeretnék elmondani: vannak olyan üzenetek, amiket az Úr a pásztornak 
megmutat, hogy kinek szól. Lehet, hogy az illetőnek is, mert ez lenne a szerencsés. De a 
pásztornak megmutatja, csak nem mindig mondja ki a pásztor, hogy ez kinek szól. 
Mindenkinek legyen füle a hallásra. Készen álltok a következő rész befogadására?  

A gyógyító kenet 5. része következik. A mai tanítás címe: A négy alapelv. 
Kenneth Hagin 1953-ban egy vidéki szolgálaton volt. Egy családnál volt elszállásolva. 

Este összejött az egész nagycsalád, ott a lakásban és Hagin késztetést érzett imára.  
De azt is el kell mondanom, hogy van egy egyszerű vezetés arra, hogy imádkozzon valaki, 

és van olyan, amikor egy ellenállhatatlan késztetést érez, hogy most aztán imádkozni kell. 
Hagin esetében is ez az ellenállhatatlan késztetés jelent meg. Az egész éjszakát 

átimádkozták és közben az Úr megjelent neki, és tanította. Mégpedig a gyógyulás fontos 
lépéseiről.  

Ez egy szellemi látomás volt, ami azt jelenti, hogy nem a fizikai szemével, hanem a 
szellemi szemével látta az Urat. Ilyenkor nem az értelem szintjén működik az ember. Fontos 
tudni, hogy az Ószövetségben, amikor a próféták által szólt az Úr, akkor a próféciáknak kettős 
értelme volt. Egyrészt fizikai síkon Izrael népének szólt az üzenet, illetve természetfeletti 
módon a leendő Egyháznak.  

Jézus azt mondta Haginnak, hogy légy hű, teljesítsd be a szolgálatodat, mert rövid az idő. 
Ha 1953-ban azt mondta az Úr, hogy rövid az idő, akkor ma ez még inkább igaz.  

Kenneth Hagin a következőképpen készült fel a szolgálatokra. Tanulságképpen ez nekünk 
is nagyon hasznos lesz. Az egyik módja, hogy megragadta egy szöveg, és arra építette az 
üzenetet. A második, ha egy téma vagy egy cím volt a szívén, akkor erre építette fel a 
tanítását. Ezek az üzenetek csak napok után teljesednek be.  

Én magam is tudom, hogyha valamit leírok, akkor alszom rá egyet vagy kettőt, és mindig 
valamit csiszol rajta a Szent Szellem. A harmadik az, amikor egy pillanat műve alatt a Szent 
Szellem odapottyant egy üzenetet. Ő munkálja ki ezeket, és amit a Szent Szellem munkál ki, 
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az megmarad. Nem felejtődik el úgy, mint amit esetleg az elme szintjén készítettünk. Hogyha 
egy pásztor azt a témát többször tanítja, mindig nagyobb lesz a világosság azon az üzeneten.  

Egy másik esetben autózott éppen Kenneth Hagin, és az Úr a szívébe pottyantott egy 
üzenetet, amit gyorsan leírt. Mindig volt nála természetesen papír és írószerszám. Ezt tanácsos 
nekünk is így tenni. Négy pontból állt az üzenet.  

1. Megfosztottság állapota 
2. Jó bizonyság 
3. Elszánt cselekvés 
4. A dicsőséges folytatás. 
Ezt milyen történetre lehet ráhúzni? A vérfolyásos asszony történetére. Mert ez a 

vérfolyásos asszony egy kétségbeejtő helyzetben volt, kínokban volt, elszegényedett a sok 
orvosi kezelés által, tehát meg volt fosztva az egészségétől és a pénzétől.  

Az 1. pont tehát a megfosztottság állapota.  
A 2. pont a jó bizonyság. Egyszer csak érkezett hozzá egy jó hír, Jézusról. Hogy van itt 

egy felkent, aki betegeket gyógyít.  
A 3. pont az elszánt cselekvés. Ő eltökélte magában, hogy a tömegbe furakodik és 

megérinti Jézus ruhája szegélyét annak ellenére, hogy neki az akkori törvény szerint nem lett 
volna szabad tömegbe menni, a betegsége folytán.  

A 4. pont a dicsőséges folytatás. Mi történt, miután ő hittel megérintette Jézus öltözetét? 
Egészségessé lett. A hite cselekedte ezt meg. Olvassuk el a Márk 5,27-től 34-ig terjedő 
verseket.  

Márk 5,27-34. 
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.  
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.  
29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult 

bajából. 
30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, 

megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? 
31. És mondának néki az Ő tanítványai: látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és 

azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?  
32. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. 
33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és 

elébe borult és elmondott néki mindent igazán. 
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és 

megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.  Ámen. 
Kenneth Hagin is olvasta a Bibliát, mint minden rendes keresztény, mert a csukott Biblia 

nem sokat ér. Ezt a történetet is sokszor elolvasta, de kiugrott a sorok közül egy rész: „mert 
azt mondta”. A görögben a mondani szó jelenti azt is, hogy kihirdetni.  

Tehát ez a beteg asszony kihirdette azt, mielőtt megtette volna, hogy ő Jézushoz fog 
furakodni, Jézus közelébe fog kerülni, megérinti a köntöse szegélyét, és meg fog gyógyulni. 
Ez gyakorlatilag a hit kimondása. Ő kimondta a hitét. Kihirdette a hitét.  

Egy négy pontból álló üzenet állt össze ebből a történetből. Azt mondta az Úr Jézus, hogy 
aki e négy elvet mozgásba hozza, az mindent meg fog kapni. Tehát működtetnünk kell 
nekünk magunknak, azaz neked és neked, és nekem, mert különben nem történik semmi.  

Ha van otthon vezetékes telefonotok és nincs bedugva a csatlakozóba, akkor a telefon 
soha nem fog működni. Ha be van dugva és csörög, de te nem veszed fel, akkor megint nem 
tudod használni azt az eszközt, ami kommunikációra adatott. A telefont fel kell venni ahhoz, 
hogy tudjál rajta beszélni.  
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Volt egy nagyon érdekes eset az 1980-as években. Akkor még nem igazán volt mobil 
telefon, vagy ha volt is, olyan méretű volt, mint egy nagy retikül, és egy nagy fekete kagyló 
volt a tetején, ez volt az első mobiltelefon.  

Amikor a MÁV-nál dolgoztam, a Trabantomban volt egy hagyományos telefonkagyló 
fekete bakelitből, aminek a végén volt egy olyan csatlakozó, amit a vasúti pálya mentén 
kialakított csatlakozó pontokon be tudtam dugni. Ha valami vészhelyzet alakult ki, akkor 
tudtam azonnal értesíteni a kollégákat. Akkoriban nem volt még mobiltelefon, sem rádió és 
egyebek.  

Egyszer autóztam Zamárdi környékén a 7-es úton, és a mellettem ülő megtalálta a 
kesztyűtartóban ezt a telefonkagylót. Kivette, és a füléhez tartotta. A mellettünk elhaladók 
csodálkoztak, hogy a Trabantban mobiltelefon van? Persze azt nem látták, hogy a zsinór vége 
ott lóg a levegőben. Mert ezt a készüléket, ha én nem dugtam be a vasúti pálya mellett levő 
megfelelő csatlakozási pontra, akkor megint csak nem működött, és nem tudtam használni a 
megfelelő célra, segélyhívásra.  

Van egy fontos alapelv. Megkaphatod, amit kimondasz. Ez a vérfolyásos asszony 
történetéből fakad, meg az Ige igazságából. Vannak olyan dolgok, amik már most is a mieink. 
Ilyen a megváltás és a megváltás különböző részletei, a gyógyulás, a javak és a Krisztusban 
kapott győzelem.  

Más dolgok megvalósulásához esetenként több időre van szükség. Ezt a múlt héten is 
említettük. Egyes anyagi dolgokhoz, vagy bizonyos gyógyulásokhoz több időre van szükség. 
A múlt héten beszéltünk arról, hogy három nap után jött valóságba a gyógyulás. Egy hét után 
jött valóságba a gyógyulás. A kis újságban pedig – amit a jövő héten fogtok kapni – egy olyan 
történet van, hogy több hónap után jött valóságba a gyógyulás, mert az asszony folyamatosan 
a hitét vallotta meg és hálát adott Istennek a gyógyulásáért.  

Hamarosan felsorolom azt a négy elvet, amihez állandóan ragaszkodni kell mindaddig, 
amíg meg nem nyilvánul a kívánt dolog. Ami jog szerint a miénk, ahhoz megtesszük ezt a 
négy lépést. Más esetben pedig a négy lépést alapelvként használjuk, és ragaszkodunk hozzá 
mindaddig, amíg valóságba nem jönnek azok a dolgok. Ezt a négy alapelvet már olvashattátok 
a Tavasz- Nyár- Ősz könyvben is. Ezzel a négy alapelvvel, illetve a négy alapelv 
működtetésével megválthatjuk a saját jegyünket.  

1. Mondd ki 
2. Tedd meg 
3. Fogadd el 
4. Mondd el. 
Vegyük sorra ezeket:  
Mondd ki a hited. A 28-as vers azt mondja, hogy mondogatta útközben az asszony: ha 

csak a ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. Tehát mondogatta folyton-folyvást. 
Tedd meg. A 27-es vers azt mondja, hogy tedd meg. Odafurakodott a tömegben, és 

megérintette Jézus ruhája szegélyét.  
Fogadd el. A 29-es versben van a harmadik alapelv, hogy fogadd el. Ő egyrészt elfogadta, 

másrészt birtokba vette a kenetet és a kenet gyümölcsét, a kenet eredményét, a gyógyulását. 
Szerintem már mindenkit meghívtak valamilyen italra, sütire, kávéra. Mindig ez a kép 

legyen előtted. Ha valaki meghívott valamire, akkor először is hálás volt a szíved és 
megköszönted. Utána tettél egy lépést, kinyújtottad a kezed és megfogtad azt a poharat, vagy 
a süteményt, és utána birtokba vetted.  

Mondd el. A negyedik pont, a 33-as versben található. Elmondta a gyógyulását. Itt van két 
fontos pont. Először említem a bizonyságot. Amikor mi is bizonyságot teszünk, ez Istent 
magasztalja, illetve a hívő társakat felbuzdítja és építi. Ezért fontos az, hogy bizonyságot 
tegyünk akár szóban, akár írásban. Jézus soha nem adott nekünk bonyolult dolgokat. Ő 
mindig érthető módon tanította az egyszerű embereket, az ő színvonalukon.  
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Példázatokban tanított. Például: bárányról beszélt, akolról, pásztorról, illetve szőlőről, 
szőlőtőről, szőlőskertről. Ezek mind példázatok. Nekünk is ilyen egyszerűen kell tanítani az 
embereket az örömüzenetre, hogy megértsék. Vágy ébredjen a szívükben, hogy ide 
visszajöjjenek.  

Nem szabad sohasem olyan hatást kelteni, hogy valamire kényszerítjük a gyülekezet 
tagjait, mert annak már törvény illata van. Egy egyszerű dolgot mondok csak, amit ti is 
gyakoroltok, és a pásztor örömére van, hogy hoztok füzetet és jegyzeteltek, hogy otthon is 
azért egy-két dolgot vissza tudjatok nézni.  

Azt nem tanácsos mondani, hogy jövő héten hozzál füzetet és írjál. Kell, hogy füzetet 
hozzál. Ez nem jól hangzik. De ha úgy van tálalva, hogy a te épülésedre szolgálna, hogyha 
jövő héten egy füzettel jönnél, akkor teljesen másképp hangzik és nincs törvény illata. Nem 
szabad a bárányokat, főképp az új bárányokat elrettenteni.  

Még amikor hátulgombolós keresztények voltunk, nekem is le kellett szoknom a „kell” 
szóról. Ugyanis – a feleségem gondolom, megengedi, hogy elmondjam, mert igazából ez egy 
nagyon jó tanulságos példa –, a vallásos háttérben, ahol mindannyian nevelkedtünk, mi volt?  

Vasárnap van, templomba kell menned. Hétköznapra eső ünnep van, templomba kell 
menned. És amikor véletlenül a kell szót használtam, akkor falba ütköztem. Ezért ki kellett 
cserélnem a kell szót valami barátságos szinonimára. Tehát ebből sokat lehet tanulni. A „kell” 
az egy törvény illatú és nem kívánatos szó.  

Ezek az alapelvek, amiket Jézus felsorolt Kenneth Haginnak, hogy: mondd ki, tedd meg, 
fogadd el, mondd el, ezek a gyógyító kenetre is vonatkoznak.  

A vérfolyásos asszony esetében, ennek a betegnek kellett elfogadnia a gyógyító kenetet, 
hogy az egészsége visszaálljon. Neki kellett egy döntést hozni, hogy elfogadja a gyógyító 
kenetet. Jézus nem fogadhatta el helyette. Jézus csak átadhatta az erőt. A kettő között 
különbség van. Hit által fogadhatjuk be a gyógyító kenetet is. Szükséges a hit. Az 
összhangban áll a Márk 11,24-gyel. Olvassuk el. 

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

megkaptátok, és meglesz az néktek.  Ámen. 
Nagyon figyeljetek a sorrendre. Itt is már többször imádkoztunk valamilyen dologért, amit 

személyesen kívántatok, és kértétek ennek az Igének az alapján. Olvassuk el még egyszer.  
Amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok… Amikor imádkoztok, már akkor 

higgyétek, hogy megkaptátok. Tehát az ima pillanatában a hitnek ki kell nyúlni és elfogadni, 
hogy megvan. Aki DVD-t kért, annak ki kell nyúlni az ima pillanatában, hogy ez meg van 
nekem. El van készítve, ki van rakva a postázóba.  

Utána azt mondja az Írás: és meglesz az néktek. Vagyis utána jön valóságba. Mert a 
hitünk, amit kiküldünk, az egy szállítóeszköz és behozza a készüléket. Az ima és az ima utáni 
lépések a következők: imádkozunk, Isten azonnal megválaszolja, mi befogadjuk, megfogan a 
szívünkben, a szellemünkben, majd megragadjuk hitben és kijelentjük, hogy az úton van. Ezt 
követően jön valóságba.  

Ezeket a lépéseket érdemes leírni, illetve végigmenni mindig ezeken a pontokon, amikor 
valamit kér az ember, hogy köszönöm, Uram, hogy megválaszoltad, én befogadtam, 
megfogant a szívemben és én megragadtam. Úton van és valóságot fog ölteni. A hit elfogad 
Istentől. Akár jelen van a kenet, akár nincs. Mert a hit kenet nélkül is működik.  

Jézus a következőt mondta Kenneth Haginnak: Isten mindig mindenütt jelen van, 
valamennyi képességével és tulajdonságával együtt. Márpedig ez igaz, ezért a természetfeletti 
ereje is mindig mindenütt ott van.  

A gyógyulás különböző módjai:  
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1. A gyógyító kenet. A hit alacsonyabb szintjén is működik a kézrátételes szolgálat. Mi 
hihetjük azt, hogy az illető, aki felkent, általa kapjuk meg a kenetet, a szabadulást és a 
gyógyulást.  

2. A hit általi gyógyulás. Egy kicsit több hitre van szükség ahhoz, hogy az erőt meg 
tudjuk ragadni. Kenneth Hagin 16 hónapig ágyhoz kötött beteg volt. Egy hét után is már az 
ember alig tud lábra állni, ha fekvőbeteg volt. Gondoljátok el, hogy 16 hónapig feküdt. 
Kenneth Hagin a Márk 11,24 Igeversbe kapaszkodott bele, és ez alapján cselekedett.  

A Szent Szellem egyszer szólt a szívéhez, hogy hidd azt, hogy te jól érzed magad, és kelj 
fel! Az elme visszabeszélt. De hát én béna vagyok! De amikor erőfeszítést hozott, amikor 
megcselekedte a hit cselekedetét, és kezdett fölállni a béna lábával, akkor kezdte érezni Isten 
erejét.  

Sok esetben szükséges az, hogy hit cselekedetet tegyünk, mielőtt látnánk az áttörést és a 
változást.  

Miután Kenneth Hagin fölkelt a betegágyából, pénzre volt szüksége, így el kellett mennie 
dolgozni. Egyik könyvében benne van, hogy egy faiskolába ment el. Képzeljétek el, hogy 
gyengén dolgozott. Fizikai szinten mit lehet gondolni? Hogy ez itt bedobja a törölközőt. De 
kérte Isten erejét és hitben lépett ki. A nap végére mindig lefölözte a szekrényméretű emberek 
teljesítményét is.  

De az első lépés, az első lépések mindig egy erőpróbát igényeltek, mert Isten ereje csak 
utána jelentkezett. Isten ereje a 16 hónap alatt is ott volt a szobájában, a házban, a településen, 
ott volt körülötte, de nem működött. Tévedésben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy a 
természetfeletti erő, Isten természetfeletti ereje magától működik. De ez nem igaz. A hitet kell 
az erővel párosítani. 

Lehet, hogy nálatok is van otthon a szekrény mögött, vagy az ágy mögött egy konnektor, 
mert annak idején úgy építették ki, hogy a szoba közepén legyen, és ha odakerült valami 
bútor, akkor annak a konnektornak semmi hasznát nem vette az ember, mert nem tudott 
beledugni semmilyen készüléket. Tehát hiába volt benne az elektromos áram, ha nem 
csatlakoztattak hozzá egy berendezést, akkor az elektromos áram hatása nem tudott 
megnyilvánulni.  

A hit csatlakoztatja a kenetet, a hit aktiválja az erőt. Szükséges mindenképpen a hitünk 
ahhoz, hogy az erő működésbe lépjen. Jézus azt mondta Haginnak, amikor tanította őt, hogy a 
hit készteti az erőt működésre. Az emberek a világ foglyai. Isten pedig a felkenteken keresztül 
akarja elérni őket. Ahogy Jézust látták és hallották, ugyanígy a mai napon is szükséges, hogy 
az elveszettek lássák és hallják a felkenteket, mert így ébred hit a szívükben. 

A vérfolyásos asszony hite igényt támasztott az erőre, és kikövetelte az erőt. Mert addig 
furakodott, amíg el nem érte Jézust. Érdekes módon az erő csak rá volt hatással. Mert egyedül 
csak ő aktiválta Isten természetfeletti erejét.  

A tapasztalat az, hogy nem mindenki párosít hitet az erőhöz, és nem működik nála. Sok 
esetben van, hogy a kenet megnyilvánul, mikor pásztor ráteszi a kezét a gyógyító sorban az 
emberekre, de sajnos vannak olyan esetek, amikor nincs válasz. Nem fogadja be a kenetet. 
Visszapattan a kenet. Mert nincs meg a kellő hite hozzá. Hit nélkül pedig semmit nem lehet 
kapni Istentől.  

Kenneth Hagin általában ezt nem mondta el az érintetteknek, hogy a kenet visszapattant, 
mert nincs hited, mert megsértődtek volna, és elmaradtak volna a gyülekezetből. Márpedig 
sokkal jobb, ha járnak a gyülekezetbe, mert hallják az Igét és egyszer csak hit fog születni a 
szívükben. Ha már van hit, akkor fognak is kapni valamit. Nagyon meg kell gondolni, hogy a 
pásztor mit mond el a bárányoknak.  

Amikor a hívők hitben reagálnak, akkor a kenet működésbe lép, és sok esetben nemcsak a 
hívő, hanem Kenneth Hagin is rázkódott, mintha áram rázná. Sőt volt, amikor ő is elesett a 
kenet alatt, mert olyan mértékben nyilvánult meg Isten természetfeletti ereje. A gyógyító erő 
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passzív, a kenet szunnyad, amíg a hit életre nem kelti azt. Nem csak kézrátétellel kaphatunk 
kenetet. A saját hitünk szintjétől függ az, hogy kézrátételnél felszabadítjuk-e az erőt, ami 
éppen áradásban van.  

A gyógyuláshoz nem feltétlenül kell kézrátétel. Az Igébe vetett hit alapján is 
megkaphatjuk a gyógyulást, mert az erő mindenütt és mindenkor jelen van. Kenneth Hagin 
szolgálatát felkereste egy nő, akinek a nyelőcsövét véletlenül az orvos egy műtét során 
felhasította. Nem tudott enni, egy szondán keresztül kapott folyadékot.  

Hallgatta a tanítást. Hagin még nem is imádkozott érte, amikor egyszerűen érezte az Úr 
jelenlétét. A gyülekezet felett egy felhőformájában jelentkezett a Szent Szellem. Hagin azt 
mondta a gyülekezetnek, hogy most dicsérjük Istent, mert itt van közöttünk, és fogadjátok a 
gyógyulást.  

Ha hinni kezdünk a Szent Szellem megnyilvánulásában, akkor be is tudjuk kapcsolni azt 
az erőt, és működni fog.  

Ez a hölgy egyszerűen kijelentette a hitét, hogy most elfogadom a gyógyulásomat. A 
szondát kihúzta az orrából, átment a gyülekezettel szemközti étterembe és két adag vacsorát 
fogyasztott el. Biztos, hogy meggyógyult, mert nem tudott volna megenni két adag mexikói 
csípős ételt.  

Az Ószövetségben a felhő Isten dicsősége és ereje. Isten dicsősége tudjátok mi? A Szent 
Szellem. A Róma 6,4 mondja ezt, hogy Isten dicsősége támasztotta fel Jézust a halálból. Mi 
pedig tudjuk, hogy a Szent Szellem volt az, aki feltámasztotta Jézust a halálból. 

Róma 6,4. 
4. Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen 

feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új 
életben járjunk.  Ámen. 

Feltámasztatott az Atya dicsősége által. Ez a Szent Szellem. Zárjuk azzal ezt a gondolatot, 
hogy a hit kap, amikor a hívő aktivizálja Isten erejét.  

Egy gyöngyszem még idekívánkozik. A dicsőségről beszéltünk, a Szent Szellem 
áradásáról, és sok esetben a Szent Szellem követéséről.  

Tudjuk, hogy mi Isten temploma vagyunk. Bennünk van a Szent Szellem és belőlünk élő 
víznek folyamai áradnak ki. A János 7,37-ben megtaláljátok. A bensőnkből szó a görögben 
jelenti azt is, hogy a hasából. Tehát a hasunkból árad ki, a bensőnkből árad ki. Itt van a 
középső részünkben a Szent Szellem. A Szent Szellem ki akar áradni, ami nem más, mint 
Isten dicsősége.  

Azt korábban hallottátok, hogy kövesd a Szent Szellemet, mert ez a legjobb a számunkra 
az Újszövetség idejében. Úgy is lehet fogalmazni, hogy kövesd a folyó irányát, mert ha 
egyszer a Szent Szellem kiáradt, mint élő víz folyama, akkor kövesd az irányát. Szembe 
menni egy folyóval mindig nehezebb, mint a folyás irányában haladni.  

Az Ezékiel 47. fejezetét ajánlom figyelmetekbe, amiből kiderül, hogy a kenet Isten 
dicsőségének a helye. A kenet Isten dicsőségének a helye. Amikor követed a folyót, az 
emberek áldást nyernek, meggyógyulnak, megszabadulnak, és Isten kapja a dicsőséget. 

Ezékielnek egy látomása van itt leírva a 47 fejezetben. Először bokáig ér a víz, majd 
emelkedik térdig, majd derékig. Ír egy férfiről, aki mindig mér. Ez nem más, mint az Úr 
Jézus, aki megmér téged. Azaz a növekedés előtt letesztel.  

Mielőtt növekedést adna, megvizsgálja, hogy az a növekedés a számodra nem teher-e? 
Meg tudsz-e vele birkózni? Nem lenne-e károdra? Isten annyira szeret, hogy nem akar túl 
nagyméretű áldást rád zúdítani, mert hátha az zavart okozna az életedbe.  

Nem tudom most mennyi a lottó ötösnek a csúcsnyereménye, hány milliárd, de ha most 
hirtelen egy keresztény életébe bepottyanna egy ilyen összegű áldás, lehet, hogy nem tudná 
kezelni. De bármiről is legyen szó, Isten mielőtt növekedést adna, letesztel bennünket, 
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megvizsgálja, hogy el tudjuk-e viselni azt a súlyt, terhet, áldást, hogy nehogy a kárunkra 
legyen. Ez a szeretetből fakad.  

Amikor mi hűségesek vagyunk, akkor Ő mindig előléptet. Minden mérés után jön egy 
növekedés. Először a víz bokáig ért, majd jött a növekedés. Aztán térdig ért. A következő 
mérés után megint jött a növekedés és derékig ért a víz, amiben már igen nehéz haladni, 
abban már úszni kell.  

Ha követed a Szent Szellemet, akkor Ő csodásan hordoz, mert megegyezik az irányunk, 
az Ő folyamával és úszhatunk benne. Könnyedén. Az áradó folyó egyrészt jelenti a 
termékenységet, jelenti azt, hogy termékenységet eredményez a folyó követése. Amibe fogsz, 
az felvirágzik, amit Isten kinyit, az mindig nagyobb lesz, ha bezár egy ablakot, akkor ki fog 
nyitni egy ajtót. Egy ajtón sokkal nagyobb dolog fér be, mint egy ablakon.  

Gondoljatok Illésre. Az 1Királyok 17-ben találjátok meg ezt a részt. A szárazság idején 
Isten elküldte a Kéri patakhoz. Utána, amikor kiszáradt a patak, továbbküldte. Tehát 
bezáródott egy ablak, és megnyílt egy ajtó. Ez pedig az özvegyasszony házának az ajtaja. 
Jutott táplálás az ő számára, továbbá az özvegyasszonynak a lisztje soha nem fogyott el. Tehát 
Isten mindig növekedést ad.  

Amikor az élő vizek folyamai megérintik az elveszetteket, ők is élni fognak. A világi 
emberek a Biblia értelmezése szerint halak. Az Ezékiel 47-ben a látomásban van halakról szó. 
Azok az elveszett emberek. Mert Jézus azt mondta, hogy emberhalásszá teszlek benneteket. 
Kövesd az élő víz folyamát. Az a legjobb a számunkra.  

Még a gyógyító sor előtt szeretném elmondani, hogy az orvostudomány nagyon-nagyon 
sokféle betegséget elnevez. Olyant is, amit még nem is hallottunk. De tudnunk kell, hogy van 
egy olyan név, ami a betegség fölött van. Ez a Jézus neve. Mert Jézus nevére minden térd 
meghajol.  

Továbbá azt mondja a Biblia, hogy mi Krisztus testének a tagjai vagyunk. Az Ő 
csontjából és az Ő húsából vagyunk. Krisztus testében van-e betegség, fájdalom? Nincs. 
Akkor, ha mi Krisztus testének a tagjai vagyunk, akkor a mi életünkben sem lehet fájdalom, 
betegség, elváltozás, kór. Ezekkel a gondolatokkal magunkat is erősítjük.  

 Ennek a világosságában álljatok ki legyetek szívesek a gyógyító sorba, ha áldást 
szeretnétek. Most áldást osztunk.  

Áradj kenet, áradj kenet a Jézus Krisztus szent nevében. Tökéletes épséget szólunk a testek 
felett a Jézus Krisztus nevében. Kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító erőt, és a Szellem szikéje 
eltávolítja mindazokat az eltéréseket, elváltozásokat, amik nem Istentől vannak, a Jézus 
nevében.  

Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk a családjáért, és köszönjük a szent 
egészségét, amit Krisztusban adtál neki. Hálát adunk a szükségek betöltéséért. Köszönjük az 
angyalok munkáját az ő életében. Köszönjük az ügyeinek elintézését.  

Köszönjük, drága Szent Szellem, az őrjáratot a testünk határain. Egységet, békességet, 
szeretetet és szent egészséget szólunk gyermekeid felett, Uram. Helyreállítást szólunk a 
testekben. Köszönjük a helyreállítást, a kiigazítást.  

Köszönjük a gyermeked életét és szolgálatát. Köszönjük, hogy a hegyek lapállyá válnak. 
Dicsőség neked, Uram. Ámen. Köszönjük, Atyám, a Te békességedet, örömödet. Hálát adunk 
Atyám, a Te kegyelmedért, amely növekszik, és köszönjük, Uram, a nyitott szívet, a halló fület 
és a látó szemet, a szellemi éhséget és szomjúságot, amit kiárasztunk a Jézus Krisztus szent 
nevében. Ámen. 

A pesti tanításból egy kis összefoglaló következik. A három féle bölcsesség második része 
hangzott el.  

A Biblia azt mondja, hogy a testünk egy edény. Mert Isten földből, agyagból készítette az 
első embert, és ezt nevezhetjük cserépedénynek. Azt keltette életre. A Biblia többféle 
edényről ír. Mi arany edények lehetünk, ha magunkat megtisztítjuk. Azt is írja a Biblia a 
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Timótheushoz írt levélben, hogy az Úr katonája nem elegyedik bele a világ dolgaiba. Ezt az 
elöljárónk magára is vonatkoztatta, mert neki is szólt ez az Ige.  

A hívőknek célszerű, hogyha a világtól elkülönülnek. Ha ezt a lépést megteszik, akkor 
megadatik az erő is, és egy sikeres szolgálat fog kinövekedni. Természetesen az odaszánás, az 
akarat, és az idő egy bizonyos áldozatot kíván, de egy nagyobb élet lesz az eredménye. Egy 
magasabb szintű élet.  

A kegyelem tanít, hogy Istennek tetsző életet tudjunk élni. A hívőknek nem lenne szabad 
híreket tovább adni, mert azt már pletykának hívják. Valaki valahol meghatározta, hogy mi a 
pletyka: a jelen nem levő harmadik személyről való információ továbbítás.  

Nekünk hajlandóságot kell mutatni arra, hogy az elménket megújítsuk, és a testünk 
kívánságait megöldököljük. Ezt nekünk kell megtenni. Az elme kitisztításának van egy 
nagyon jó módszere. Az Igét kell megvallani. Aki megtisztítja magát, az ő edénye egy 
megszentelt edény lesz, azaz használatra kész Isten szolgálatára.  

Vannak dolgok, amelyek elveszik az időt az Úrtól. Ezt úgy hallottam a pesti tanításban, 
hogy új isten jön be az életünkbe – kisbetűs –, és ez a bálványimádás fogalmába tartozik. 
Vissza lehet térni az első szeretethez. Az Urat jobban kell szeretni, mint bármi mást, és az Ige 
megvallása az, ami ebben megint segíthet.  

Az Úr a házasságot rendelte. A házasságon kívüli testi kapcsolatokat a Biblia 
paráznaságnak hívja. A gyülekezet család elméleten alapul, a férj és a feleség szövetségén. Az 
Úr előtt kötött szövetségén. A férj egy vezető az Úrtól a családban. A gyülekezetben pedig 
egy pásztor, aki vezető az Úrtól. Mindketten közléseket kapnak Istentől, de a feleség, vagy a 
bárányok nem kapnak meg minden közlést. Tehát ha nincsenek felkent vezetők a hívők 
életében, nem járnak gyülekezetbe, akkor lemaradnak bizonyos mennyei üzenetről.  

Fontos, hogy a család figyelmezzen arra, hogy a férjen keresztül Isten akar üzenni 
dolgokat. Mert Isten szemszögéből, Isten terve szerint a férj a családfő. Ezt el kell, hogy 
fogadja a család.  

Az ember teremtésének az oka többféle lehet. Korábban hallottam olyant, hogy az Isten is 
szeretett volna egy családot magának úgy, mint mi emberek. Hogy legyen kit szeretgetni, 
legyen kivel közösségbe lenni. Aztán újabb szempont, hogy Isten azokat az angyalokat akarta 
pótolni az ember által, akik Lucifer bukásával kiestek, illetve, hogy Isten Fia testet ölthessen. 
Mi Isten képére lettünk teremtve, hatalmat kaptunk Krisztusban, és nem lesz hozzánk hasonló. 
Nem volt, és nem is lesz hozzánk hasonló.  

A világ dolgaiban nincs benne Isten. Azt mondja a Biblia, hogy a világ ellenségeskedés 
Istennel. Újjászületés után a szellemünk teljesen újjá lesz, de még mindig fellelhetőek az ó 
ember nyomai. Bizonyos kívánságok édesgetnek, ezek elterelik a figyelmet, és ekkor jön a 
kísértés, amibe bele lehet zuhanni.  

Azt mondja a Biblia, hogy az ó embert le kell vetkőzni. De ha valamit levetkőzünk, akkor 
fel is kell venni. Úgy folytatja, hogy öltözzük fel az új ember, annak a tulajdonságait, mert 
igazából az újjászületéskor megkaptuk Isten tulajdonságait. Ezeket kell előtérbe helyezni. 
Ezeket kell táplálni. Mint ahogy korábban hallottátok, nem a fekete cicát, ami a hústestet 
jelképezi, hanem a fehér cicát kell táplálni, ami a szellemünket jelképezi, hogy a szellemünk 
legyen erős, és uralni tudja a testünk indulatait, kívánságait.  

A Szent Szellem követése, vagy, ahogy a tanításban hallhattátok, a folyam követése, a 
folyammal való áradás, az egy jobb életre visz. A Szent Szellem a Róma 8,11 szerint képes 
megeleveníteni, azaz szó szerint a testünket megújítani és életre kelteni.  

Az életünk egyik nagyon fontos meghatározója a nyelv. Hogy miként beszélünk, miről 
beszélünk. Amíg gyermekek voltunk, a szüleink szavai uraltak bennünket, és irányították az 
életünket, de miután felnövekedtünk, mi magunk is kézbe vehetjük az életünket, és szükség 
esetén megváltoztathatjuk az Igével. A sorsunk a kezünkben van. A jövőt pedig az Igével 
tudjuk megváltoztatni.  
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Ha valaki az elhívását visszautasítja, nem veszi fel, nem lép be az elhívásába, akkor Isten 
tervében egy űr keletkezik. Ilyenkor Istennek másokat kell mozgósítani, hogy arra a feladatra 
megtalálja a megfelelő embert. Van egy prófécia, ami mindig aktuális. Kerülj bele az Igébe, 
és tölts időt az Úrral. Ez egy állandó és aktuális üzenet.  

A hűségesek előmenetelt kapnak, de vannak, akik korlátozzák Istent. Pedig Ő afelett lenne 
képes megadni és betölteni a szükségeinket, mint ahogy mi el tudjuk képzelni. Tehát a 
képzeletünk felett is Isten tud értünk tenni, munkálkodni, csak ne korlátozzuk be Istent.  

A Biblia beszél hiábavalóságokról. Én az életemben már nem fogok csináltatni magamnak 
előre síremléket, mert az hiábavalóság. De gondolom, hogy ti sem. Nekünk arra nem lesz 
szükségünk, mert jön értünk az Úr Jézus és megyünk vele. Az egy hiábavalóság, azt az összeget 
inkább Isten királyságába fektetem be, elküldöm előre, és a mennyben ez kamatozni fog.  

Ha én előre síremléket készíttetnék magamnak, akkor lekorlátoznám Istennél az életem 
hosszát. Mert sokan mondják azt, hogy nem tudjuk, meddig élünk. De tudjuk. Amit kimondunk 
a szánkkal. Isten 120 évet garantál a Bibliában. A többi rajtunk múlik, hogy mennyire 
használjuk a hatalmunkat, és a nyelvünk ellenünk dolgozik-e, vagy mellettünk áll és értünk 
dolgozik. Én biztos, hogy nem fogok készíttetni síremléket, mert nem lesz rá szükségem.  

Mondok valamit. Egy-két keresztény kiment egy temetőbe, hogy megnézze a 
hozzátartozók sírját, és az egyik szent szívében megszólalt a Szent Szellem. Azt mondta, hogy 
itt nincs senki. Tudjátok, miért mondta ezt az Úr? Mert az igazi valónk, a szellemünk, az nem 
ott van a temetőben. Ez döbbenetes kijelentés, hogy itt nincs senki. Csak a fizikai test, ami 
elporlad. Az igazi valónk, a szellemünk, ami örökéletű, az máshol van. A szellemi világban él 
valahol.  

A másik korlátozás, amivel találkozni lehet, hogy a szentek hogy korlátozzák az Urat. 
Mondjuk, egy hívő kereskedő azt mondja a pásztorának, hogy jön a leltár, ezt elkezdjük este 
hatkor, és nyolc órán keresztül tart. A pásztora azt mondja, hogy áraszd már ki a hitedet, hogy 
az csak hat órás leltár lesz. De a keresztény felesel: tudjuk, hogy eddig is nyolc órás szokott 
lenni és most is nyolc órás lesz.  

Mit csinál ilyenkor a keresztény? Korlátozza az Urat, azt a kegyelmet, azt az ajándékot, 
amit készített az Úr. Ebben az esetben, hogy megolajozza, mennyei segítséget biztosít a 
leltárhoz, és lecsökkenti a munkát nyolc óráról hat órára. De nem fogadja el a keresztény, 
mert ragaszkodik a nyolc órához. Sok ilyen dolog van az életünkben.  

És én azt hiszem, hogy ti is úgy vagytok azzal, hogy amikor a környezetetekben, vagy 
családban, rokonságban, akik közel állnak hozzád, valaki az Ige ellen szól, akkor a Szellem 
fellázad benned. Lehet, hogy emeltebb hangon szólsz vissza. Gondoltam, hogy így van.  

Na most, amikor egy vezető, legyen az egy férj, aki a családnak a vezetője Isten terve és 
akarata szerint, és valamit mond a családtagoknak, ők meg nem fogadják be, ellene vannak, 
akkor azért, hogy érvényesítse a hatalmát, ő is megemeli a hangját. Nem azért, mert haragszik 
rájuk, hanem azért mert nem fogadták be az Úr üzenetét.  

Ugyanez előfordulhat munkahelyen is. Fontos figyelni a vezetőinkre, hogy mit szól rajtuk 
keresztül az Úr a számunkra. Nekem az elöljárómra kell figyelnem, hogy mit szól az Úr rajta 
keresztül a számomra és a gyülekezet számára.  

Ezt tanácsos nyitott szívvel hallgatni, befogadni, szükség esetén a változtatásokat 
megtenni, és úgy haladni tovább az úton, illetve a folyammal úszni egy irányba. A folyammal 
szemben nehéz úszni. Lehet úszni, csak sokkal nehezebb, tehát ne korlátozzuk Istent. Ő 
mindig többet szeretne adni, jobbat szeretne adni. Fogadjuk el az Ő jóságát, bőkezűségét, mert 
Ő mindig jobban tudja, hogy nekünk melyik a jobb út.  

Elhangzott az is, hogy kiváló szolgálatok vannak az egyházban, és felkentek képviselik az 
Urat. Nem szabad elfelejteni, hogy a világ hamisítvány, és sokan nem tudják, hogy milyen 
odafent, ezért ragaszkodnak jobban a világhoz. Pedig odafent, akik már fent vannak, azok 



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

10/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

arany utcákon járnak, és palotáik vannak. Mert az Úr már ezt elkészítette. Ezért nincs szükség 
síremlékre.  

Isten szereti a kiigazítható szellemet. Mindig tartsuk meg a kiigazítható szívet. Ha 
valamiben változást kell alkalmazni, akkor azt mondani, hogy igen Uram, most megteszem, 
és kiigazítom magam. Ha Istent korlátozzuk, akkor gyakorlatilag magunkat korlátozzuk. A mi 
áldásunkat, a saját áldásunkat korlátozzuk. Halleluja!  

Még egy példát mondanék az imádság előtt. Tavasszal, mikor elültetjük a palántákat, 
akkor jól belocsoljuk a frissen elültetett növényeket, hogy megeredjenek. De egy öntözéssel 
nem ússzuk meg a nyarat. Ahhoz, hogy termést lássunk, időnként a száraz időben meg kell 
öntözni azt a palántát. Ha egy imát elmondunk hitben, az nagyon jó dolog, de ha öntözgetjük, 
akkor jobban lombosodik, és erőteljesebb lesz az a növény, erőteljesebb termést hoz.  

 
IMA ……… TELEPÜLÉS HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSÁÉRT 

Én hívő ember vagyok, ezért jogosult vagyok arra, hogy imában Isten trónja elé járuljak 
…… település önkormányzati választásának sikeréért.  

Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert Övé a bölcsesség és az erő. Mert Ő 
változtatja meg az időket és az időknek részeit; ledönt királyokat (vezetőket) és felemel 
királyokat; ád bölcsességet és tudást. (Dán. 2,18–23.) 

Aki megalázza magát Előtted (beleértve a jelölteket is), azt felmagasztalod, és aki 
felmagasztalja magát, az megaláztatik. (Luk.14,11) 

Atyám, Te olyan vezetőket adsz nekünk, akik igazságosan uralkodnak az emberek felett, 
akik Isten félelmével uralkodnak: mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön, 
mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. (2Sám. 23,3. 4.)  

A hit szavával megvallom, hogy a helyhatósági választások során azok kerülnek a 
polgármesteri és képviselői székekbe, akik a Te akaratod szerint valók, mert őket kedvessé teszed 
a választópolgárok előtt. (Péld. 3,4. Csel. 7,10.) A nem odavalókat pedig félreállítod az útból. A 
Jézus nevében kiárasztom a kijelentés, bölcsesség, józan ész és tisztánlátás szellemét a helyi 
lakosság felett, hogy a választás napján a Te útmutatásodra hagyatkozva voksoljanak. (Ef. 1,17-
23. Ján. 16,13.) 

A Jézus hatalmas nevében megkötöm a sötétség minden erejét, a megtévesztés szellemét, 
hogy döntéshozatalkor semmi és senki ne tudja rossz irányba befolyásolni az embereket. 
(Mát. 18,18.) 

Atyám, a Te áldásaid szálljanak az új testületre, és köszönöm, hogy egységben tartod a 
tagjait. Hálát adok Neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, 
békés életet élhessünk minden szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy 
becsületesség lakozzék a vezetésben. Akik a Te szemedben ártatlanok, feddhetetlenek, 
kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozíciókban, akik pedig 
gonoszak, hűtlenek, kerüljenek ki a vezetésből. (Zsolt. 9,9.)  

A fenti megvallásaim állandóak a számban, mert az ima után is csak ezek a hittel teljes és 
felkent szavak hagyják el az ajkaimat. (Zsid. 4,14.) A Biblia az én kenyerem, ezért arról 
gondolkodok éjjel és nappal. (Mát. 4,4. Józs. 1,8. Fil. 4,8.) Mindenkor ügyelek a kimondott 
szavaimra, hogy a számnak vetése csak jó gyümölcsöket hozzon. Nem engedem meg, hogy a 
számnak beszédei által tőrbe essek. (Péld. 6,2.) Ha az Igével ellentétesen szólnék, zárat teszek 
a számra, a Jézus nevében! (Gal. 6,7. Zsolt. 141,3.) Ámen.  

Végül is, ha ezt tovább adjátok, benne van az üdvösség lehetősége is. Köszönjük a 
jelenléteteket, a figyelmeteket, a nyitott szíveteket. Köszönjük az Úrnak a növekedést, amit 
adott a számotokra. Halleluja! Kövesd a folyót és áradj a kenettel!  

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 


