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

1/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

A KEGYELEM AJÁNDÉKA – 8. A frigyláda visszahozatala 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 05. 18. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal, hogy Jézust a fókuszba! Az Úr Jézus szeretetével 

köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy újra együtt lehetünk. Azt vettem az Úrtól, hogy 
köztetek több olyan ajándék működik, ami az utcai evangélista szolgálathoz szükséges, és ezt 
már többen gyakoroljátok. Ez az utolsó időkben nagyon fontos kenet képességet ad egyenként 
fogni a halacskákat. Azt is mutatta az Úr, hogy van köztetek, aki az ékesszólás ajándékával 
bír. A másik, amit ma tapasztaltam meg, az imakérésre a gyors választ. Az egyik az perceken 
belül megjött, a másik pedig 1-2 órán belül. Arra buzdítalak benneteket, hogy a Szellemnek 
ezt a gyorsaságát ragadjátok meg, hogy a ti imakérésetek is erre a hullámra kerüljön úgy, mint 
amikor a tengeren a nagy tarajos hullámokat meglovagolják a szörfösök, úgy ti is 
kapcsolódjatok rá a Szent Szellemnek erre a friss hullámára. Bátorít a pásztor benneteket, 
hogy ezt ragadjátok meg.  

Hisszük, hogy a keresztények felnövekedettek és nem sértődékenyek, mert a 
sértődékenység a csecsemőkorra jellemző. Kenneth Hagin írja a könyvében.  

Történt az egyik gyülekezetben, hogy az egyik bárány, aki támasza, hatékony segítője a 
pásztornak, megsértődött, mert nem vitte magával valahova, és most pár hete hiányzik már a 
gyülekezetből. De valószínű, akkor ő még nem érti azt, hogy a pásztort a Szent Szellem vezeti 
és a Szent Szellem vezetése alapján mást vett maga mellé arra az útra. Az autóban pedig 
korlátozott a férőhelyek száma. Ez egy nem kívánatos dolog. Egyébként, amikor Jézus maga 
mellé vette a három tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost, a Biblia nem írja, hogy a többiek 
megsértődtek volna. Erről még majd külön szólok a végén, mert érdekes kijelentések jönnek 
ezzel kapcsolatban, és ahogy halljátok, Pesten is többször elhangzik ez a téma.  

A Szent Szellem munkálkodik a fejen, ezen belül állkapocsban, fogaktól kezdve íny, a 
csontozat. A homlokban is gyógyít az Úr. Erőteljesen munkálkodik a Szent Szellem a 
lábfejben és lábszárban. Megvan a gazdája. Halleluja!  

 
Folytatjuk a Kegyelem ajándéka sorozatunkat. A 8. rész következik. A mai tanítás címe: A 

frigyláda visszahozatala.  
1. Vissza a frigyládát!  
Ott folytatjuk, ahol a múlt héten abbahagytuk.  
Zsoltár 132,1–8. 13. 
1. Emlékezzél meg, Uram Dávidról és minden nyomorúságáról; 
2. Aki megesküdt az Úrnak, fogadást tett a Jákób hatalmas Istenének: 
3. Nem megyek be sátoros házamba, nem fekszem ágyamba; 
4. Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert; 
5. Míg helyet nem találok az Úrnak, hajlékot Jákób hatalmas Istenének! 
6. Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk Jaar térségein: 
7. Hadd menjünk be az Ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához! 
8. Indulj Uram, a Te nyugvóhelyedre: Te és a Te hatalmadnak ládája! Ámen  
13. Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Ámen. 
Dávid fogadalmat tett Istennek, hogy visszahozza a frigyládát Jeruzsálembe. A múlt héten 

a frigyládát alaposan kiveséztük és több visszajelzést kaptam, hogy ez egy nagyon jó tanítás 
volt. Egy picikét ismételjük át, hogy mi a frigyláda? Hogyan néz ki a frigyláda?  

A frigyláda, más néven a szövetség ládája. A frigyláda egy akáciafából készült. A múlt 
héten akácfát mondtam, de ez kimondottan akácia, ami egy rendkívüli keményfa. 
Egyiptomban és Arábiában nő. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy az akácfa viszont 
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Amerikából származik. Tehát az az akácfa, ami nálunk található, nem azonos azzal az 
akáciafával. Mindenesetre hasonlóság van a kettő között, mert tartós fáról van szó. 

A láda akáciából készült és arannyal volt beborítva. A faanyag a Bibliában az emberiségre 
utal, az arany pedig az Istenség és az isteni természet képe. Az arannyal beborított faláda 
Jézusról beszél. Jézus előképe. A frigyláda tetején, szemben két kérub volt. A kérub angyali 
lény. Az Édenben, a trónteremben és a frigyládán található a bibliai leírások szerint. A fedél 
nem más, mint a kegyelem széke, mert az Ószövetségben a pap az áldozati állat vérét 
odahintette és így egy évre elfedte Izrael népének a bűnét. Az Ószövetségben a legszentebb 
tárgy a földön a frigyláda volt, és ez nemcsak az univerzum, hanem Isten szívének a 
központja is. A két kérub között volt Isten trónja, a kegyelem széke és Isten onnan szólt a 
főpaphoz. Talán röviden ennyit ismétlésként.  

Isten három dolgot helyeztetett bele a frigyládába. Az egyik a kőtáblák, a másik Áron 
vesszeje, és a harmadik pedig az aranykorsó mannával. Mind a három dolog arra emlékeztet, 
hogy az ember ellenszegül Istennek. De Isten nem akarja látni az ember ellenszegülését, ezért 
berakatta a ládába, rázáratta a fedelét és a kegyelem székét, ami magában az aranyfedél a láda 
tetején, ezt meghintette az áldozati állat vérével. Tehát Isten nem akarja látni az ember bűnét, 
azért elzárta, elfedte. Ezért nekünk sem kell ezt a ládát nyitogatni. Hagyjuk benne békén a 
dolgokat. Isten nem látja a bűneinket, mert azok befedettek a vér által. Az Újszövetségben 
pedig sokkal jobb vér által, az Úr Jézus drága szent vére által, és ezt nem kell megismételni, 
mert ez egyszer és mindenkorra szól, és folyamatos tisztítást jelent.  

Ez a frigyláda több mint 20 évig egy dombos helyen pihent. Ezt úgy hívják, hogy Kirjath 
Jearim. Ami magyarul úgy fordítható, hogy az erdő területe. Dávid Betlehemben növekedett, 
ahol Jézus született és ő már ott hallott a frigyládáról. A 6. versben szó volt Efratáról, ami 
Betlehemnek egy másik neve. Ez egyértelműen Betlehemre utal, hogy Dávid már hallott 
Betlehemben a ládáról. A Jaar pedig az előbb említett Kirjath Jearimra utal, a láda helyére, az 
erdős területre, dombos vidékre. Dávid közben növekedett, de ez idő alatt senki nem hozta 
vissza a frigyládát, még Saul király sem. Dávidnak volt egy célkitűzése, egy elhatározása, 
hogy ez a frigyláda, a szövetség ládája visszakerüljön a Sion hegyére. Azért érezte a szívén 
Dávid ennyire, mert Isten a Sion hegyét választotta örök lakhelyéül. Ezt olvastuk a 13-as 
versben. Van egy kérdésem. Isten miért a Siont választotta és nem a Sínai hegyet? Azért, mert 
a Sion az Ő kegyelmét képviseli. A Sínai hegy pedig a törvényt.  

Szeretnék előrevetíteni egy későbbi tanításból egy részletet. Ha az Ószövetségre 
gondolunk, és az Ószövetségről beszélünk, akkor általában úgy tekintünk rá, hogy az a 
törvény időszaka. De ez nem teljesen igaz. Mert a törvény nem Ádámtól kezdődik. Meg lehet 
keresni a Bibliában, hogy évszám szerint mikor adatott a törvény. Ennek nem néztem utána, 
de amikor megkapta a kőbe vésett törvényeket Mózes, onnantól van törvény a keresztig. A 
kőtáblák előtt pedig mi volt? Kegyelem. Volt egy kegyelmi időszak. A Biblia írja, hogy ha 
nincs törvény, nem számíttatik be a bűn. Az erre vonatkozik. Tehát volt egy kegyelemi 
korszak, de Izrael népe azt mondta, hogy hmm, ilyen jó gyerekek vagyunk és mi meg tudjuk 
tartani a törvényt. Kértek Istentől törvényt. Nem sikerült nekik betartani. A saját erőből pedig 
nem lehet igazzá válni Isten előtt. Most hála az Úrnak, ismét visszakerültünk a kegyelem 
időszakába. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy volt már kegyelemi kor, aztán jött egy 
törvény időszak, amit az ember nem tudott betartani és most ismét a kegyelem 
időkorszakában vagyunk, mert Jézus betöltötte a törvényt, felszegezte a fára az ellenünk szóló 
kézírást és szabadok vagyunk. Halleluja! 

Még egyszer mondom, hogy Sion hegye Isten kegyelmét képviseli, a Sínai hegy pedig a 
törvényt. Hasonló név, de ne keverjétek össze a Sínait a Sionnal.  

Az első húsvét után 50 napra mi történt? A tízparancsolat átadását követően, a Sínai 
hegynél 3000 ember meghalt. A 2Mózes 32,28-ban ez megtalálható. 

2Mózes 32,28. 
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28. A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedének, és elhulla azon a napon a 
népből mintegy háromezer férfiú.  

Ha nagyobb képet szeretnétek alkotni, akkor olvassátok el az előtte és utána levő részeket, 
de lapozzunk el most az Apostolok cselekedeteire, és azt fogjuk megvizsgálni, hogy a 
feltámadás után 50 napra Isten elküldte a Szent Szellemet és a Sion hegyen 3000 ember 
üdvözült. Van itt egy párhuzam.  

Apostolok cselekedetei 2,41. 
41. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk 

csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek. Ámen. 
Szeretném alátámasztani ezzel a két gondolattal még egyszer, hogy a Sion hegye a 

kegyelmet jelképezi, a Sínai hegy pedig a törvényt. A Sínai hegynél 3000 ember meghalt, 
mert valamit elvétettek. A Sion hegyénél az első pünkösdkor pedig 3000 ember újjászületett. 
A két hegy – a hegyet jelképesen értsétek – között mekkora különbség van? Világosan látszik 
az olvasott Igékből, hogy a törvény öl, a Szent Szellem pedig megelevenít. A törvény 
kárhoztat, a kegyelem megvált. Isten a kegyelmet választotta a törvény helyett, és Ő a Sion 
hegyére kíván költözni. Isten a Sion hegyét választotta a Sínai hegy helyett. Amikor megérted 
a frigyláda példázatát, akkor látni fogod a következőket: A frigyláda visszahozatala egyenlő 
Jézus visszahelyezésével a kiválóság helyére. Mert Jézus ma hol ül? A legkiválóbb helyen, az 
univerzum legmagasabb pontján, a hatalom királyiszékén, az Atya jobbján. És mivel a 
frigyláda Jézus előtt volt, ezért a frigyláda is hasonló bánásmódot érdemelt. Egyrészt látni 
fogjuk, hogy a frigyláda visszahozatala és Jézus visszahelyezése a hatalom királyi székére, ez 
egyenlő. Továbbá, Jézust és a munkásságát megérthessük és prédikálhassuk és a többi 
álláspontunk középpontjába kerüljön az Úr Jézus. Ma is sok helyen szükség van arra, hogy 
visszahozzák Krisztus Testébe a krisztusi prédikációkat és Ő a középpontba kerüljön. Sokkal 
többet kellene hallani Krisztus Testének a Krisztusról és az elvégzett munkájáról, és nem a 
vallásról. A kereszténység ugyanis nem a tetteinkről szól, nem az elhívásunkról szól, nem a 
látásainkról szól, nem mintha azok rosszak lennének, ha az Úrtól van, de a kereszténység 
Krisztus bevégzett munkájáról szól. Erre épül fel minden más.  

Még szeretnék valamit elmagyarázni. A prédikátor és a prédikáció fogalmát, mert ez 
többször előjön. De igazából az öt szolgálati hivatal az úgy szól az Efézusi levélben, hogy 
tanító, pásztor, evangélista, próféta, és apostol. Ez az öt hivatal van az Újszövetségben, de 
mégis használatos a Bibliában, és a hétköznapi beszédben is a prédikátor és a prédikál szó. 
Ennek egy kicsit utánanéztem. Az Ószövetségben a prédikátor szóra azt írja, hogy gyülekezet 
egybehívója és tanítója. A prédikál szóra pedig az Ószövetségben az van írva, hogy csepegtet, 
szól, prófétál. De az Újszövetségben pedig nagyobb világosságot kapunk a prédikál szóról. 
Nem minden Igét írtam ki, mert nagyon sok helyen megtalálható. Az egyik hely a Máté 
evangéliumban hírnöki tiszt, kihirdet, Igét hirdet. A Levelekben pedig jó hírt közöl, örömhírt 
mond, győzelmet hirdet, Evangéliumot hirdet, evangelizál. Én ezt úgy tudom gyűjtőnévként 
összefoglalni, hogy a prédikátor egy igehirdető. Függetlenül attól, hogy ő tanító, pásztor, vagy 
evangélista, gyűjtőnéven igehirdető.  

Az sem baj, ha tisztán látjuk, mi a különbség a prédikáció, és a tanítás között. A 
prédikáció az jegyzettől függetlenül jön elő, ahogy a Szellem adja. A tanítás pedig általában 
jegyzet alapján, amit a Szent Szellem otthon megad a pásztornak és ez alapján ő jegyzettel 
felkészül, van egy vázlatvonala, ami alapján halad. A Jelenések könyvével folytatjuk, a 3,20 
verssel. Itt mondja az Ige, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Mit gondoltok, ez kinek szól? 
Elveszetteknek vagy keresztényeknek? Én is azt hittem, hogy az elveszetteknek szól. 

Jelenések 3,20. 
20. Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja 

az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem. Ámen. 
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A szövegkörnyezet szerint ez az Ige nem az elveszetteknek szól, hanem konkrétan a 
laodiceai gyülekezetnek, tehát Krisztus Testének. Ha kiragadunk egy igeverset, akkor 
járhatunk úgy, hogy azt hisszük, és magam is úgy gondoltam korábban, hogy ez az 
elveszetteknek szól. De nem, ez a gyülekezetnek szól, és a nagy kérdés az, hogy miért áll 
Jézus a gyülekezetén kívül, és miért kívülről zörget? Mert sok helyen nem Krisztust 
prédikálják és Jézus az ajtó előtt kizáródik, kint reked. Erről szól ez. Vissza kellene engedni 
Jézust a középpontba, a tanítások középpontjába. Köszönjük az Úrnak a világosságot, hogy 
mind jobban megérthetjük az Igét, az Írásokat.  

2. Jézus felfedezése 
Egy szolgáló legnagyobb jutalma az, hogyha a hívőknek felfedheti Krisztust. Olyan szép 

gondolat. És megnyithatja a szemeiket, hogy még többet láthassanak meg Jézusból. Továbbá, 
kegyelméből, gyönyörűségéből és munkájának a tökéletességéből. Ez az elhívása minden 
felkentnek, de nemcsak a felkenteknek, mert igazából a bárányok is valamilyen szinten közre 
tudják adni a tanultakat, az Igét, az örömhírt. Az Úr a szolgálathoz való hűség alapján emel fel. 
Többek között Joseph Prince-nek a legelején olyan kicsi lakása volt, hogy a dolgozószobájába 
nem fért be egy szék. Aztán az Úr, ahogy adja az előléptetést, a lakás is növekszik.  

Kenneth Hagin könyveiben lehet olvasni azt, hogy amikor a szolgálatát kezdte, olyan 
kopott volt az autógumija, hogy csak éjszaka mert menni vele, mert félt, hogy a forró 
aszfalton kigyullad. Úgy emlékszem, hogy ő is lakásokat is cserélt és mindig nagyobb lakásba 
költözött, mert az Úrtól jön az előléptetés, ha valaki hűségesen megáll egy poszton. Amikor a 
gyülekezeti Testben nem a központi helyre helyezik Jézust, Isten áldásainak a teljessége 
csorbulni fog. Egyszerűen csak nézzetek meg egy olyan gyülekezetet, ahol a teljes 
Evangéliumot hirdetik, és nézzetek meg egy olyan gyülekezetet, ahol az éhenhalás szélén 
állnak a hívők, mert a táplálásuk vérszegény.  

Joseph Prince egyik alkalommal, mikor az Úrral társalgott, azt mondta, hogy ha minden 
tanításomnak a főszereplője Jézus lenne, akkor senki nem lenne kíváncsi az ilyen tanításokra 
és senki nem hallgatna meg. Erre az Úr azt felelte, hogy te fiam, akkor is hajlandó leszel 
jézusközpontú tanításokat adni, hogyha senki nem jön el? Prince ezen gondolkodott, mert az 
volt a szívén, ahogy nekünk is, hogy a gyülekezeti Testet gyarapítsuk minden tekintetben, 
létszámban is, és ismeretben is. A végén azt mondta, hogy hajlandó lesz akkor is, ha netán a 
gyülekezet létszáma e miatt csökken. A Galata levélből olvassunk Igét, ami azt írja, hogy nem 
embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek, és prédikált Jézus elvégzett munkájáról.  

Galata 1,10. 
10. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek 

igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus 
szolgája nem volnék.  Ámen. 

Ez a kérdés, amit kapott Joseph Prince Istentől, egy teszt volt. Letesztelte a hűségét, 
hozzáállását és odaszánását. Joseph Prince gyülekezete nemhogy kisebb lett volna, egy 
robbanásszerű növekedés indult el. A pár száz fős gyülekezetből 15ezres gyülekezet lett, 
illetve most is növekszik. Ez a robbanásszerű növekedés az Úrral való találkozás után indult 
el, amikor fókuszba helyezte a tanításaiban Jézust.  

Ne felejtsétek el, hogy Isten mindent megad, hogy te teljesíteni tudd az elhívását. Ha 
családra van szükséged, akkor családot, ha elöljáróra van szükséged, akkor elöljárót, ha 
gyülekezeti közösségre van szükséged, egy helyi gyülekezetet, vagy ha kapcsokra van 
szükséged, akkor azt is biztosítja. Tehát mindent ahhoz, hogy tudjál növekedni, tudjál előre 
haladni és tudjál szolgálni. A mi elhívásunk a kegyelem prédikálása. De ehhez vissza kell 
hozni Jézust a középpontba és a kegyelem ennek a része. Jézus nélkül nincs kegyelem. Jézust 
nem lehet elválasztani az Ő kegyelmétől, írja a János 1,17.  

János 1,17.  
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17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus 
által lett. Ámen. 

Nem könnyű kegyelmet prédikálni. Ezért volt Joseph Prince-ben egy kis megtorpanás. 
Ezért gondolta úgy, hogyha ő a kegyelmet prédikálja, akkor arra nem lesz mindenki kíváncsi. 
Ha ő Jézust állítja a középpontba és a kegyelmet prédikálja, akkor esetleg elmaradnak az 
emberek a gyülekezetből. Mert ő arra gondolt, hogy a kegyelem prédikálása az embert 
semmivé teszi, mert nem cselekedetek által van a mi előremenetelünk. Jézust viszont felemeli 
és mindenné teszi, és ez nem fog minden embernek tetszeni, hogy az ő cselekedetei le vannak 
nullázva. De tudomásul kell venni, hogy az egész szolgálatunk Jézus felfedezéséről és Jézus 
munkájáról szól.  

3. Jézus visszahozása 
Jézust visszahozni a Sionra azt jelenti, hogy Jézust visszahelyezni a kegyelem helyére. 

Hallottál már Jézusról úgy prédikálni, hogy a tanítások nagyon kemények voltak? Mondjuk 
nem itt a teljes evangéliumi körökben, hanem máshol. Egyik pásztortársamnak van egy rossz 
emléke, amikor elment gyónni és ott azt mondták neki, hogy ha fogamzásgátló tablettát szed, 
akkor maga egy gyilkos. És úgy ment ki, mint akit fejbe vertek. Nem volt magánál. A Máté 
5.20-hoz lapozzunk. Egy olyan Ige következik, amit megint könnyen félre lehet érteni.  

Máté 5,20. 
20. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és 

farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Ámen. 
Ettől az igeverstől Joseph Prince rettentően megijedt. Hogy a mi mércénk magasabb 

lenne, mint a farizeusok mércéje az igazság, a megigazulás tekintetében? Egyszerűen 
reményvesztetté vált, hogy a farizeusok mércéjét sem tudja teljesíteni az ember. Igazából ez a 
prédikátor Jézus szavait idézte, de soha nem hozta Jézust a kegyelem szövegkörnyezetébe. Ő 
Jézust keményen és ítélkezően tüntette fel. Jelképesen: nem hozta vissza a frigyládát a Sionba. 
Nem állította Jézust és a kegyelmét a középpontba.  

Korábban is tanultunk arról, hogy az igeverseket szükséges megvizsgálni, hogy ki 
mondja, mikor mondja, kinek mondja, és mit mond? Itt is, hogyha a szövegkörnyezetet 
alaposabban átolvassuk, akkor fogjuk látni, hogy ez nem nekünk szól. A kegyelem 
szövegkörnyezetében ma pontosan azt tanítjuk, amit Jézus mond. És Jézus azt mondta, hogy 
ez az egyetlen út a mennybe, hogy rendelkezz az Ő megigazulásával, amely fölülmúlja a 
megigazulás minden más mércéjét. Jézus megigazultsága magasan felette van az írástudók és 
a farizeusok saját cselekedeteiből történő megigazulásának.  

Tehát nekünk nem kell kétségbeesnünk ezen igevers alapján, mert a mi megigazulásunk, a 
mi megigazultságunk Jézus által van. Jézus megigazultsága pedig igen csak felette van a 
farizeusok és az írástudók megigazultságának. Mindenek felett van. A lényeg, hogy Jézus 
megigazultsága egy ajándék a számunkra, amit szabadon elfogadhatunk. 

Az Abba Atyánk a Krisztusban igazzá tett bennünket és újjászületettként tiéd a 
megigazultság. Nem a cselekedetekből, mert úgy nem működik, hanem hit által. Azt kell 
megragadunk, amit Krisztus elvégzett. Tehát nem kell magunkat hasonlítgatni a farizeusok 
mércéjéhez. Ők sem tudták betartani a törvényt egyébként. 

4. Légy Isten kedveltje 
Tudjátok, hogy mi a titok Dávid áldásaihoz? Légy Isten szíve szerint való ember. Dávid 

kereste és visszahozta a frigyládát Jeruzsálembe, ezért Isten őt a szíve szerint való férfiúnak 
nevezte és tekintette.  

Te is éppúgy keresheted Jézust és visszahozhatod Őt az életed középpontjába. Tedd Jézust 
az életed fókuszába és ő ott lesz közötted, közöttünk, ahogy írja a Máté 18,20. Mert ha ketten 
vagy hárman összejönnek az én nevemben… 

Máté 18,20. 
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20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
közöttük. Ámen. 

Ha netán a házasságod összeomlóban van, valószínű, hogy a pároddal szemben olyan 
ellátási igényt támasztasz, amivel csak Jézus tud ellátni. Amit csak Jézustól tudsz megkapni. 
És hogyha a házasfelek a végén túlnyomást gyakorolnak egymásra, a végén a túlnyomásból 
robbanás lesz. Minden házasságnak szüksége van egy harmadik félre, aki nem más, mint 
Jézus, és a Prédikátor 4,12-ben olvassuk hozzá az Igét, mert ugye a hármas kötél nehezen 
szakad el, a kettes kötél előbb elszakad. A két pászmából készült kötél előbb elszakad, mint a 
három pászmából készült.  

Prédikátor 4,12. 
12. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas 

kötél nem hamar szakad el. Ámen. 
Ez az Ige párosítható a Máté 18,20-hoz. Ha ketten vagy hárman összegyűlnek, Jézus ott 

van közöttük. Jézusnak ott kellene lenni minden házasság középpontjában. Te is lehetsz Isten 
olyan embere, aki keresi Isten szívét azáltal, hogy Jézust teszi a középpontba az élete minden 
területén. Tedd Jézust a házasságod középpontjába, a karriered, a pénzügyeid és a szolgálatod 
középpontjába. Engedd, hogy az Ő áldásainak a teljességét kiárassza az életedre. Még ma 
engedd ezt meg, ne várj holnapig. Mint tudjuk, Isten a helyreállítás Istene. Isten egy 
specialista a helyreállítás területén és Isten három területen szeretne helyreállítást adni.  

• Az egyik az elvesztegetett évek, amit az elmúlt évek során a kártevők akár fizikai 
síkon, akár a sötétség erői elpusztítottak és megloptak (anyagiak). 

• Másrészt az elme területén, ahol az érzelmek vannak. 
• A harmadik pedig a testünk gyógyulását illetően.  
Az van az Írásban, hogy nincs, aki kérje a helyreállítást. Tehát ezt a három pontot vedd 

elő, vagy azt, amelyik illet téged a három közül, és kérd a helyreállítást. Együttesen is 
megtehetjük, de folyamatosan legyél ezen a dolgon. Mert Isten a helyreállítás Istene, és Ő 
nemcsak annyit ad vissza, amit elvesztettél, elloptak tőled vagy kicsaltak tőled, hanem 
megnyomottan. Minél nagyobb a kár, annál nagyobb a kártérítés. Ez benne volt egy pesti 
tanításban is nem olyan túl régen. Tehát a helyreállítást kérni kell. És tudjuk, hogy amit Jézus 
nevében kérünk az Atyától, azt mind megadja.  

Kapcsoljuk hozzá azt, amit az alkalom elején mondtam a Szent Szellem felgyorsulásáról, 
amit a mai napon megtapasztaltam. Konkrétan, hogy a két ima milyen gyorsan 
megválaszolást nyert. Az egyik perceken belül, a másik egy-két órán belül. Megismétlem, 
hogy ragadjátok meg a Szellemnek ezt a gyorsaságát és kívánom, hogy mindaz, ami a 
szívetek kívánsága, az beteljesedjen nagy gyorsasággal. És a bennünk levő szellemet árasszuk 
ki. Illetve én minden nap kérem, hogy a Szent Szellem töltsön fel mindannyiunkat a szent 
olajjal túlcsorduló mértékben, hogy ez kiáradhasson a környezetünkre és ott egy 
robbanásszerű áttörést, változást hozzon a szívek kívánsága szerint az Atya dicsőségére. Mert 
a Szent Szellem ereje, a dünamisz, a dinamittal hozható összefüggésbe. Tehát fontos, hogy a 
helyreállítást kérjük.  

Az Ószövetségben nem csak annyit kellett visszaadni, amennyi kárt okozott az egyik 
ember a másiknak, hanem plusz még 20%-ot. Tehát egy tolvajlás után, egy kár után ki lett a 
nyertes? A károsult! A károsult lett a nyertes, mert végül is ő 120%-kal rendelkezett.  

Ádám kiengedte a kezéből a földet, elvesztette a földet és a helyreállítás következtében mi 
lett a nyereség? Hogy az ember visszanyerte a földet és megnyerte a mennyet is az 
újjászületés által. Tehát a helyreállítás mértékét látjátok ebben a példában is? Hogy egy 
veszteség volt és két nyereség. A Biblia azt mondja, hogy Jézus az, aki megfizette az árat, de 
itt a helyreállítás szó is használható.  

Ami kár ért bennünket, mint újjászületett híveket, Jézus az, aki a helyreállítást elvégezte. 
Nekünk ezt csak valóságba kell szólítani. Tehát úgy nem fog működni, hogy „igen, hallottam 
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én a helyreállítás Istenéről, de nem teszek érte semmit”. A hit szavát ebben az esetben is ki 
kell szólni, mint minden más esetben. A Biblia azt mondja, hogy meglesz néki, amit mondott. 
Halleluja. 

 
Akkor jöhetnek az imakérések és imádkozunk. Drága mennyei Atyánk! Az Úr Jézus 

Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Köszönjük, hogy az imáinkat meghallgatod 
és megválaszolod, és hisszük, hogy a korábbi imáink már mind úton vannak, ezért hálaadással 
vagyunk, hogy nyitva tartsuk a menny kapuját a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te 
életedet, hogy megnyilvánul a szentek életében, a családjaik életében, a munkahelyeken. 
Köszönjük, Atyám, hogy kedvessé teszed a szenteket mások előtt. Köszönjük, Atyám, a szent 
vért, amit bőséggel megragadunk és kitartjuk a helyzeteink felett a következőkben, amiért 
imádkozunk, a Jézus nevében. Megragadjuk a szövetség vérét, amit magasra emelünk és 
szólítjuk a megoldásokat a trónteremből, a legtökéletesebb megoldásokat a szövetségi 
hűséged alapján, Atyám, mert tudjuk, hogy Te mindenkor a segítségünkre vagy a Jézus 
Krisztus nevében. Jézus nevében ellene megyünk a keresztények elleni támadásnak, a 
keresztények mészárlásának, lerontjuk ezt a gonosz munkát a Jézus nevében és kijelentjük, 
hogy Jézus neve hatalmat vesz a keresztények megőrzése felett. A szent időzítésedhez és a 
szent terveidhez kötjük az előttünk álló eseményeket, programokat. Kérjük, Atyám, a 
helyreállítás Szellemét, hogy legyen a segítségünkre. Kérjük mindannyiunk helyreállítását az 
Úr Jézus Krisztus szent nevében. Az, amit elloptak tőlünk, illetve, kérjük az elménk, a 
gondolataink, az érzelmeink helyreállítását teljes mértékben, és kérjük Atyám, a testünk 
tökéletes helyreállítását az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a teljességet és 
Neked adunk minden dicsőséget. Hálát adunk, Uram, az egységért, a gyülekezet egységéért, a 
család egységéért, a kapcsok egységéért, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden 
dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Ámen!  

Imádkozni fogunk értetek kézrátétellel. Jézus átszegezett kezei velünk vannak, és amikor 
a kezünket rátok tesszük, akkor az átszegezett kezek ereje árad a ti testetekbe és garantált a 
gyógyulás. Halleluja. Tegnap vagy tegnap előtt volt a szív területére is gyógyító kenet. 
Köszönjük az Úrnak. A pásztor kézrátétellel imádkozik a gyülekezet tagjai felett, majd 
zsebkendők felett is. 

A 10-i pesti tanítás összefoglalója következik. A címe: A gyülekezet titka. 
A szeretet, az agapé szeretet a legnagyobb fegyver a gonosz ellen. Kenneth Haginnak 

gyönyörű könyve van. A címe így szól: Szeretet, az út a győzelemhez. Az is igaz, hogy amit 
vetünk, azt le fogjuk aratni, ezért mindig igyekezzünk arra, hogy jó magot vessünk.  

A Biblia azt is írja, hogy ideje van a szólásnak és ideje van a hallgatásnak. Tehát bölcsen 
kell megnyitni a szánkat és tudnunk kell, hogy mikor lehet szólni és mikor nem lehet. Ezt 
úgyis érzi az ember, mert a Szent Szellem és a mi szellemünk is ebben vezet bennünket. 

Ismét elhangzott Pesten Dávid és Jonatán kapcsolata, hogy a lelkük egybeforrt. Annyira 
szerették egymást, mintha egyek lettek volna. Ne felejtsd el, hogy nyomorúság idején Isten 
mindig küld szent kapcsokat, hogy ne légy egyedül, hogy valakivel karöltve tudjál megállni 
egy helyzetben.  

Ehhez szeretném hozzákapcsolni, ami a szívemre került. Miért azt a három tanítványt 
választotta Jézus, akit magához hívott, tehát Pétert, Jánost és Jakabot? Nagyon érdekes 
kijelentés jött ebből. Mert a szívük állapota azonos volt. Tehát a szellemi kapcsok így jönnek 
létre, hogy a szívük állapotba azonos. Ez nem azt jelenti, hogy klikkesedik a gyülekezet, hogy 
van egy klikk, még egy klikk, hanem Isten azokat tudja összekapcsolni, akiknek a szívük 
állapota azonos, és így épül a Krisztus Teste. Azt említettem, hogy a többiek nem sértődtek 
meg. Nincs leírva a Bibliában. Tehát nem vették rossz néven, hogy Jézus, azaz a Fej maga 
mellé vett hármat egy bizonyos feladatra. 



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

8/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

Kaptam egy levelet az elmúlt napokban, és jó értelemben véve döbbenettel olvastam. És 
minthogyha magunk közötti beszélgetést hallgattam volna, mert magunk közötti 
beszélgetésben is elhangzott már az, hogy húgom, nővérem, ahogy a prágai alkalmon is ez 
elhangzott és szóltunk erről beszámoltunk erről.  

A levél két címzettnek íródott, az egyik nekem, a másik pedig egy pásztorasszonynak. A 
címzés így volt, hogy: „Kedves Húgom és Kedves Bátyám!” És így végződött aláírásként, 
hogy: „Nővérke Hugica”. Azt írtam ide föl magamnak, hogy ez a kenet milyen ragadós, mert 
a Duna-Tisza közén is hatása van, ahonnan kaptam a levelet. Megállapítom, hogy valamilyen 
kenet elindult. És hálát adok az Úrnak, hogy mi részesei lehetünk ennek. És látjátok, Erzsike 
is rendszeresen emlegeti Jonatán és Dávid kapcsolatát. Tehát ez a jelenség nem korlátozódik 
egy szűk körre. És az ugrott be, hogy nem véletlenül kellett nekem írni a legutóbbi újságban a 
kapcsokról és a kötelékekről, mert a Szent Szellem hozta elő, és sokak számára ez biztos, 
hogy áldás volt. Illetve amíg azon gondolkodtam, hogy ebből mit fog előhozni az Úr, az futott 
le, hogy Krisztus Testében egy hatalmas egységet. Mert hogyha ezek a szent kapcsok még 
jobban kiépülnek, még nagyobb bátorsággal és ismerettel megragadják, belépnek, mert Isten 
építi ezeket a kapcsokat, csak nekünk be kell lépni ebbe, akkor ebből egy hatalmas egység jön 
elő, és ahol az egység, ott az erő. 

Folytatva a pesti tanítás gondolatait: Akin Isten kenete van, arról Isten kegyelme kiárad és 
elkezd munkálkodni a másik életében. Visszatérve megint az utcai evangelizációs munkához: 
hogyha az Úr elétek hoz valakit, elmondjátok az üdvösség imát, ő elmondja a problémáit, 
prédikáltok neki, akkor gyakorlatilag az történik, hogy Isten kenete – a kegyelem, ami rajtatok 
van – kiárad, és az ő életén, aki elveszett volt, tele problémával, azon elkezd munkálkodni. 

Akik tudatosan befogadják Krisztust, föléjük kerül ez a kenet, föléjük kerül ez a kegyelem 
és ez felemeli őket. Hogyha van 10 perced vagy negyedórád beszélni egy ilyen elveszett és 
problémával telerakott emberrel, meg fogod látni, hogy kezd felemelkedni. 

Isten szeretné megmutatni az Ő jóságát. A megoldások Nála vannak, és a kenet az, ami 
megtöri az igát. Isten kitartó hitet kér tőlünk, nekünk csak Őrá lenne szabad nézni, és ez a 
kulcs a győzelemhez. A gondokat Istenre kell bíznunk és akkor jön egy felszabadulás. Az 
1Péter 5,7. mondja, hogy minden gondotokat Őreá vessétek. Mert ha ezt nem teszi meg az 
ember, akkor egy nyomás van rajta. 

Az ember hajlamos arra, hogy aggódjon. De a mennyben, amikor visszatekintünk az ilyen 
helyzetekre, akkor sajnálni fogjuk azt az időt, amit aggódással töltöttünk. Isten megoldásokat 
készít. Ha az egyik megoldást nem tudod megragadni, akkor fogja küldeni a hatodikat, 
nyolcadikat, tizediket és a láthatatlanból fog előállni a látható valóság.  

Tehát a hitünket kell használni ahhoz, hogy a megválaszolt imáinkat át tudjuk hozni a 
fizikai síkra. Kérd Istentől, hogy az Ő szemeivel láthass, az Ő szemei legyenek a te szemeid, 
és az Ő látása legyen a te látásod, mert Isten szemével másként fogod látni a helyzeteket és a 
problémákat.  

Istent magasztaljuk fel, mert az egy szellemi erő. Ha Istent magasztalod fel a problémáid 
felett, akkor a problémák el fognak törpülni. Nagyon érdekes, hogy pont erről szóltam múlt 
héten, hogy a problémákat el kell mondani, ha imatámogatást akar kérni az ember, de nem 
kell felmagasztalni magasabbra, mint az Úr munkáját.  

A Biblia a titkok könyve. Ott el van rejtve az, hogy Jézussal együtt meghaltunk, Jézussal 
együtt eltemettettünk és Jézussal együtt feltámadtunk. Nem előlünk van elrejtve, hanem az 
ellenség elől és a világ elől. Isten hatalmas terve az, hogy újra egybeszerkeszt mindeneket. Az 
ellenség nem láthatta, hogy a mi életünk el lesz rejtve Krisztusban. Isten tündöklését, 
dicsőségét és bölcsességét rajtunk keresztül fogja megismerni a világ. 

A János 12,32-ben van egy olyan Ige, ami számomra sem volt kellően érthető, ott Jézus 
azt mondja, hogy mindeneket magamhoz vonzok, és én az elveszettekre gondoltam. De 
miután világosságot kaptam, most már látom, hogy nem arról van szó, hanem Jézus a 
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megváltás során magához vonzotta a kárhoztatást, a bűnt, az ítéletet, a betegséget, a fájdalmat, 
hogy te szabad lehess. Tehát minden problémát, kórt, átkot ő magához vonzott.  

Isten nekünk ki akarja jelenteni a titkokat. Nem előlünk rejti el. Krisztus lakozást vett 
bennünk és elrejtette Jézust bennünk. Te nem egy átlagember vagy, ezért az ördög nem tud 
csak úgy simán eltaposni. Ámen. És a titkok kijelentése pedig egy erőt fog hozni, mert 
megismered, hogy milyen hatalmad van Krisztusban. Isten helyet keres a szívekben, amit 
megtisztíthat, és oda beköltözhet, és ott megpihenhet. Ez velünk már megtörtént az 
újjászületéskor, de keresi a többi elveszetteket, és ebben bennünket akar használni. Isten 
lakozásra vágyik és te lehetsz az ő nyugodalmának a helye. A te szíved a szentek szentje. Az 
Ószövetségben pedig a frigyláda volt az a hely. Ámen. 

Olvassunk még Igét. Nagyon fontos a buzdító és a segítő szolgálat, és testvérnőm 
emlékeztetett arra, hogy Bill Kaiser felesége azt mondta, hogy ő egy buzdító szolgálatban áll 
a férje mellett. Tehát a buzdító szolgálat egy segítő szolgálat. A segítő szolgálatba nagyon, 
nagyon sok minden beletartozik. Beletartozik a zenei szolgálattól kezdve az oszlopok, a 
gyámolok, ilyen szavakat is használ a Biblia. A segítők bármilyen formája, és erről két Igét 
szeretnék veletek megosztani. 

Róma 12, 6–8. 
6. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem 

szerint, akár prófétálás, a hitnek mértéke szerint teljesítsük; 
7. Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; 
8. Buzdító a buzdításban; az adakozó szelídséggel; az elöljáró szorgalmatossággal; a 

könyörülő vidámsággal tegye. Ámen 
Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy szolgálat a szolgálatban? Most értettem meg én is 

világosabban, mélyebben, hogy például itt van egy szolgálat, itt a hivatalban áll egy pásztor, 
de ebben a szolgálatban van egy másik szolgálat, aki a zenei dicséreteket összekészíti. Tehát 
az egy szolgálat a szolgálatban. Halleluja. 

És ezek fontos dolgok. 
A segítő az egyházi szolgálatot jelent, illetve diakónusi szolgálatot. Ez megint egy idegen 

szó. A diakónus azt jelenti, hogy Krisztus Testében, illetve egy gyülekezetben bárki 
valamilyen szolgálatot vállal és végez. Ez lehet a szervező, a kulcsos, a dicsérő szolgálat, 
mármint a dicséretek összeállítója, könyves és sorolhatnám végig, hogy ilyenek vannak. Tehát 
ez mind a diakónusi szolgálatba tartozik. A diakónus fogalmába tartozik bele. 

Az 1Korinthus 12,28-at olvassuk még el. A buzdító és a segítő szolgálatok nélkül a 
szolgálatok szegényebbek lennének. Lehet, hogy el is gyengülnének, ha nincs buzdító és 
bátorító mellettük. 

1Korinthus 12,28. 
28. És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben először apostolokul, 

másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán 
gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit. Ámen 

Itt a segítő és pártfogó fogalom merül fel a görögben. Tehát ha összességében nézzük ezt 
a két igeverset, azt látjuk, hogy a segítő szolgálat az egy nagyon fontos feladat. Tapasztalatból 
is tudjuk, nemcsak elméletből. Kérem az Úr megerősítését ezeken a területeken, hogy 
hatékonyabb legyen ez a munka, mert ezek is mind fontosak. Halleluja. 

Van-e kérdésetek vagy bizonyságotok, vagy kijelentésetek? Örömmel meghallgatjuk. 
Éva: Nekem egy kérdésem lenne, mert a tanítás alatt feljött bennem, hogy van egy olyan 

Jézus kép is, egy olyan kis kép, amin a Jézus áll és az ajtón zörget be, tehát, hogy ez most 
kétféle jelentésű vagy most kimondottan ez a jelentése, amit ma elmondtál? Vagy arra is lehet 
érteni, hogy a szívét nyissa meg, és fogadja be az Úr Jézus, vagyis az újjászületésre? 

Valóban az a kép – egyébként egy könyvjelzőn van – nagyon jó arra, hogy aki még nem 
fogadta be Jézust, lássa azt, hogy kopogtat az ajtón. De maga ez az igevers, amiről ma 
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beszéltünk a Jelenések 3,20-ban, nem azt jelenti, hogy az elveszettek ajtaján kopogtat, vagy a 
szíve ajtaján kopogtat, hanem a gyülekezet ajtaján kopogtat, mert kizárták Jézust a 
tanításokból, tehát mindenféle elméleti síkú. 

Igen, megértettem ezt, csak mondom, a félreértések elkerülése érdekében. 
Szerintem, ha egy új elé kerül egy ilyen könyvjelző a kopogtatós képpel, ő nem fogja 

tudni, hogy mi van a Jelenések 3,20-ban. 
Egyébként is Jézus kopogtat a szívek ajtaján. Ez tény, de ott az Ige mást mond a 

szövegkörnyezetben, mert mind a hét gyülekezeteknek van egy üzenet. Tehát a 
gyülekezeteknek szól, amit, ha az ember nem kellő rálátással olvas, akkor nem látja, hogy 
előtte az is le van írva, hogy ez melyik gyülekezetnek íródott. Tehát ha a gyülekezetnek szól, 
akkor nem a hitetleneknek szól. De nyugodtan lehet használni így az elveszettek felé. Lehet 
használni.  

Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük a figyelmeteket, jövő héten találkozunk! 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


