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A KEGYELEM AJÁNDÉKA – 9. A kegyelem képe 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 06. 01. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal, hogy kitörő áldásokat kívánok! Halleluja! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Hiszem, hogy hoztátok a három kelléket 
az áldott összejövetelhez. Tudjátok, mi az a három kellék? Az olaj, az öröm és a hit. Ettől lesz 
az alkalom áldott. 

Megjelent a júniusi Örömhírmondó újságunk. Az első cikk: Az örömolaj hatalmában. 
Örömre mindenkinek szüksége van, olvassátok és mélyedjetek el benne. A 2. oldalon a Vádló 
kiiktatása cikk található, nagyon szemléletes képpel. Úgy látom, hogy a gyülekezet próba alatt 
van. Már legalább 2-3 hete mutatta az Úr, hogy ezt a cikket tegyem bele. Van, akit már 
meglátogatott és túllépett rajta, mert megállt hitben, van, akit most látogat és van, akit ezután 
fog. De a nagyobb lakik bennünk. Ne felejtsük el. Ajánlom a figyelmetekbe ezt a témát. 
Javaslom többször elolvasni, mert nagyon sok igazság van a sorok között és a szavak között.  

Kérlek benneteket, hogy közösen menjünk ellene, a gyötrő, az elnyomó, a sanyargató 
szellemnek – ami bombázza az elmét –, a viszálykodásnak, a féltékenységnek, irigységnek, 
mert meg kell őrizni a gyülekezet egységét. Ezt várja el tőlünk az Úr Jézus.  

Talán két hete volt, amikor a helyreállításról pár szót szóltam, olvashatjátok ezt itt a 3. 
oldalon. Három részből tevődik össze a helyreállítás, az anyagiak, a lélek, és az egészség 
területe. A károsult lesz mindig a nyertes. Mert az Ige szerint neki 120% jár vissza.  

A 4. oldalon jött még több apró dolog a kapcsok és kötelékekhez. Illetve három képben és 
néhány sorban próbáltam bemutatni a prágai Tűzkonferenciát. Néhányan ott voltatok, de az 
újságban is kívántam megemlékezni róla.  

Isten feladatul adta minden újjászületett hívőnek, hogy hirdesse az Evangéliumot. Ez nem 
biztos, hogy pulpitus mögötti hivatalt jelent, hanem úton, útfélen, vagy fagylaltozóban, 
büfében, kórházban, buszon, sínen, vízen és levegőben, amerre járunk. Viszont egy szót 
javasolnék törölni a keresztény szótárból, mert hallottam vissza negatív véleményeket. Az 
emberek nem szeretik, ha valaki erőszakos velük, ellenszenvet vált ki. Tehát a „kell” szót 
javasolnám, hogy töröljétek a szótáratokból. Inkább áldásos, célszerű kicserélni valami más 
szóval. A legelején nekem is meg kellett tanulnom, hogy a „kell” szót töröljem, mert azt 
hiszem, hogy mindannyian vallásos háttérből jöttünk, de Ági különösen. És amikor úgy 
állítottam haza a gyülekezetből, hogy a „kell” szót használtam, akkor láttam, hogy nagy 
tiltakozás van nála és törölnöm kellett a „kell” szót nekem is. Tehát nem kell, nem muszáj, 
egy lehetőség, egy kiváló, áldásos lehetőség. A Szent Szellem pedig megadja a kellő szót, 
amit használjatok.  

Kenneth Copeland napi tanításában a múlt héten az egyik kis tanításnak a címe az volt, 
hogy Ne hezitálj. Ez magyarul annyit jelent, hogy ne ingadozz. Ugyanis, a Jakab levele 1,6-8-
ig leírja, hogy az ingadozó ember olyan, mint a tenger habja, a tenger hulláma, ide-oda 
hánykolódik. Ismeritek az Igét. A Bővített fordítás úgy mondja: Állhatatlan, megbízhatatlan, 
bizonytalan, minden gondolatában, minden érzelmében és minden döntésében. Az 
ingadozásnak óriási veszélye van a hitben. Egyik pillanatban meg tudja ragadni, amiért 
imádkozott, a másik pillanatban pedig elengedi. Ezzel az ördögöt lépéselőnyhöz juttatja. 
Tehát az ingadozásnak igen komoly veszélye van.  

A Jakab 5,12 világosan leírja, hogy a te igened igen legyen, és a nem az nem. Ez is arra 
mutat rá, hogy határozottaknak kell lenni. Kell lenni bennünk egy határozottságnak, egy isteni 
határozottságnak. Olvassuk el, mert van itt egy szó, amit szeretnék kifejteni. 

Jakab 5,12. 



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

2/11 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

12. Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se 
semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem: hogy ítélet 
(kárhoztatás) alá ne essetek. Ámen. 

Itt a kárhoztatás görög szó jelenti azt is, hogy színlelés és képmutatás. Vigyázzunk, hogy 
ne legyünk ilyenek, hanem határozottak legyünk. Ha egyszer valamit eldöntünk, akkor álljunk 
meg az mellett. Ismét előhozza az Úr azt az igerészt, amiben Jézus megdorgálja Pétert. Nem 
azért, mert először a Szent Szellemnek nyílik meg, hanem másodszor a sötétség erőinek nyílik 
meg, és Jézus Péterrel nem vállalt közösséget azért, mert nem a menny szavát szólta. Megint 
visszatérünk oda, hogy fontos a menny szókincsét használni. A világban használják azt a 
közmondást, hogy ami a szívemen, az a számon. Az a világra vonatkozik. A keresztényeknek 
azt lenne szabad csak kimondaniuk, ami Isten szájából származik. A levelekben található az 
az Ige, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Ez mindent megmagyaráz.  

A kereszténynek fel kellene ismerni, hogy a gondolatoknak mi az a három forrása. 1. 
Isten, 2. az ördög, 3. a saját elménk. A három közül melyiket szabad szólni a testvéreid felé? 
Csak ez egyiket, ami Istentől származik. Tehát azt is felejtsétek el, jó mélyen ássátok el, hogy 
ami a szívemen az a számon.  

Aki hallgatta a tegnapi pesti alkalmat, hallhatta, hogy Kanizsán egy igen erőteljes alkalom 
volt. Erzsébet azt mondta, hogy percekig néma volt, nem tudott megszólalni az Úr 
jelenlétében, és a könnyek folytak mindenhol, mindenkinél. Hasonlót éltünk át mi is az elmúlt 
hetekben azt hiszem, és dicsőséget adunk az Úrnak. A pesti tanítás címe az volt, hogy az Úr 
keze. Ebből jövő héten kaptok összefoglalót.  

Amikor kézrátételre került sor, akár gyógyulás tekintetében, akár valaki kiállt 
felkenetésre, akkor az Úr Jézus ad egy felruházást, ad egy köpönyeget. A másik 
előmenetelének nekünk örülni kellene, a kezünket felemelni és hálát adni az Úrnak. 
Szombaton megyünk az imakonferenciára, ahol lesz két felkenetés segítő szolgálatra.  

A Szent Szellem mutatott két testvérkét a ságvári gyülekezetből és nem szeretnék a Szent 
Szellemnek ellenállni. Az egyik a Józsi, mint segítő szolgálat, főképpen a dicséret 
összeállításban nagy segítő. A másik pedig a Magdi, aki már segítő, buzdító szolgálatot végez. 
A szolgálati felkenetésnek a menete a következő: a Szent Szellem három személynek jelenti 
meg, kit hívott el. Először az illetőnek és a pásztornak. Amikor ez megvan, akkor a pásztor 
felveszi a kapcsolatot az elöljáróval, és amikor nekik is a Szent Szellem megmutatja, akkor a 
pásztor közli az illető báránykával.  

Ha fordítva lenne, hogy először a báránynak jelezné, és utána nemet mond az elöljáró, 
akkor egy kicsit kellemetlen lenne, meg keserűséget okozhatna. Mint ahogy Dégen is történt, 
ott a Szent Szellem rámutatott az ottani jelenlegi pásztorra, hogy ő egy fejjel magasabb, 
jelképesen, annyira figyel, annyira szívja magába az Igét, és ott meg kellett kérdeznem, hogy 
tudod, hogy az Úrnak van valami terve veled? Válasz egyértelmű volt, azt mondta, hogy igen.  

Akkor mire várunk innentől kezdve? Bejelentettem Pesten, mikor megjött a válasz, akkor 
közöltem vele, hogy a következő pásztorkonferencián megyünk. Vannak olyan helyzetek, 
ahol már gyakorolják a tevékenységet, ami a szívükön van, ilyenkor már nem kell 
megkérdezni, hogy érzed-e, hogy az Úrnak van valami terve veled? Hanem egyszerűen a 
Szent Szellemnek engedelmeskedve meglépjük ezt.  

A menny szótárat használjuk, ez a Biblia. Erről volt szó az előbb. Nem is tudják sokszor a 
keresztények, hogy milyen súlyos hibát követnek el akkor, amikor egy másik keresztényt 
szapulnak. Tudjátok mi az a súlyos hiba? Amikor az egyik keresztény a másikat szapulja, 
akkor gyakorlatilag a Jézus vérét kritizálja a másik testvér felett. Mert a Jézus vére őt 
megmosta, megtisztította. Isten úgy látja, hogy ő tiszta, akkor én nem kritizálhatom. Aztán 
súlyosabb a helyzet, amikor Isten felkentjét rágalmazzák. A Zsoltárok 89-et, ha elolvassátok, 
benne van, hogy Isten karja kinyúl segítségképpen a felkent felé és megrontja azokat, akik 
Isten felkentjét szorongatják. Ebben a zsoltárban Dávidról van szó egyébként, de ez minden 
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felkentre vonatkozik. Tehát ha egy keresztény nekiáll valakit kritizálni, akkor Jézus vérét 
kritizálja a másik testvér felett, vagy egy szolgálót ócsárol, akkor pedig Isten foglalkozni fog 
vele. Mert Isten felkenetésében és Isten szolgálatában áll. Ismét ajánlom figyelmetekbe, a 
legutóbbi pesti újságban a Megbocsátás című kétoldalas anyagot. Itt van egy kiemelt rész, 
ahova a szemem rávetült, hogy semmi sérelmet ne hordozz magadban, mert ha ez foglalkoztat 
téged, akkor az ördög foglya vagy, és ajtót nyit az ember ezzel a dologgal. A Biblia tanít a 
megbocsátásról és a szeretetről, úgyhogy nekünk azon a vonalon kell haladni. Halleluja!  

A Szent Szellem elkezdett munkálkodni. Gyógyulás van a könyökben, ízületekben, 
fülben, vádliban, az egész arc területén, mintha valaki összetörte volna a képét. A karban és a 
derék alsó részén. Vegye el, akinek szüksége van rá. Köszönjük ezt az Úrnak.  

Tegnapi nap elkezdtem e-mailben küldeni olyat, hogy falatok. Ez jött a szívemre és bízom 
benne, hogy rendszeres lesz. Napi kis Ige falatok.  

Nagy élvezettel olvasom, és hallom ti is a Joel Osteen Megvallásaim című könyvet. A mai 
napon is, ami benne van, az a kirobbanó áldás megdöbbent, mert már jó pár hete imádkozom 
otthon is meg itt is, hogy a Szent Szellem töltsön fel olajjal, ami áradjon ki, és robbanásszerű 
változások jöjjenek az életünkbe. Hét végén erős imakésztetésem volt, úgyhogy biztos 
valakinek szüksége volt rá. Úgy néz ki, hogy allergiára is van gyógyító kenet.  

 
Folytatjuk A kegyelem ajándéka sorozatot, a 9. rész következik.  
Ennek a címe: A kegyelem képe. 
1. A tiszta kegyelem  
Joseph Prince egyszer megkérdezte az akkor 5 éves kislányát, hogy őszerinte mi a Biblia. 

Tudjátok, mit válaszolt? A Biblia egy olyan könyv, ami végig Jézusról szól, és van benne egy 
piros zsinór. Ez a könyvjelző, már amelyikben van. Ez a kislány nem vallásos kifejezéssel 
jellemezte ezt a könyvet, a könyvek Könyvét, hanem a legegyszerűbb, legtisztább formában 
látta a Bibliát. Valóban van egy vörös fonal, vörös szál, ami végigfut a teremtéstől a Jelenések 
könyvéig. Ez pedig az Úr Jézus drága szent vére. Ószövetségben előképként, és a 
későbbiekben pedig a valóságként. Leszögezhetjük, hogy az egész könyv Jézusról szól, illetve 
a kereszten bevégzett munkájáról. Amikor valaki először veszi kézbe a Bibliát és először 
olvassa az Ószövetséget, lehet, hogy kérdőjelek támadnak benne, hogy vajon miről szól az a 
rengeteg mészárlás, állatáldozat, és a vérontás. A Zsidó levélhez lapozzunk! Amikor 
megérted, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, onnantól kezdve elkezded nagyra becsülni 
a vérnek az értékét. Különös tekintettel az Úr Jézus drága vérére, ami értünk ontatott ki.  

Zsidó 9,22. 
22. És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül 

nincs bűnök eltörlése. Ámen. 
Isten a vért a tisztításra rendelte. Ószövetségben látjuk, mert ott tiltva volt a vérnek az 

evése, fogyasztása. Utána jött egy jobb vér, az Úr Jézus vére, ami értünk ontatott ki. Mit 
gondoltok, hogy mikor és hol történt az első állatáldozat? Ravasz kérdés. Én sem gondoltam 
rá, annyira elrejtett, de olvassuk el az 1Mózesben. Az első állatáldozat az Édenkertben volt a 
bukás után, amikor Isten az embert felöltöztette. Először meg kellett ölni az állatot, és az állat 
bőréből készült az ember öltözete.  

1Mózes 3,21. 
21. És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté 

őket. Ámen. 
Isten bőrruhát adott az emberre, felöltöztette az embert. Ez a bőrruha, a héberben jelenti 

azt, hogy tunika. Ezt jobban ismerjük. Gyakorlatilag ez egy alsó ruházat, ami általában térdig 
érő inget jelent. Egy hálóingszerű, térdig érő ruházat.  

Az első állatáldozat ekkor történt. Az állatnak ki kellett, hogy folyjon a vére, és az állat 
bőrébe lett felöltöztetve az ember, hogy elfedje a testét. Már a vérnek szerepe volt ilyen 
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korán, a bibliai időkben. Az Ószövetségben minden állatáldozat Jézus Krisztus előképe. 
Annak a Jézus Krisztusnak az előképe, akinek a vére kiontatott a kereszten értünk. A 
János1,29 végén azt olvassuk, hogy a Bárány vére veszi el a világ bűneit.  

János 1,29. 
29. … Ímé, az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ámen. 
Lapozzunk a Jelenések könyvéhez.  
Jelenések 5,5–6.  
5. És egy a vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé, győzött a Júda nemzetségéből 

való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétét. 
6. És láték a királyiszék és a négy élőlény között és a vének között egy Bárányt állani, 

mint egy megöletettet, hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét Szelleme, amely 
elküldetett az egész földre. Ámen. 

János hangot hallott, ami azt mondta, hogy győzött a Júda oroszlánja. De amikor ránézett, 
akkor egy megöletett bárányt látott. A Bibliában minden Jézus kereszthalálára mutat. Az Ő 
áldozatának köszönhetjük, hogy a kegyelem újszövetsége alá tartozhatunk. Az Ószövetség 
mit sugall? Hogy az ember saját magára nézzen. Az Újszövetség pedig mire irányítja a 
figyelmet? A megfeszített Krisztusra, aki elvégezte a munkát értünk és helyettünk. Az 
ószövetségi próféták mindig a bűnre emlékeztettek és arra, hogy valami baj van veled.  

Az újszövetségi prédikátorok pedig a megigazultságot juttatják az eszedbe, mert a 
kegyelmet prédikálják, és ebből azt fogod meglátni, hogy veled már minden rendben van, 
mert Jézus elvégezte a munkát. Az Ő szent vére kiontatott, megmosott, és folyamatosan 
tisztán tart. Mózes első csodája mi volt? Amikor a vizet vérré változtatta, és az a vérré 
változott víz gyakorlatilag halált hozott, mert a benne levő élőlények meghaltak, elpusztultak. 
Ezt megtaláljátok a 2Mózes 7,20-21-ben. 

2Mózes 7,20–21. 
20. Mózes és Áron pedig úgy cselekedének, amint az Úr parancsolta. És felemelé a 

vesszőt és megsújtá a vizet, amely a folyóban volt a fáraó előtt és az ő szolgái előtt, és 
mind vérré változék a víz, amely folyóban volt.  

21. A hal pedig, amely a folyóvízben volt, meghala, és megbüdösödék a folyóvíz, és 
nem ihatának az egyiptombeliek a folyónak vizéből; és vér volt az egész Egyiptom földjén. 

Nemcsak a vízben levő állatok haltak meg, hanem az embereknek is nagy problémát 
okozott a szomjúság, a vízhiány. Eszembe jutott, hogy gyerekkoromban, amikor még az 
építkezés folyamatban volt, állt az udvaron egy hordó szurok, és az oldala valahogy kilukadt, 
és a nagy nap melegétől kifolyt a szurok. Arra szaladt egy tyúkocska, beleragadt, mint a 
hamupipőke cipője. Aztán arra szaladt a húgom, ő is úgy járt. Tehát azt szeretném ezzel 
szemléltetni, hogy amikor egy víz vérré válik, akkor, ami benne van, egyértelmű, hogy 
elpusztul, de ami belelép, valami oknál fogva az is elpusztul, mert beleragad, mivel megalszik 
a vér és utána nem tud kiszabadulni belőle. Ennek az ellenpéldája: 

János 2,9. 
9. Amint pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét 

van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala. Szólítá a násznagy a vőlegényt. 
Ez a kegyelem első csodája, hogy Jézus a vizet borrá változtatta. Ez ünneplést jelent és 

életet. Látjátok, hogy a törvény és a kegyelem között máris nagy különbség van? A lényeg az, 
hogy megtörtént a víz borrá változtatása. Bízom benne, hogy látjátok, hogy a törvény megöl, 
és a Szellem megelevenít.  

2Korinthus 3,6. 
6. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, 

hanem Szellemé; mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít. Ámen. 
A betű a törvényt jelenti, mert le volt írva, vagyis kőbe volt vésve.  
2. Egyiptomtól a Sínai hegyig 
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Azt tudjuk, hogy Istenhez kiáltott Izrael népe, amikor Egyiptomban fogságban volt. Isten 
a hatalmas karjával a segítségükre sietett, megemlékezett a szövetségről, és Egyiptomból Isten 
kiszabadította az Ő népét. Fontos azt megemlíteni, hogy akkor még nem volt törvény. Akkor 
még nem volt Tízparancsolat. Azt is fontos látni, hogy Izrael gyermekei a Bárány vére által 
jöttek ki Egyiptomból. Holott Jézus később lett megfeszítve, de a Bárány vérének vannak 
előképei. Joseph Prince-t az Úr bevezette a kegyelem forradalmába. Azt mondta az Úr, hogy 
tanulmányozd Izrael útját Egyiptomtól a Sínai hegyig, mert ez a tiszta kegyelem egyik képe.  

Boldogan belevetette magát az Ige tanulmányozásába, mert erről soha nem hallott és sehol 
nem talált ehhez megfelelő írott irodalmat. Te is megfigyelheted, ha figyelmesen olvasod az 
Írásokat, hogy a zúgolódás és a panasz ellenére, abban az időben egyetlen egy ember sem halt 
meg. Nem kerültek ítélet alá. Ráadásul Isten jeleket és csodákat tett, és ezek kíséretében 
szabadította ki Izrael népét Egyiptomból, a fogságból. De a kiszabadult nép nem tisztelte Istent, 
hanem újra elkezdtek zúgolódni. Tudjuk, hogy vízre, élelmiszerre, mindenre panaszkodtak. 
Amikor Izrael népe menekült Egyiptomból, odaért a Vörös tengerhez, mögöttük az egyiptomi 
hadsereg. Gyakorlatilag beékelődtek két pont közé. Ekkor Mózeshez kiáltottak.  

2Mózes 14,11. 
11. És mondának Mózesnek: Hát nincsenek-é Egyiptomban sírok, hogy ide a pusztába 

hoztál minket meghalni? Mit cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? 
Mit gondoltok, ez mi, amit mondtak Mózesnek? Ez is egy panasz Isten ellen. A zúgolódás 

panasz, Isten elleni vétek. Isten válasza erre mégis mi volt? Kettéválasztotta a Vörös tengert. 
Száraz lábbal, biztonságosan átmehettek rajta, utánuk összezárult a víz és az őket üldöző 
hadsereg elpusztult. Tehát kegyelmet kaptak. Az átkelés után mi történt? Tovább zúgolódtak.  

Mózes! Ideértünk Márához. Keserű a víz! A 2Mózes 15,25-ben ezt el is olvassuk. 
Istennek erre is volt egy újabb csodás válasza, hogy ez a keserűvíz édessé változott, amikor 
Mózes közbelépett Isten utasítására. 

2Mózes 15,25. 
25. Ő pedig az Úrhoz kiálta, és mutata néki az Úr egy fát és beveté azt a vízbe, és a 

víz megédesedék. Ott ada néki rendtartást és törvényt és ott megkísérté. 
Ez a „megkísérté” szó inkább azt jelenti, hogy megpróbálta. Ez után mi következik? 

Elkezdenek az éhség miatt Mózeshez kiáltani. Isten megint a kegyelmét mutatja meg, mert 
potyognak a fürjek, hullik a manna és van élelmiszer, van ellátás. A 2Mózes 16. fejezet a 
fürjekről szól és a mannáról, ha akarjátok, akkor el tudjátok olvasni. Ennek ellenére még 
mindig tovább panaszkodtak, és Mózes vizet fakasztott a sziklából. Lapozzunk a 2Mózes 17. 
fejezetéhez. 

2Mózes 17,3. 6. 
3. És szomjúhozik ott a nép a vízre és zúgolódék a nép Mózes ellen és monda: Miért 

hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és 
barmainkat? 

6. Ímé én odaállok teelődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki 
abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izrael vénei szemeláttára. 

Hogyha figyelmesen tanulmányozod a Bibliát, azt fogod látni, hogy minden egyes 
zúgolódáskor Isten kegyelme és jósága mutatkozott meg a választott nép felett. Miért? Azért, 
mert abban az időszakban az áldás és a gondoskodás nem függött az engedelmességtől. Nem 
volt törvény. Ebben az időkorszakban Isten az ábrahámi szövetség jóságára és hűségére 
támaszkodott, amely a kegyelem szövetsége volt. Nemrégen ezt felvezettem, hogy kétszer 
volt kegyelem korszak: a törvény előtt, aztán jött a törvény a keresztig, mert Jézus felszegezte 
a törvényt a fára, és utána itt van megint a 2000 éves dicsőséges kegyelem korszaka. Tehát a 
törvény később adatott, mint azok az Igék, amelyeket most olvastunk. Ezt fontos tisztán látni. 

3. A szövetségek cseréje 
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Tehát idáig arról beszéltünk, hogy a törvény előtti időszak milyen volt. Láthatjuk, hogy a 
kegyelem korszaka volt, és eljött egy időpont, amikor gyakorlatilag a nép kért törvényt. Nem 
Isten akasztotta a nyakukba. Sajnos a Sínai hegy lábánál tragikus dolog történt. Olvassuk el a 
2Mózes 19-ben a 8-as verset. 

2 Mózes 19,8. 
8. És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind 

megtesszük. És megvitte Mózes az Úrnak a nép beszédét. Ámen. 
Tehát Mózeshez kiáltanak. Igazából a héber szövegben ez azt jelenti, hogy ők büszkeséget 

állítanak, hogy mi nagyon jó gyerekek vagyunk, mi mindent meg tudunk tenni, amit Isten 
nekünk mond és parancsol. Mi képesek vagyunk erre. Tehát büszkék voltak, kihúzták a 
mellüket és azt mondták, hogy ők kiváló gyerekek. Valójában ezzel azt mondták, hogy: 
„Isten, többé ne a Te jóságodon alapuljon az áldás, hanem a mi engedelmességünk alapján 
ítélj meg bennünket.” Tehát ekkor megtörtént a szövetségek cseréje. Az ábrahámi szövetséget 
átcserélték a Sínai szövetségre, a mózesi törvényekre.  

A kegyelmen alapuló ábrahámi szövetséget a törvényen alapuló szövetségre cserélték ki. 
Tehát egy sokkal jobb helyzetből, egy kegyelmi időszakból átkerültek egy törvény korszakba. 
Előtte egész idő alatt Isten ellátta az ő népét. Gondoskodott róluk folyamatosan. A pár 
igevers, amit olvastunk ezt alá is támasztja. 

Említeném még egyszer a Vörös tenger kettéválasztását, a mannát, a vizet, a fürjeket, mint 
húsellátást, annak ellenére, hogy folyamatosan zúgolódtak. De mivel kegyelem alatt voltak, 
nem szállt rájuk ítélet. De amikor a büszkeség szavát kezdték el szólni, akkor Isten 
megváltoztatta a hangszínét. Az volt Isten utasítása, hogy senki ne menjen a hegy közelébe. 

2Mózes 19,12. 
12. És vess határt a népnek köröskörül, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a 

hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz, ami a hegyet érinti, halállal 
haljon meg.  

Ez már a törvénynek az illata. Vajon miért változtatta meg Isten a viselkedését? Azért, 
mert az ember a saját erejében kezdett bízni és az engedelmességen alapuló szövetséget 
választotta. Ezt nevezzük mi önmegigazításnak. Ami nem működik.  

Mivel azt akarták, hogy a saját teljesítményük alapján legyenek megítélve, Isten ezt 
követően odaadta nekik a tíz parancsolatot: „Tessék, itt vannak a kőtáblák felvésve és ezt 
tartsátok be.” Ettől kezdve Isten az átadott törvény alapján értékelte őket. Ha betartották a 
törvényt, áldottak voltak. Ha nem sikerült a törvényt betartani, akkor átok alatt éltek. 
Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez ószövetségi időre vonatkozik és a törvény korszakára. Ma 
nem így van. Az emberek sajnos nem értették, hogy a törvény egy teljes egész. 

A Jakab 2,10 ezt pontosan leírja. Olvassuk el! Azt írja itt az Ige, hogy az összes törvényt 
be kell tartani, egyetlenegynek az elvétése azt jelenti, hogy az egészben bűnös. 

Jakab 2,10. 
10. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek 

megrontásában bűnös. Ámen. 
Mondok egy példát. Többen vezettek kocsit, aki nem vezet az is tudja nagyjából, hogy 

mik a KRESZ szabályok. Tegyük fel, hogy egy sofőr átlépi a záróvonalat. Hogyha azt 
vesszük, amit most olvastunk, hogy az egyetlenegy vétek azt jelenti, hogy az egész törvény, 
az egész KRESZ szabály meg van sértve, akkor gyakorlatilag azt a sofőrt, aki átlépi a 
záróvonalat, az összes KRESZ-ben lévő törvényért megbüntethetik. A piros lámpán való 
áthajtástól kezdve mindenig, ami csak létezik.  

A törvény alá kerülve azonnal elkezdtek megnyilvánulni a hústest dolgai. A mai nap is 
igaz ez, így óvatosnak kell lenni, mert hogyha valaki visszakanyarodik a törvényhez, azonnal 
megnyilvánulnak a hústest cselekedetei. Ahogy a nép megkapta a törvényt, az első 
parancsolatot máris megszegték. 
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Menjünk vissza a 2 Mózes 20-hoz. Aranyborjút öntöttek és istenként imádták.  
2Mózes 20,3. 
3. Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem. 
És olvassuk a 32. fejezet 8. versét. 
2Mózes 32,8. 
8. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek maguk-

nak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják: Ezek a te isteneid Izrael, akik téged 
kihoztak Egyiptom földjéből. 

Isten azt mondja, hogy én vagyok egyedül Isten és nincs senki más. Tehát a világban 
nagyon sok hamis isten van és nekünk is nagyon óvatosan kell ezen e területen haladnunk. 
Azt mutatta az Úr kijelentés által, hogy akinek az életében vannak idegen istenek, azok saját 
magukat levágják az áldásokról. Ezt tükörként is lehet használni, mert hogyha megnézi az 
ember a saját életét, hogy van-e abban olyan terület, ami kudarcos vagy az egész élete 
kudarcos, akkor vissza kell fordítani ezt a kérdést oda, hogy megvizsgálandó, hogy van-e az 
életében idegen isten. Ez nagyon sok minden lehet. Nemrég olvastam egy igen hátborzongató 
dolgot. Az afrikai kontinensen a csecsemők kisujjából egy percet levágnak és bemutatják az ő 
úgymond isteneiknek, ami nem az igaz Isten. Hát a mennyei Atya a saját teremtményét nem 
csonkítja meg, ugye? Aztán sok ehhez hasonló dolog van. Amikor én is még kerestem az utat, 
meg keresetem az Urat, volt egy borostyánkő nyakláncom, mert a borostyánkő az erre meg 
arra jó, és le van írva, hogy melyik kő mire jó a világ szerint. Amikor abban hittem, akkor azt 
hordtam. Egyszer csak elvesztettem. A ragasztó elengedte és a kő kiesett a foglalatból. Arra 
gondoltam, hogy akkor innentől kezdve nekem nem kell. Biztos, hogy nem kell. Tehát ez is 
egy idegen isten. A nyakamban ott lógott, mert attól vártam valamit, tehát magasabbra 
helyeztem, mint Istent, akit még nem ismertem. Aztán 1996-ban igaz már újjá voltam 
születve, de semmit nem tudtam az Igéből és nem is volt időm gyülekezetbe járni, mert akkor 
építkeztünk. Aki lebontotta a háztetőt vagy tetőteret épített és közbejött az eső, az tudja, hogy 
ez mivel jár. Igaz, hogy lefóliáztuk a tetőt, de a víz megtalálta az utat. Alul lavórok voltak, 
folyt a víz a bútorra, ágyra, erre-arra. Én a tetőn este sötétben meregetem a vizet, ahonnan 
tudom és fohászkodom a fénylényekhez. Hát akkor ennyi volt a tudásom. És gondoljátok, 
hogy kaptam segítséget? Nem. Ez is egy idegen isten, mert valami mellékvágányon voltam 
akkor. Utána megkaptam a világosságot és elhagytam a fénylényeket, meg a nyakba függőt is. 

Térjünk vissza az Igéhez. Az Ézsaiás 8. fejezetében Isten világosan megmondja, hogy 
kitől kell tudakozódnunk. 

Én hallottam olyan keresztényt is, hogy jár gyülekezetbe, és akkor elment jóshoz, mert 
meg akarta tudni a jövendőt, meg vannak ezek az asztrológiai vonalak jó emelt díjas tarifával.  

No, most jól figyeljetek, hogy Isten mit mond: kitől kell tudakozódnunk?  
Ésaiás 8,19–21. 
19. És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendő-

mondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért 
a holtaktól kell-é tudakozódni? 

20. A törvényre és a bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ez Ige szerint szólnak, 
nem lesz hajnaluk: 

21. Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha meg-
éhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé. Ámen 

Tehát egy újjászületett hívőnek semmiféle jóssal nincs dolga. Se jövendőmondóval, se 
csillagjóssal. Én magam is kerestem az utat, csak az ember akkor még nem tudja, hogy melyik 
a világos meg a sötét oldal. Voltam ezoterikus körökben, de amikor megismertem az Urat, 
akkor azt lezártam. Elhagytam az idegen isteneket. Sok ostobaságot megtettünk akkor 
azokkal, akikkel együtt voltam. Olvastam horoszkópot annak idején. Száműztem, mert ez 
mind idegen isten. Szeretnék oda visszautalni még egyszer, hogy ha valakinek az életében 
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idegen istenek vannak, az saját magát vágja le az áldásokról. Tehát ezt nagyon érdemes felírni 
a szívünk táblájára, mert visszafelé is lehet vizsgálódni, hogy miért is kudarcos, sikertelen az 
életem? És akkor megvizsgálni, hogy van-e benne idegen isten. 

Olvassuk tovább az Igét az Ézsaiás 47-ben. Nem is soroltam fel mindent, de azt hiszem 
egyértelmű, hogy ami az Abbán, a mennyei Atyán kívül van, az mind hamis isten. Így a 
legegyszerűbb. 

Ésaiás 47,12–13. 
12. No, állj elő hát igéző szózataiddal és varázslásodnak sokaságával, amelyekkel 

ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. 
13. Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no, álljanak elő és tartsanak meg az égnek 

vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend 
reád.  

Ez a csillagjósokra vonatkozik, mert az asztrológia ehhez kapcsolódó terület. Tehát az 
előbb olvasott Ige egyértelműen elmondja, hogy az újjászületett hívőnek Istentől kell 
tudakozódnia, és a Szent Szellem lesz az, aki megjelenti neki a jövendőjét. Ingyen. Komoly 
pénzeket kérnek el, hogyha valaki elmegy egy ilyen helyre.  

Még egy gondolatsor. Figyeld meg: a Sínai hegy előtt senki nem halt meg, mert Isten 
kegyelme mutatkozott meg, a Sínai hegy után a zúgolódás miatt már meghaltak. Tehát a 
kegyelem és a törvény közötti különbség erősen látszik, világosan látszik. A törvény alatt 
ugyanis a bűnt meg kell büntetni. Amíg nem volt KRESZ szabály, meg záróvonal, addig nem 
lehetett megbüntetni. A törvény adását követően az áldás már nem Isten kegyelmén múlott. 
Az áldás a továbbiakban az ember engedelmességétől függött, és mivel nem tudta a törvényt 
betartani, ez kudarchoz vezetett. Ebből fakadóan a mózesi törvény a halál és a kárhoztatás 
szolgálata. A törvény egy rugalmatlan mérce. Nem mondhatja a sofőr a rendőrnek, hogy csak 
5 cm-el léptem át a záróvonalat és nem 50-el. Nincs százalékos mérlegelési lehetősége, hogy 
akkor most a bírságnak csak a 10 százalékát szabja ki. Átlépte vagy nem lépte? Már 2000 éve 
a kegyelem időszaka alatt élünk, hála az Úrnak. De sajnos nem mindenki tanulta meg azt, 
hogy ne kanyarodjon vissza a törvényhez. Mert ha visszakanyarodik a törvényhez, akkor a 
halál szolgálata alá kerül, kiesik az áldásokból. A Galata levelet Pál pont olyanoknak írta, akik 
újjászületettek voltak, de valami téves szellő és irányzat hatására vissza akartak térni a 
törvényhez. És ha visszatérnénk a törvényhez, akkor pedig a hústest cselekedetei azonnal 
megmutatkoznának.  

Tehát hiszem, hogy látjátok világosan, hogy volt egy kegyelmi korszak a törvény adásáig, 
utána jött egy törvény a keresztig, és most megint a kegyelem korszaka alatt élünk, és a 
törvényt igazából a nép kérte.  

Hiszem, hogy kaptatok ma is valami újat. Ezek a sorozatok nagyon alkalmasak arra, hogy 
az ismeretünk fejlődjön. 

Drága mennyei Atyánk! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Egy 
szívvel, egy lélekkel és egy akarattal járulunk a szent színed elé. Köszönjük, Atyám, hogy az 
imáinkat meghallgatod, megválaszolod, és a korábban elmondott imák úton vannak, ezért 
bőséges hálát adunk. Köszönjük, Atyám, hogy gondod van a gyülekezet egységének a 
megőrzésére, mi a törésre állunk a Jézus nevében és a hatalom szavát szóljuk, hogy Jézus 
Krisztus neve hatalmat vesz a gyülekezet ellen irányuló minden támadás ellen, a viszály ellen, 
az irigység, fösvénység ellen a Jézus nevében és a gyötrő, sanyargató szellemek ellen a Jézus 
nevében. Hálát adunk, Atyám, hogy Te építed a gyülekezetet. Jézus nevében beszólítjuk 
Ságvár valamennyi lakosát, illetve szólítjuk a környék településein levőket a helyi 
összejövetelekre. Levágjuk a sötétség lepleit a szemekről, hogy megnyíljanak és lássanak, 
meglássák a Te dicsőségedet. Nyitott szívet, halló fület, látó szemet rendelünk felettük és 
hisszük, Uram, hogy nem tudnak ellenállni a Te hívó szavadnak, a Szent Szellemed 
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vonzásának és bejönnek a Te jelenlétedbe, a királyságodba és ott maradnak és növekednek a 
Jézus nevében.  

A kezünket fogjuk rátok tenni, és ismét szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy az Úr 
Jézus Krisztus megsebzett keze bennünk van, mert Jézus bennünk lakozik és így fogadjátok a 
gyógyulást, ennek ismeretében és ennek tudatában. 

Kézrátételes imád követően: A Jézus nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, 
szövetekre és kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a feltámadás erejét. Áradj kenet, áradj kenet, 
áradj kenet az Úr Jézus Krisztus szent nevében! Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te voltál a 
kereszten, Te végezted a munkát. Köszönjük a szabadító munkádat a Jézus nevében. Hálát 
adunk a dicsőséges kenetért, a Te jelenlétedért, ami a szövetekben tárolódik, eljut a 
betegekhez az otthonokba és szabadulást hoz, mert a kenet megtöri az igát és kivezeti a testből 
a Jézus nevében. Minden dicsőség, Urunk, Téged illet. Te voltál a kereszten, Te értünk haltál 
meg, és itt vagy közöttünk. A Jézus nevében, ámen. 

Hátra van még a pesti összefoglaló. 24-én a pünkösd tanítása volt Budapesten, ebből egy 
rövid összefoglalót kaptok. 

Így kezdődik a pesti tanítás: Minden cserépedényre Istennek szüksége van. A minden az 
minden. És mindenki találja meg azt a helyet, amire Isten elhívta.  

A 2 Timótheus 2,20-ban fogunk olvasni Igét. Nagyon fontos, hogy Jézushoz mérd magad, 
ne másokhoz. Tehát ahhoz, hogy ne legyen kisebbrendűségi érzésed, ne másokhoz mérd 
magad, hanem Jézushoz. 

2Timótheus 2,20. 
20. Egy nagy házban pedig nemcsak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és 

cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra 
valók. 

Tehát sokféle edény van. Az edény maga az ember, mert az emberi testet Isten 
cserépedénynek alkotta és így is nevezi a Biblia több helyen.  

Fölmerülhet a kérdés egyes hívőkben, hogy esetleg az egyik magasabb rangban van, 
idézőjelben mondom a rangot, mert Isten szemében nincsenek ilyen rangok. De hogyha most 
az emberi testet vesszük, mint jelképesen a Krisztus Testét, ugye vannak lábak, kezek, fülek, 
szemek és sorolhatnám tovább. Mondhatja-e azt a kéz, hogy én magasabb rangban vagyok, 
mert feljebb vagyok a lábtól? Nem mondhatja semmiképpen, mert ha a láb nem viszi el oda, 
ahol imádkozni kell az illetőért, akkor a kéz tehetetlen. Tehát ugyanolyan fontos szerepe van a 
lábnak is, meg a kéznek is. Ahhoz, hogy több gyümölcsöt teremhessünk, hagynunk kell, hogy 
a főkertész, a szőlőműves megmetsszen bennünket.  

Olvassuk a János 15-ből 1-2-es verset. 
János 15,12. 
1. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. 
2. Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt 

pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Halleluja! 
Szeretnél-e több gyümölcsöt teremni? Hagyod magad, hogy az Úr Jézus megmetsszen, a 

főkertész? Akkor van egy megvallásom: 
Elismerem, Atyám, hogy Te vagy a szőlőműves, én pedig a szőlővessző. Megengedem 

Neked, hogy lemetszd a terméketlen vadhajtásaimat, mert én általad megtisztítva több 
gyümölcsöt szeretnék a királyságodban teremni. Ámen. 

És ne feszélyezzen az, hogy ki mit gondol rólad és mit mond rólad. Ezeket mind tedd 
félre. Ez volt a pesti bevezető.  

Fontos, hogy Szellemmel túlcsordulásig legyünk beteljesedve, mert a Szent Szellem 
cselekszi meg Isten akaratát. A túlcsordulással kapjuk Isten országából az örömöt, a 
békességet, az Úr jelenlétét és ezeket meg kell, hogy őrizzük.  
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Jézust a földön is körbevette a Szent Szellem. Legelőször a fogantatáskor, aztán amikor 
vitetett a pusztába, majd megtért a pusztából, amikor ördögöket űzött ki, amikor felvitte a 
szent vérét és bemutatta a véráldozatát. 

Amikor Jézus örvendezett, Ő Szent Szellemben örvendezett. És amikor a 
mennybemenetele előtt parancsolatot adott a tanítványoknak, akkor is ott volt a Szent 
Szellem. Tehát az egész életében ott volt a Szent Szellem. 

A Szent Szellem itt egy isteni hivatal a földön, aki Isten akaratát cselekszi. Ezért őt nem 
lehet kihagyni semmiből. A vallás kihagyja a Szent Szellemet és nincsenek is csodák. Száraz 
minden. A mi életünk sikerét is a Szent Szellem hozza.  

Ma beszélgettem az egyik pásztorral és mondtam,hogy már fenn van a papíromon, de ő is 
felvetette ugyanezt a problémát, hogy lehet szellem szerint gondolkodni és lehet test szerint 
gondolkodni. Hogyan lehet a kettőt megkülönböztetni? Legegyszerűbb példával, mert Jézus is 
mindig példákat hozott. Hogyha azt mondja egy bárányka, hogy az elöljáróm ezt tette, azt 
nem tette, így tette, úgy tette, akkor ez a testnek a gondolata, mert nem látja mögötte a Szent 
Szellemet, hogy a Szent Szellem vezette a pásztort, hogy ezt így és úgy tegye. De amikor 
valaki azt mondja, hogy a pásztort vagy az elöljárómat a Szent Szellem úgy vezette, hogy ezt 
tegye és azt tegye, akkor az egy teljesen szellemi vonalon való gondolkodás. Tehát ez egy 
tükörkép megint saját magunk számára, hogy tudjuk kontrollálni magunkat, hogy most 
szellem szerint gondolkodunk vagy test szerint.  

Pünkösd után a Szent Szellem bizonyságot tesz az újjászületett emberek szívében 
Jézusról, ezért nem kell nekünk személyesen Jézussal találkoznunk, és ez egy sziklaszilárd 
hitnek a gyökere. Jézus a tanítványait ugye kiküldte, de azt mondta, hogy egy kis várakozást 
kér, amíg fel nem lesznek szerelve erővel. Felruházás nélkül semmit nem cselekedhetünk.  

Ahhoz, hogy tudjunk valamit az Úrnak tenni, az Ő akaratában és az „ott” helyünkön kell 
lennünk. A Szent Szellem csak akkor tud mozdulni, hogyha a test egységben van. Ezt ma is 
említettem, hogy fontos az egységnek a megőrzése, mert anélkül szétesik a dolog, és ha nincs 
egység, nincs összevont hit sem. 

A Szent Szellem hirtelenséggel mozdul és kiárad a jelenlévőkre, tehát ahol van egy 
összejövetel. Ahogy említettem, Joel Osteen mai kis anyaga pont erről szól, hogy kirobbanó 
áldások jönnek, de nem biztos, hogy mindenki meg tudja ragadni, mert sajnos azt 
tapasztalom, hogy akadnak, akiknél nincs fogadókészség.  

Aki keresi a teljességet, azt a Szent Szellem készséggel betölti. Tudunk kell, hogy csak az 
erő birtokában tudjuk beteljesíteni Isten akaratát. A mi részünk az odaszánás: itt vagyok 
Uram, használj engem! Ugyanilyen odaszánással vannak azok, akiknek a szívén ott ég az 
elhívás és a felkenetésre is egy odaszánással állnak oda.  

Nekünk folytonos teljességre kell törekednünk, mert újra be lehet teljesedni a Szent 
Szellemmel. Szellemmel teljesen lesznek ellenzőid, támadóid és azt vettem észre?, hogy 
ahogy növekszik a kenet egy elhívotton, egy felkenten, a támadások is úgy erősödnek, de a 
bennünk lévő kenet képes megtörni az igát. Úgyhogy ne csüggedj! Sanders pásztor nagyon 
régen azt mondta, hogy ha nem kaptál még valamilyen legorombító és mocskolódó levelet, 
akkor nem is vagy igazi pásztor. Mert a szolgálatnak a jelei az üldöztetések.  

Hogyha szárazságban érzed magad, akkor újra be kell teljesedni. Itt a kulcs. Hogyha a 
Szellemtől be vagy olajozva, az ellenség nem tud fogást találni rajtad. Tehát ezért fontos a 
nyelvek imája is.  

Amikor Jézus a hatalom legmagasabb helyére ült, akkor tudta az Atya odaadni a Szent 
Szellemet. Tehát gyakorlatilag egy helycsere történt. Ha megismerjük a Szent Szellemet, 
sokkal jobban érezzük a vonzást, mert még többet kívánunk belőle. A Szent Szellem 
szimbolikusan hasonlítható felhőhöz, vízhez, szélhez, tűzhöz. A Vigasztaló pedig – ami a 
Szent Szellemnek az egyik neve – azt jelenti, hogy: aki melletted halad és mindenben segít, ha 
hozzá fordulsz. Mert a Szent Szellem úriember és nem fog tolakodni. Aki a Szent Szellemmel 
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közösségben van, annak felfedi a tévtanításokat, de csak abban az esetben, hogyha az ember 
ráfigyel. Mert sok mérgezett könyv van kint a keresztény világban – ahogy szokta mondani az 
elöljárónk.  

A Szent Szellem az Atyából kiszármazik, megcselekszi az Ő akaratát, betölt téged, majd 
visszafolyik az Atyába. Ez egy körforgás. A Szent Szellem közben betölt téged az Atya 
akaratával, a hitével és a szeretetével. Tehát a Szent Szellemmel nemcsak közösségben kell 
lenni, hanem növekedni is kell ebben a közösségben.  

A Szent Szellem szólni fog a szívedhez. Ez olyan, mint amikor egy szerelmetes pár 
közösségben van és ismerik egymás gondolatát, olyan szoros a közösség. Sajnos vannak 
olyan keresztények, akiknek az életük szegényes a szellem tekintetében, mert nem ismerik a 
Szent Szellemet és nem tudják működtetni.  

Amikor a Szellem kifolyik az Atyából, akkor közléseket hoz, és ezáltal jön a biztonság, a 
vigasztalás és a megnyugvás. Nekünk képviselnünk kell az Úr Jézust itt a földön, de úgy kell 
képviselnünk, hogy lássák meg, hogy nekünk egy jó Urunk van. Egy olyan jó Urunk van, aki 
nem sújt csapásokkal, nem ver, nem tart korlátok között, hanem aki szabadon enged és betölti 
minden szükségünket. Ha befogadtad a Szellemet, akkor egy pecsét van rajtad. A Szellem 
által sóhajtozunk, imádkozunk és ezt nem szabad visszafogni. 

Legalább 5 percet imádkozzál nyelveken naponta – ha nincs több időd –, mert a nyelveken 
való imádkozás megoldásokat hoz, és ne felejtsétek el, hogy az Úrnál mindenre van 
megoldás. Halleluja! 

Boldogra prédikáltam magamat, ha van kérdésetek, bizonyságotok, kijelentésetek 
meghallgatjuk.  

Timi: Velem történt, hogy húst sütöttem a konyhában, és a forró olaj valahogy kifröccsent 
és telibe találta az arcomat. Még a hajam is olyan volt. Gyorsan elkezdtem hideg vízzel 
lemosni. Sokáig mostam. Nem emlékszem pontosan, mit mondtam. Aztán jött a férjem, hogy 
menjünk az orvoshoz, mert ez be fog gyulladni, és hólyagos lesz. Én azt válaszoltam, hogy 
nem lesz hólyagos, nem fog látszani semmi. Még öt perc múlva is azt mondta, hogy: nagyon 
piros vagy, hólyagos lesz. Én megint azt válaszoltam, hogy nem lesz olyan. Nézzétek meg, 
semmi nyoma! Dicsőség az Úrnak! 

Lajos: Apu szerelte a motort, el is készült, de valamiért nem akart beindulni. Berúgta már 
vagy 50-szer, de nem akart beindulni. Anyu bekiabált nekem, hogy gyere segíts apádnak! 
Indítsd be vagy csinálj vele valamit. Kimentem, aztán mondom, hogy: a Jézus nevében indulj 
be! Apu nem szólt semmit, berúgtam kétszer. – Nem vette komolyan a fiát! ☺ – Nem, nem 
vette komolyan, aztán én meg berúgtam kétszer és elindult. Mondom apunak: Tessék, 
mehetsz, ahova akarsz menni. Azt mondja: Ez nem igaz! De, mondom, igaz! 

Egyébként azt figyeljétek meg, illetve írjátok fel a szívetek táblájára, hogyha történik 
valami hirtelen hatás, tehát egy baleset, mint a konyhai baleset is, de bármilyen baleset, mi az 
első szó, amit kimondotok. Ezt tanította Pesten is Sanders pásztor, hogy amit egy ilyen 
váratlan helyzetben, ami szinte meglepetésként jön, amit kimondasz elsőre, az lesz meg. 

Tehát erre figyeljetek oda. A szájra igen, és megint csak a mennyei szótárt kell használni. 
Halleluja. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük az Úr jelenlétét és munkálkodását a 
szívetekben. Jövő héten várunk benneteket!  

 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


