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A KRISZTUSI GYŐZELEMBEN – 8. A kijelentett bölcsesség 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 01. 25. 

 
Köszöntsd a szomszédodat a következő üzenettel, hogy kötelező ragyognod! Halleluja, él 

az Úr! Szeretettel köszöntünk benneteket. Szeretettel köszöntjük azokat, akik most vannak 
közöttünk először, és megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy megmunkálta a szívüket. Bízunk 
benne, hogy jól fogják érezni magukat és visszavágynak, mert mi az Úr Jézusról tanulunk, és 
tanítunk. Akik itt vannak, azokat annyira megragadta, hogy nem tudnak elszakadni ettől a 
közösségtől.  

Többen jelezték gyülekezeten belülről is, meg gyülekezeten kívülről is, hogy a hét 
második felében volt egy szellemi nyomasztás. Ezt többen érzékelték, akik érzékenyebbek a 
szellemi dolgokra. Egy megpróbáltatás alatt van az Egyház. Az Úr emlékeztetett Doug 
Addison próféciájára, aki két szót említett, hogy megráz és levág. Tehát az Egyház is időnként 
meg van rázva. A füstös képű megrázza, és akik kilógnak a sorból valamilyen értelemben, 
azok levágásra kerülnek. Tehát levágatnak. De valljuk meg azt, hogy a gonosz forrásai 
kiszáradtak! Mondjuk együtt: a gonosz forrásai kiszáradtak!  

Gyakorlatilag ez a magasabb szinten tapasztalható szellemi harc az úgymond alsóbb 
szinten, gyülekezeti szinten is érezhető. Ennek a működéséről kaptam világosságot. De arról 
tanulunk most már 8. alkalommal, hogy Krisztus győzelmet szerzett nekünk a kereszten. 
Szeretnék veletek megosztani egy bizonyságot, ami a múlt héten történt velem, de nagyon 
tanulságos.  

A figyelmembe ajánlottak egy kis videót, hogy nézzem meg. Az volt látható, hogy 
gyakorlatilag szolgálók ünnepeltek. Egy torta volt az asztalon és néhány szolgálót lehetett 
látni a videón. A tanulság egyik része az, hogy nagyon könnyen meg lehet nyílni szellemi 
dolgoknak. Pozitív értelemben hallottatok már olyan bizonyságot, hogy valaki néz a tévében 
egy istentiszteletet, vagy interneten keresztül és meggyógyul. Nem azért, mert a képernyő 
gyógyít, azért mert az a prédikáció, vagy az üzenet, ami elhangzik, a hitét felébreszti, és ez 
által meg tudja ragadni a gyógyulását. Ez a megnyílásnak egy jó formája. De ugyanígy meg 
lehet nyílni a sötétség erőinek, és velem ez történt, ahogy ezt a kis videót megnéztem. Nem 
gondoltam bele, hogy azok a személyek, akik rajta vannak azok a viszálykodás, szakadás 
szellemét hordozzák magukon. Ez egy rövid ráhatás volt, ami gyakorlatilag tanító jellegű volt. 
Ehhez tudnám hasonlítani azt, hogy az interneten több helyen megtalálható, a mi 
weboldalunkon is, a Békeváron olyan, hogy Isten újjászületett keresztényeket, vagy 
pásztorokat levisz a pokolba, holott semmi keresnivalója ott, mert a mennyhez tartozik, aki 
újjá van születve, aki Jézushoz tartozik. De azért viszi le, hogy tapasztalja meg a rossznak a 
valóságát és erről nagy erővel tudjon bizonyságot tenni. Tehát ehhez tudom ezt is párosítani, 
mert egy rossz ráhatás volt. De az egyik tanulság az, hogy könnyű megnyílni a szellemi 
erőknek, a másik pedig, aki megnyílik, és benne van, nem ismeri fel. Nem ismeri fel, hogy ez 
történt vele. A visszajelzések alapján eszméltem fel, hogy mi is történt. Köszönöm, és hálát 
adok az Úrnak, hogyha szükséges, akkor imádkoztok a pásztorért is. De ez egy valóságos 
megtapasztalás volt. Könnyű megnyílni, ezért oda kell figyelni, hogy az ember mit néz meg. 
Nem gondoltam, hogy egy ilyen három-négy perces kis videót, ha megnézek, akkor 
gyakorlatilag az rám hatással lesz. Ezért nagyon óvatosan kell minden olyan dolgot kezelni, 
hogy az ember milyen könyvet olvas, mit néz az interneten, mert igazából minden szellemi 
ráhatás egy olyan pecsétet helyez az ember szellemére, mint amikor a postán a levelet 
lebélyegzik. Van egy pecsét. Van egy nyom. Vagy pedig a régi időkben, amikor a filmre 
fényképeztünk, akkor az ember elkattintotta a fényképezőgépet, és a filmen egy lenyomat 
keletkezett. Ugyanez történik a belső emberünkkel, a szellemünkkel, hogy amikor 
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beengedünk valamit, akkor az egy lenyomatot hagy. Nem mindegy, hogy negatív, vagy 
pozitív a lenyomat, ami ott marad. Ennyit szerettem volna elöljáróban mondani. 

 
Folytatjuk A krisztusi győzelemben című sorozatunkat: 8. A kijelentett bölcsesség. Lehet, 

hogy most furcsa lesz elsőre belecsöppenni egy sorozatnak a közepébe, de előbb-utóbb a 
lendületet fel lehet venni.  

1. Isten bölcsessége 
Jakab 3,13-17.  
13. Kicsoda bölcs és okos köztetek? Mutassa meg az ő jó életéből, hogy mindent 

bölcsességnek szelídségével tesz. 
14. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és 

ne hazudjatok az igazság ellen. 
15. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. 
16. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet 

is van.  
17. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, enge-

dékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.  
A bölcsességre az eredeti Bibliában három szót is használnak. Régen volt erről tanítás 

Pesten, most ilyen mélységébe nem kívánok belemenni. A bölcsesség gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy ismeret, tudás. A 15-ös vers háromféle bölcsességet sorol fel. Az egyik a földi 
bölcsesség, a testi bölcsesség, amit meg lehet szerezni élettapasztalattal, vagy tanulással. A 
legmagasabb szintű bölcsesség az Istentől kapott bölcsesség, és erre kell törekednünk 
mindannyiunknak. A harmadik fajta bölcsesség az ördögi bölcsesség. Hogy ez érthető legyen, 
mindannyian ismeritek az atomenergiát. Isteni bölcsességgel nagyon jól fel lehet használni és 
áramot lehet termelni és különböző jó dolgokat. De az ördögi bölcsesség azt hozta elő, hogy 
készítettek atombombát és be is vetették. A hívők öröksége Krisztusban nem más, mint Isten 
bölcsessége. Krisztus születése előtt ez a bölcsesség el volt rejtve, de Krisztus születésétől 
kezdve Isten kinyilatkoztatta Krisztusban ezt a bölcsességet. Ahhoz, hogy hasznát vegyük a 
krisztusi hatalmunknak, a szellemi megértésünknek, a szemeinknek meg kell nyílnia.  

Efézus 1,16-20. 
16. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban; 
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében; 
18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának 

reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben, 
19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma 

erejének ama munkája szerint, 
20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültet-

te Őt a maga jobbjára a mennyekben. Ámen. 
A mi örökségünk gazdagságának a kinyilatkoztatása a legteljesebb az Efézusi levél 1. és 

3. fejezetében. Ezek a Szent Szellem által ihletett imák Krisztus Testére vonatkoznak. Tehát 
amit most felolvastunk, ezt el lehet imádkozni. Benne is van a kék imakönyvünkben. Két-
három imádság található a Filippi és az Efézusi levél alapján a bölcsességre vonatkozóan. 
Mondok még a harmadik fejezetből is egy igesort. Hasonlókat tartalmaz. 

Efézus 2,14-21.  
14. Mert Ő a mi békességünk, aki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a 

közbevetett választófalat, 
15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét 

eltörölte; hogy Önmagában ama kettőt egy új emberré teremtse békességet szerezvén; 
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16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, 
megölvén ezen az ellenségeskedést Önmagában. 

17. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. 
18. Mert Őáltala van menetelünk mindkettőnknek egy Szellemben az Atyához. 
19. Azért immár nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a 

szenteknek és házanépe az Istennek. 
20. Kik az apostolok és próféták alapkövére lettetek építve, lévén a szegletkő maga 

Jézus Krisztus:  
21. Akiben az egész épület szép renddel összeillesztve, növekedik szent templommá 

az Úrban; 
Efézus 3,14-21. 
14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk jézus Krisztusnak Atyja előtt, 
15. Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, 
16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek 

hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben; 
17. Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben; 
18. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden 

szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, 
19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy 

ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 
20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk 

munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, 
21. Néki legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban nemzetségről 

nemzetségre, örökkön örökké. Ámen! 
Ezeket imádkozhatod magadért és másokért is. Tehát a kék imakönyvünkben ezek benne 

vannak, megtalálhatóak. A Szent Szellem ezekben a verseken ki akarja nyilatkoztatni a kije-
lentés és bölcsesség szellemét, Jézus megismerése céljából. Lapozzunk a Korinthusi levélhez. 

1Korinthus 1,30. 
30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, 

és megigazulásul, szentségül és váltságul: Ámen.  
Ebből a versből kiderül, hogy Jézus a mi bölcsességünk. A Szent Szellem nem más, mint 

a Szent Lélek, mert a magyar fordításokban Szent Léleknek van fordítva, de az eredetiben, és 
egyéb más, angol, német fordításokban is meg van különbözetve a szellem és a lélek. Ahhoz, 
hogy tisztán lássuk a Bibliát, nekünk is meg kell különböztetnünk.  

Mondjuk együtt: Jézus az én bölcsességem! Ámen. 
A megértésünk szemeit megnyitja, hogy megértsük Jézus győzelmét a sátán felett, a 

kereszt diadalában. Továbbá mit jelent az, hogy Jézus felmagasztalva ül az Atya jobbján. 
Továbbá, mit jelent, hogy mi együtt ülünk Krisztussal a hatalom helyén a győzelemben, a 
sátán felett. Illetve, hogy megértsük a jogainkat és a kiváltságainkat Krisztusban. Tehát ezt 
jelenti a bölcsesség, egy kicsit kibontva.  

2. Igei kinyilatkoztatások 
Kenneth Hagin egy nemzetközileg elismert szolgáló. Nálunk is sok könyve megvásárol-

ható. Ezek bibliai tanítókönyvek. A következő történet vele kapcsolatos. 
Kenneth Hagin magáért imádkozta el az Efézusi és a Filippi levélben levő igesorokat. Az 

Ige a Szent Szellem által adatott, ezért soha nem fogja elveszíteni az ihletettségét és az erejét. 
Az Ige állandó. Isten soha nem változik. Te is imádkozhatod a megértésed szemeinek a 
megvilágosodását. Ez a szó, hogy „megvilágosodás” ez azt jelenti, hogy kivilágított, fénnyel 
elárasztott. Mi történt, mikor ide a sötét terembe belépett az első testvérünk? Fölkapcsolta a 
villanyt és kivilágított lett a helyiség. Fénnyel elárasztott lett a helyiség. Ilyen a bölcsesség is, 
amikor megnyílnak a megértésünk szemei. Kenneth Hagin hat hónapig imádkozta ezeket az 
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imádságokat és több kijelentést kapott ilyen módon, mint az előző tizennégy évi szolgálatá-
ban. Tehát ha szeretnél bölcsességet, ha szeretnél kijelentést, illetve, hogy megnyíljanak a 
megértésed szemei, akkor itt vannak ezek az imádságok a kék imakönyvben. Kenneth 
Haginnak Jézus nyolc alkalommal jelent meg. Tanította őt és ebből háromszor volt másfél 
órás a tanítás. Tehát mi mondhatjuk, hogy igazán egy jó vonalra csatlakoztunk, mert Kenneth 
Hagint maga az Úr Jézus tanította. Akkor az ő számára nem állt rendelkezésre még annyi 
teljes evangéliumi szolgálat, hogy ő más pásztorokon keresztül tanuljon, mert a múlt század 
elején született. Az Úr Jézus bibliai igazságokat adott át Kenneth Haginnak abból a célból, 
hogy a hívőknek ezt továbbadja, hogy világosságot kapjanak és épülhessenek általa.  

Kolosse 1,13. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiá-

nak királyságába; Ámen. 
Isten azt akarja, hogy mindannyian megtudjuk, hogy megszabadultunk a sátán hatalmától 

és uralmától akkor, amikor befogadtuk a szívünkbe az Úr Jézust. A Szent Szellem pedig azt 
akarja, hogy bölcsességet és kijelentést kapjunk az Igéről és a hatalmunk gyakorlásáról. 
Amikor a megértésünk szemei megnyílnak, akkor győztesként meg tudunk állni a hatalmi 
helyünkön.  

3. Jézus hatalma és győzelme 
Ha valaki alaposan végigolvassa az Ószövetséget, sehol sem fog olyan részt találni, ahol 

démonokat űztek volna ki, vagy az emberek gyakorolták volna az ördög feletti hatalmukat. Az 
Ószövetség idején, ami Ádámtól négyezer év, a sátán seregei akadály nélkül portyáztak és a 
szellemi halál rabságában tartották az embereket. A portyázni szó azt jelenti, hogy csapatostól 
mennek vadászni, zsákmányt szerezni. De Jézus megjelenésével fordult a kocka. Az emberek 
és a démonok is felismerték Jézus hatalmát. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán 
folyóban, akkor kapta meg a szolgálatához szükséges erőt, mert a Szent Szellem, Isten 
Szelleme felkente Őt a szolgálatra.  

Márk 1,21-24. 
21. És bemenének Kapernaumba; és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagó-

gába, tanít vala.  
22. És elálmélkodának az Ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatal-

ma van, és nem úgy, mint az írástudók.  
23. Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és 

felkiálta, 
24. És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, 

hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy Te: az Istennek Szentje. Ámen. 
Mind az emberek, mind a démonok felismerték, hogy Jézus felett egy hatalom van, hogy 

Ő felkent. Ahogy Jézus elkezdte a szolgálatát, azonnal a sötétség erőivel került szembe. A 
démon tudta, hogy kicsoda Jézus, felismerte a hatalmát, és a sötétség erői meghajoltak Jézus 
hatalma előtt. Jézus olyan hatalommal tanított, hogy az írástudók is felfigyeltek rá. A 
démonok pedig féltek Jézustól, mert már az első alkalommal bebizonyította, hogy Ő győztes a 
sátán felett.  

Máté 4,1. 
1. Akkor Jézus viteték a Szellemtől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. 
Miután Isten felkente Jézust a szolgálatra, a Szent Szellem elvitte a pusztába. Elvitte egy 

kietlen helyre. Egy érdekes dolgot fogok most mondani. Téves az a nézet, hogy a Szent 
Szellem csak jó és könnyű helyekre vezet el bennünket. Jézust is elvitte egy olyan helyre, ahol 
az ördöggel kellett szembenéznie és ellenállnia. Rá kell ébrednünk, hogy néha a nehéz 
helyeken sokkal többet növekszünk szellemileg, mint egyébként.  

Máté 4,10. 
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10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te 
Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ámen. 

Jézus még a megkísértésében is Úrnak bizonyult az ördög felett. Az Igével válaszolt. Azt 
mondta, hogy meg van írva. Nekünk is ezt kell használni. Elő kell venni az ehhez oda 
vonatkozó Igét. Az első ütközetében háromszor győzte le a sátánt a szavaival, amikor úgy 
kezdte, hogy meg van írva. Mindig hivatkozott valamilyen Írásra. Jézus nem szállt csatába az 
ördöggel. Egyszerűen megállt az Igén, mert az Ige az győztes. Jézus a földi szolgálata során 
minden összecsapásában legyőzte az ördögöt.  

Zsidó 2,14. 
14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese 

lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, 
tudniillik az ördögöt. Ámen. 

Az Igében világosan látszik, hogy Jézus teljes és mindent átfogó győzelmet aratott a 
sötétség erői felett. Más fordításokban használják azt a szót, hogy elpusztít, semmivé tesz. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, továbbá megfosztotta az erejétől és a 
hatalmától. A világban élő emberek ezt sajnos nem tudják, ezért vannak sok esetben 
elnyomva. Jézus lerombolta a sátán hatalmát, aki a szellemi halál ura volt. A szellemi halál 
egy örök elkülönülést jelent Istentől. Akiben nem lakik Jézus, az nem tartozik a menny 
királyságához. Nem mehet a mennybe. Rá egy rossz hely vár.  

A Biblia háromféle halálról beszél:  
- Egyik a szellemi halál, tehát az Istentől való örök elkülönülés. 
- A másik a fizikai halál, amikor a test használhatatlanná válik, a szellem és a lélek kilép 

belőle.  
- A harmadik fajta halál a második halál, ez pedig azt jelenti, hogy mindazok, akik a 

pokolban vannak, az egész pokollal együtt a tüzes tóba vettetnek ördögöstől, mindenestől. Ez 
egy örökkévalóságra szól.  

Ezért kéri az Úr, hogy hirdessük az Evangéliumot minden teremtésnek. Adjuk meg a 
lehetőséget, hogy befogadják Jézust és megmeneküljenek ettől a szörnyű helytől. Akik 
elfogadják Jézust, azoknak örök életük van, és nem kell félni attól, hogy a kárhozatra jutnak. 
Nem kell félni, hogy örökké a tűzben fognak égni. Ez a tanítás sorozat Kenneth Hagin 
Győzedelmes gyülekezet – című könyvéből származik, tehát ezt tudjátok tanulmányozni is, ha 
valakinek több ismeretre van szüksége.  

Az előbb felolvastuk a Zsidó 2,14-et. A Moffat fordítás úgy szól, hogy a halál által 
szétzúzza az ellenséget. Nagyon sok szót használnak a megsemmisítésre. Egy másik fordítás 
pedig így hangzik: Jézus lerombolta a halál urának hatalmát és lehetővé tette, hogy részesei 
lehessünk Jézus győzelmének, melyet az ördög felett aratott. Ez nagyon szépen szól. 
Érthetőbb. Egy harmadik fordítás, az amerikai Standard Version így szól: Jézus ördög feletti 
győzelmében osztozzunk. Tehát Jézus, amikor a kereszten volt, elvégezte a munkát. Nem kell 
neki még egyszer a keresztre mennie. Mindent elvégzett, amit az Atya rábízott. Ebben a 
győzelemben, azt mondja, hogy osztozzunk mi is, mert értünk tette, helyettünk tette. Ez azt 
jelenti, hogy nem csak részesülünk, hanem osztozunk is Jézus sátán feletti győzelmében. 
Továbbá osztozunk a feltámadás erejében is. Isten azt kéri, hogy vegyük ki a részünket az 
Evangélium hirdetésében, hogy az elveszettek megszabadulhassanak a sátán fogságából.  

Jelenések 1,17-18. 
17. Mikor pedig láttam Őt, leestem az Ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az Ő 

jobb kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az első és az utolsó, 
18. És az élő; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké, Ámen, és nálam 

vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Ámen. 
Itt a lényeg. Ez a vers a győzelmen felül tudatja azt is, hogy Jézus elvette az ördögtől a 

szellemi halál és a pokol kulcsait, és többé ez nincs a sátán hatáskörében. Elvette. Aki 



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

6/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

elfogadja Jézust, megváltást nyer a sátán uralma alól. Ha nem is tudtuk, de Jézus befogadása 
előtt, nem Isten volt az atyánk, hanem volt egy mostoha apánk, a sátán. Csak nem tudtunk 
róla. De hála Istennek, hogy az Úr ránk talált.  

Kolosse 2,15. 
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Ámen. 
Igazából az elejére odaillene, hogy Jézus. Mindezt Jézus tette. Jézus lefegyverezte az 

ellenséget, diadalt aratott felette, és megfosztotta a hatalmától. Jézus nyíltan bemutatta a sátán 
teljes vereségét, ugyanis összezúzta és kiüresítette az ellenséget. A „lerontatott” a bibliai 
időkben azt jelentette, hogy a legyőzött király lerontatott, a győztes pedig a győzelem jeleként 
nyilvánosan mutogatta a vesztest. Ezt hívják diadalmenetnek. El tudunk képzelni például a 
filmek alapján egy olyan győztes lovas hadsereget, amely a csata után diadalmasan bevonul a 
városba és maga mögött hozza a foglyokat illetve az ellenséges királyt, akit legyőzött. És 
nagy örömmel mutogatja a város lakóinak, hogy: na, itt van ez a nagy hős, most vesztett, most 
a mi foglyunk! Tehát ugyanezt tette Jézus jelképesen, hogy az ellenséget megszégyenítette, 
mondhatni azt is, hogy pellengérre állította és mutogatta azt, hogy Ő a győztes. 

1János 3,8. 
8. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben 

leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ámen. 
Jézus tehát azért jött, hogy az ördög munkáit semmivé tegye, azaz megsemmisítse. A 

Kolosse 2,15 – amit az előbb olvastunk – egy más fordításban így hangzik: Semmivé téve a 
fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyíltan nevetségessé tette azokat, győzedelmeskedvén 
felettük a kereszten. Ez a nyíltan nevetségessé tette, ez arról a diadalmenetről szól, amit az 
előbb említettem, hogy felvonult a győztes a városon keresztül és mutogatta a vesztest. 

4. Trónfosztott erők 
Olvassuk el az 1Korinthusi levélben 2,6-10. 
1Korinthus 2,6-10. 
6. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ 

veszendő fejedelmeinek bölcsességét; 
7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, 

melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;  
8. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem 

feszítették volna meg a dicsőség Urát: 
9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek 

szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. 
10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő szelleme által: mert a Szellem 

mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Ámen. 
Isten elvárja tőlünk, hogy szellemileg felnövekedjünk, azaz éretté váljunk. Ehhez 

szükséges, hogy az Igét rendszeresen, naponta magunkhoz vegyük. Ez a belső emberünk a 
szellemünknek a növekedéséről szól, a belső emberünk növekedésére vonatkozik. Az ember a 
Biblia tanítása szerint ugyanis hármas lény: az ember szellem, van lelke és ebben a testben él, 
amit a Biblia edénynek nevez. Amikor ez az edény elhasználódik, akkor a szellem és a lélek 
kilép belőle, és együtt elköltözik, hogy az örökkévalóságban tovább éljen. 

Ebben az esetben az isteni bölcsesség azt jelenti, hogy a Szent Szellem megvilágosította a 
megértésüket arról, hogy a sátán trónfosztott és a hívőké a győzelem. Engedd, hogy ez az 
igazság beivódjon a szívedbe, ott meggyökerezzen és gyümölcsöt hozzon. A „trónfosztott” azt 
jelenti, hogy a trónról elmozdítani vagy kiemelkedő helyről eltávolítani valakit. Az 
„eltávolítani” szó pedig a következőt jelenti: elmozdítani valakit a hivatalából, állásából vagy 
hatalmából, különösen magas tisztségéből. Jézus ezt már megtette értünk. A sátánnak nincs 
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törvényes hatalma az újjászületett hívők felett. Kivéve, ha helyet adnak neki, ami három 
módon történhet meg: 

• nem ismerik Isten Igéjét,  

• engedetlenek, vagy 

• elmulasztják gyakorolni a Krisztusban kapott hatalmukat, azaz nyitva hagynak egy 
ajtót, amin a tolvaj besétál. Hány ilyen esetről lehet hallani és olvasni az újságban, hogy 
besurranó tolvajlás történik?  
A Biblia vízválasztója a János evangélium 10,10. Itt azt mondja az Ige, hogy a tolvaj, az 

ördög azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Jézus magáról azt mondja, hogy én azért 
jöttem, hogy életük legyen, örök életük, isteni fajta életük és bővölködjenek. Ez egy jó Ige. 
Bővölködni, mindenben bővölködni. 

Isten bölcsessége szükséges ahhoz, hogy meg tudjunk állni Jézus győzelmében. Meg kell 
látni azt, hogy Jézus győzelme az ördög felett a mi győzelmünk. Jézus volt a mi 
helyettesítőnk. Nekünk kellett volna odamenni a keresztre, meg a pokolba, de Ő felvállalta 
mindezt. Istennek ez egy hatalmas és csodálatos megváltási terve, mert az Éden kertben az 
ember elbukott, de Isten gondoskodott arról, hogy az embert visszaállítsa abba a pozícióba, 
amiben eredetileg volt. Tehát Jézus győzelme az ördög felett a mi győzelmünk. Nekünk nem 
kell csatáznunk egy legyőzött ellenséggel. Tehát, ha valaki le van győzve, akkor nem kell vele 
csatázni. Egyszerűen csak ellen kell állni, és ki kell kényszeríteni azt a győzelmet, amit az Úr 
Jézus megszerzett. 

A Biblia azt írja, hogy a sátán az e világ istene, aki nem akarja, hogy az emberek 
megtudják az igazságot. A sátán még mindig hatalma alatt tartja a megváltatlan embereket. 
Nemcsak hatalma alatt tartja, hanem irányítja és uralkodik felettük, mert ők nem tudják, hogy 
az ellenség egy trónfosztott ellenség. Az ördög még néhány hívő elméjét is képes megvakítani 
és így nem látják meg azt a győzelmet, amit Krisztus megszerzett. A Bibliánkban lapozzunk 
el az Apostolok cselekedeteihez, ahol a 26. fejezetből olvasunk két Igét. 

Apostolok cselekedetei 26,17-18. 
17. Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, 
18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátánnak 

hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között 
osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által. Ámen. 

Az Úr Jézus mondta ezt Pálnak, de az Ige nekünk is szól, hogy menjünk el és tegyük meg 
a mi részünket. Isten mindenki számára készít egy tervet, egy elhívást. Kit ebben használ, kit 
abban. A legjobb dolog, amikor megismerjük Isten tökéletes akaratát az életünkre vonat-
kozóan és ezt hajlandók vagyunk betölteni. Ahhoz, hogy a pályánkat meg tudjuk futni, 
másokat Isten királyságába tudjunk vezetni, ehhez a megértésünk szemeinek meg kell 
világosodniuk, és meg kell látnunk a kereszt befejezett munkájának az igazságát és az erejét. 
Ha ezt látjuk, akkor tovább is tudjuk adni. Halleluja. 

A mai tanítás Isten bölcsességére volt irányítva, és arra, hogy a megértésünk szemei 
megnyíljanak. Egy Igét lehet, hogy már sokszor elolvastál, de nem nyílott meg. Egyszer csak 
eljön a nap, eljön a pillanat, amikor a megértésed szemei megnyílnak. Ez olyan, mint amikor 
felkapcsolják a lámpát és azt mondod: jé, hát ezt már hányszor elolvastam és nem értettem. 
Most viszont tudom, mit jelent. Ugye? Ez az, amikor megnyílott a megértésednek a szeme.  
Tehát szellemi megértést kaptál, a szívedben kaptál megértést arról az Igéről vagy arról a 
történetről. és Erre kell törekednünk, és ehhez hasznos imádkozni a kék imakönyvből ezeket 
az imádságokat, hogy a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét áraszd ki magadra. 
Áraszd ki arra is, akit az Úr hoz a szívedre. Én magam is sokszor imádkozom mindannyi-
unkért. 
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Köszönjük a Szent Szellemnek a munkálkodását. A szemben van gyógyulás. Végzi a 
Szent Szellem a munkát a szemben, a comb területén. Ez lehet, hogy ér probléma. Gyógyulás 
van az arcüreg területén, ez lehet a fogtól is, és valamint a vádliban mutatta a Szent Szellem a 
munkáját, a gyógyulást. 

Szeretnék még veletek megosztani egy gondolatot, mielőtt imádkozunk. Emlékeztek a 
vérfolyásos asszony történetére? Sok éven keresztül az orvosokra költötte minden pénzét és 
nem használt semmit. Egyszer meghallotta, hogy Jézus jön a környékre. A tömegbe befurako-
dott, mert az volt a hite, hogy ha megérinti Jézus ruhájának a szegélyét, akkor meggyógyul. Ő 
egy nagy kockázatot vállalt ezzel, mert az akkori törvények szerint ő nem mehetett volna 
közösségbe. Neki kiáltani kellett volna azt, hogy: „tisztátalan vagyok!” Ha ezt a törvényt 
megszegte valaki, akkor megkövezték. A megkövezés szinte halállal egyenlő. Megtörtént a 
csoda az ő hite alapján, mert Isten ereje, ami Jézusban volt és áttöltődött a ruhájába, az asszony 
testébe is átáradt és meggyógyult, mert a kenetnek ilyen hatása van. Megtöri az igát. 

Amit most másképp szeretnék elmagyarázni: Jézus azt mondta, hogy az ellenségnek nincs 
bennem semmije. A betegség is az ellenségtől van. Látjuk az Írásokból, hogy Jézus soha nem 
volt beteg. Jézusban nem az ádámi bűnös vér folyt. Az ő születése egy különleges csoda. Igaz, 
hogy asszonytól született, de Isten Szelleme volt az apja. Ezért nyugodtan mondhatta azt, 
hogy az ellenségnek nincs benne semmije. Ez azt is jelenti, hogy Jézus teste telve volt 
egészséggel. Ez az egészség átáradt a ruhájába, és amikor az asszony megérintette Jézus 
köntösét, akkor ez az egészség átáradt az asszonyba is.  

Most az úrvacsorát hoznám elő, amit már korábban is említettem. Amikor az úrvacsora 
során az Úr Jézus jelképes testét vesszük magunkhoz, akkor gyakorlatilag az egészséget 
vesszük magunkhoz. Megesszük az egészséget. Hogy ha ezen elmélkedsz és elmélyedsz 
ebben, akkor ez eredményt fog hozni a számodra. Tehát Jézus teste tele volt egészséggel, és 
amikor megesszük Jézus jelképes testét, akkor az egészséget esszük meg. Ez egy fontos 
kijelentés, hasznos világosság, hogy ez alapján cselekedjetek. 

A Biblia tanít a kézrátételes imádságról. Ezt fogjuk gyakorolni most. Jézus is imádkozott 
kézrátétellel. Viszont a kézrátétel során, amikor Isten ereje nagyobb mértékben megérinti az 
embereket, akkor nem biztos, hogy meg tudnak állni a kenetben. Ezért mindenki mögött van 
egy segítő. Amikor kiálltok a gyógyító sorba, akkor nyissátok meg a szíveteket a gyógyító 
kenetnek, Isten erejének, hogy azt be tudjátok fogadni és tudjon dolgozni az életetekben és a 
testetekben, hogy a helyreállítást el tudja végezni. 

Pál apostol testéről – azt írja a Biblia – elvitték a ruhákat, kötényeket. Olyan mértékben át 
volt itatva Pál apostol teste Isten dicsőségével, hogy a ruhákba is ez átsugárzott. Amikor 
elvitték a ruhadarabokat és otthon rátették a betegekre, ez a dicsőség, a gyógyító kenet kiáradt 
és meggyógyultak a betegek. Tehát ennek alapján a hozott kelmék, szövetek felett 
imádkozunk kézrátétellel. Közben gyógyító kenet jelent meg még a nyak területén és térdben, 
tehát ízületekben van gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak, hogy gondot visel rólatok. 

Van egy röpke üzenetem még a sáfárságról. Azt mutatta az Úr, hogy a hívők közül sem 
ismerik és értik a sáfárságnak a lényegét. Maga a szó is egy elég régi szó, tehát ezt meg kell 
magyarázni, hogy mit jelent. Gyakorlatilag mai szóhasználattal azt mondhatnánk, hogy 
gazdatiszt, akinek el kell számolni a rábízott dolgokkal az ura felé. Nekünk pedig majd el kell 
számolnunk a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal az Úr Jézus előtt. Idetartozhatnak az 
anyagiak, az eszközeink, az időnk, hogy milyen mértékben fordítunk időt az evangélium 
szolgálatára. Ez százalékos arányban értendő, mert aki dolgozik, nyilván csak a munkaidején 
kívüli idővel tud gazdálkodni. Aki nyugdíjas, nem dolgozik, az pedig ugye sokkal több időt 
tud fordítani az Úrra, vagy legalábbis az Úr nagyobb mértékben elvárja. Példákkal szeretném 
alátámasztani, hogy érthetőbb legyen.  

Az anyagiak területén: ha a szomszédomnak van úszómedencéje, mert ő anyagilag 
megengedheti magának, nekem nem fontos utánoznom, hogyha nekem erre nincs keretem. 
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Tehát hogyha belevágnék egy ilyen dologba, akkor lehet, hogy beletörne a bicskám, de 
semmiképpen nem lennék jó sáfár Isten szemében. Vagy: anyukám az alsó szinten lakik 
egyedül. Nem kell neki nyáron esetleg három helyiségben légkondit beszerelni, mert egy 
helyiséget használ. Tehát a sáfárság arra vonatkozik, hogy ésszerűen és bölcsen használjuk ki 
azt, amit kaptunk. Egyébként is Istentől kapjuk az anyagiakat is, mert Ő ad nekünk erőt arra, 
hogy tudjunk dolgozni és annak fejében kapunk egy jövedelmet. Vagy pedig, ha tudom előre, 
hogy az autón gumit kell cserélni, akkor a bölcsesség és a sáfárság azt kívánja, hogy a két mód 
közül válasszak. Az egyik az, hogy vagy egyenként veszem meg a gumikat, ahogy pénzem 
engedi. A másik pedig, hogy előre összerakom és időben elkezdem az előtakarékosságot.  

Az eszközeink: hát számos olyan dolgot használok az Úr szolgálatára, ami otthon a 
rendelkezésre áll vagy a birtokomban van: autó, laptop, zenei eszközök. Ezt is az Úr 
szolgálatára használják nagyon sokan. Sok helyen a lakásukat ajánlják fel, hogy legyen 
összegyülekezési hely, mert kis faluban nem mindenhol találnak megfelelő helyet. Hála az 
Úrnak, hogy mi ezt bérelhetjük.  

Az idő: az idő is egy olyan dolog, amivel jól kell sáfárkodnunk. Igazából az irányítás, a 
kormány, a gyeplő mindenkinek a saját kezében van, hogy hogyan használja fel azt ésszerűen 
és bizony előfordulhat, hogy ha az embernek sok a teendője, akkor időkorlátokat szab. 
Amikor alpolgármester voltam, akkor időpontot kértünk egy politikusnál, hogy fogadjon 
bennünket ilyen-olyan ügyben. Húsz perc után bejött a titkárnő és azt mondta, hogy itt a 
következő ügyfél. Tehát ha addig nem fejeztem be a mondanivalómat, azt mondták, hogy 
kérem, lejárt az idő, tessék tovább menni! 

Lehet, hogy azt mondják, hogy én könnyen beszélek, mert teljes időben az Urat 
szolgálom, de több feladatom is van. Főképpen, amikor szöveggondozásos munkákat végzek, 
akkor oda kell figyelnem arra, hogy egy csapatmunkában ne legyek akadályozó láncszem, 
mert a következő nem tud dolgozni és a végeredmény csúszik. Később jelenik meg a 
vasárnapi tanítás szövegformátumban. Tehát, hogyha valaki ezeken a kedd, szerdai napokon 
keres meg vagy telefonál, sokszor mondanom kell, hogy szorítok időt a számodra, de csak 
ennyi van és nem egy egész nap. Tehát a sáfárság erről szól. Az időbe még az is beletartozik, 
hogy mennyi időt fordítunk a családra, mennyi időt fordítunk az evangélium szolgálatára. Ezt 
egyensúlyba lehet állítani. A Biblia tanít a mértékről.  

Tehát ez a rövid üzenet volt még itt a szívemen, mert sáfárságra hivattattunk el, és az Úr 
elvárja tőlünk, hogy ezekkel az erőforrásainkkal jól gazdálkodjunk. És nem szeretnék egy 
olyan kérdést kapni, hogy amikor valaki az Úr előtt áll és ezt számon kéri tőle, hogy 
gazdálkodtál az erőforrásaiddal, akkor azt mondja: Pásztor! Hát te nem is beszéltél erről 
nekem! Úgyhogy ezeket a helyzeteket igyekszünk elkerülni.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek bizonysága vagy kijelentése? 
Nusi: Néztem a 700-as klubot, és ott is imádkozott a pásztor, imakéréseket olvasott fel. Azt 

mondta, hogy van valaki, akinek félelme van. Állandóan fél. El kell mondanom, hogy gyerek-
koromtól kezdve én mindig féltem, tehát nem valakitől, hanem mindig úgy éreztem, hogy a 
hátam mögött van valaki és én attól féltem. Most már lassan 70 éves leszek és ez még mindig 
fennállt. A férjem bekerült a kórházba. Úristen, mi lesz velem itt a házba egyedül? Az utcában 
sem lakik senki, mi lesz velem? Nézem a 700-as klubot, és pásztor mondja, hogy van valaki, 
akinek félelmei vannak, de ez a félelem most meg fog szűnni, mert Jézus elveszi a félelmet. 
Jézus nevében eltűnik a félelem! És el kell, hogy mondjam, és én akkor mindjárt arra 
gondoltam, hogy biztos, hogy én vagyok az, és a Jézus nevében megszűnt a félelem. – Akkor 
azért bólogattál úgy. A képernyőn keresztül is van gyógyulás. – Elhittem azt, hogy igen, segít 
nekem, mert Jézus el fogja venni tőlem, és én azóta nem félek. Úgy aludtam ott a házban 
egyedül, kérdezték is, hogy nem félek? Nem félek, mert a Jézus velem van. Hát ez csodálatos! 

 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


