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A KRISZTUSI GYŐZELEMBEN – 17. Szavaink ereje 
Bor Ferenc és Horváth Sándorné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

2016. 04. 18. 
  

Bor Ferenc: Üdvözöld a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy időzz az Igével! Szeretettel 
köszöntelek benneteket. A múlt heti tanításhoz jött egy gondolat, amikor a Római levél 13. 
fejezetéről beszéltünk, ami arról szólt, hogy Isten létrehozta az államapparátust, hogy a földön 
rendet tudjon tartani fizikai szinten. Amikor én elkezdtem járni gyülekezetbe, akkor Pesten, a 
nagy gyülekezetben volt egy rendőr, aki szintén járt gyülekezetbe. Akikkel utaztam, azok nem 
értették ezt az Igét. Azt a kérdést vetették fel, hogy miként lehet az, hogy a rendőr 
gyülekezetbe jár, szeretetben jár, utána meg fogja a gumibotját és testi fenyítést alkalmaz? 
Tehát összeférhetetlennek látták a kettőt. De ha belenézünk az Igébe mélyebben, semmiféle 
összeférhetetlenség nincs. Természetesen a szeretetben járás az alap az Újszövetségben, de a 
Római levél 13. fejezetében az is benne van, hogy aki engedetlen, nem engedelmeskedik a 
hatóságoknak, nem engedelmeskedik a rendőri felszólításnak, azzal szemben fizikai kényszert 
lehet alkalmazni. Semmiféle összeférhetetlenség nincs. Ezt szeretném, ha tisztán látnátok.  

Hálát adok az Úrnak, hogy szombaton szép számmal képviseltük a ságvári gyülekezetet a 
siófoki regionális alkalmon. Sok fontos gondolat hangzott el. Az egyik közülük az, hogy egy 
nádszál törékeny egymagában, kévébe kötve viszont sokkal erősebb. Ha vesszük a cirok-
seprűt, hogy egy szál cirok milyen gyenge, vékonyka, de amikor össze van kötve, akkor 
dolgozni lehet vele, söpörni lehet vele. Ez igaz a keresztényekre is, hogy egy szál magukban 
törékenyek. A farkas könnyen be tudja keríteni őket, de ha közösségben vannak, kévébe 
vannak kötve, akkor az erő összeadódik. A gyülekezetbe járás fontosságát emelte ki Erzsébet. 
Örülök annak, hogy már hét közben is kapok kérdéseket. Én is kérdezek az elöljárómtól, ha 
bizonyos dologban nagyobb világosságra van szükségem. Ahogy felmerülnek témák 
különböző területen, áldássá váltok Krisztus Teste számára, mert azok a témák, amik 
feljönnek, nem biztos, hogy csak egy személyt érintenek. Ez történt szombaton is, mert 
néhány nappal korábban a meditálással kapcsolatban kérdeztem Erzsébetet e-mailben, mert a 
pesti tanításokban is elhangzik a meditálás kifejezés. Ennek, különösen Magyarországon, 
kétféle értelme van. A májusi újságunkban is írtam erről, amely most van készülőben. 
Gyakorlatilag az történt, hogy a szívem vágyott arra, hogy Erzsébet egy kicsit tanítson erről. 
Nem gondoltam, hogy erről már szombaton hallhatunk, sőt vasárnap is szó volt a 
meditálásról. Ahogy ez a téma előjött, a Szent Szellem megérintette a szívét, hogy ez nemcsak 
egy embert érint, hanem fontos Krisztus Teste számára és belefoglalta a tanításba. Tehát így is 
áldássá válhattok mások számára, ha kérdeztek, vagy netán én is továbbkérdezek, mert így 
kerülnek a helyükre a dolgok. Ennyit szerettem volna elöljáróban elmondani. Pásztortársamat, 
Évit kérem meg, hogy szolgáljon felétek. Tőle hallgassátok meg a mai tanítást. 

 
A tanítássorozatunk 17. része következik, ami a Szavaink ereje címet viseli.  
Horvátné Éva: Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm, hogy szolgálhatok 

felétek. Először a kimondott szavainkról fogok szólni. Hogyan használjuk, őrködjünk a 
szavaink felett. Minden szavunkkal, minden gondolatunkkal, minden cselekedetünkkel 
áldássá kell válnunk mások számára, épülésükre kell lennünk. Az efézusi levél lesz az első, 
ahová ellapozunk a Bibliánkban. 

Efézus 4,29. 
29. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és 

szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak. Ámen. 
Mi, akik újjászülettünk és Isten Igéjének útján járunk, tudunk segíteni másoknak az 

épülésében. Hogyan használja, változtassa meg a szavait, hogy pozitívan beszéljen, ne 
rombolóan. Semmi helytelen, Igével ellentétes beszéd ne hagyja el a szánkat, csak ami jó 
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mások szellemi fejlődésére. Amint megismerjük Isten Igéjét, képesek leszünk másoknak is 
tanácsot adni az Úr vezetése szerint, mert Isten az Igéjén keresztül vezet minket. Nekünk, 
hívőknek nagyon oda kell figyelni a szavainkra. Csak az Ige szerint használhatjuk a 
szavainkat, mert az Igében csak pozitív és helyes szavak hangzanak el. Isten beszédét kell 
használnunk. Nem szabadna negatívan beszélni az újjászületetteknek, mert aki újjá van 
születve és nem épül az Igében, az ugyanolyan, mint aki a világban él. Ugyanúgy romlott a 
beszéde. Tehát nem szabad úgy beszélnünk, mintha nem számítana, mit mondunk ki. Nagyon 
fontos, hogy helyesen szóljunk mások jelenlétében is, és a családban is, mert teljes mértékben 
megváltozik a légkör. Úgy kell használnunk a szavainkat, mintha az életünk függne tőle, mert 
a szent Igében ez meg is van írva. Nézzük meg: 

Példabeszédek 18,21. 
21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret 

azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ámen. 
A nyelv hatalmában vannak a szavaink. Amit kimond a szánk, abban van rossz is. Az Ige 

az élet, és azt kell szólnunk, így megszerezzük vele a jó gyümölcsöt. Az életünk is meg-
változik, mert a szavaink építenek fel, és a szavaink tönkre is tehetnek bennünket. A világi 
hatások, a megszokások, amiket lehet, hogy gyermekként megszoktunk és még nem sikerült 
teljesen megszabadulni tőlük, gyakran okozzák a negatív szavainkat. A világban élő emberek 
negatívak, mert azt szokták meg, azt hallották, talán nem is ismernek mást. De Isten Igéje a 
helyes szavakra, pozitív beszédre tanít bennünket. A világban sokszor hall az ember olyan 
beszédet, ami nem visz előre, még olyanoktól is, akik szeretik Istent. Például: hát én hiszek 
Istenben, hiszem, hogy meggyógyít. Aztán arrébb mennek, találkoznak valaki mással és már 
másként szól a szájuk. Hát, ha ez a fájdalom nem múlik el, akkor én ebbe belehalok. Azt 
mondják a drága szentek is, meg a világban élők is. A szavaink tesznek minket gyógyulttá és 
a szavaink által leszünk betegek is. Itt maradunk a Példabeszédekben, mert a gyógyulásról 
beszél itt. 

Példabeszédek 16,24. 
24. Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a 

testnek. Ámen. 
Ez egy gyönyörű Ige, ebben van a gyógyulás. A gazdagságra, bőségre is van Ige. A 

kimondott szavaink által leszünk gazdagok, és azok által leszünk szegények, mert a múltban 
mindig a „sam-sem, nincs egy vasam sem” énekeltük. Van egy szólás-mondás (ez Hofi Géza 
szövege volt), hogy mindig üres a pénztárca és sorolhatnám. Ha azt mondjuk, az is marad.  

Példabeszédek 21,23. 
23. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. Ámen. 
Amit eddig kimondtunk a múltban, ma az életünkben azok jönnek a valóságba. A rossz 

dolgokra is értem. Ha visszagondolunk, mennyi rossz dolog kijött a szánkon! Azok jönnek 
sajnos valóságba. Ha valaki pozitívan szól, vagy olyan reménysége volt a múltban, hogy 
legyen meg ez, meg legyen meg az, az is megtörténik az életében. A jó dolgok is, és a rossz 
dolgok is. Ha a múltban kimondta, hogy soha nem jutok semmire, ez soha nem fog sikerülni, 
akkor az soha nem is fog sikerülni. Nem gyógyulok meg. Vagy soha nem fog velem a 
szomszéd kibékülni. Nagyon sok példa van. De ezt a helyzetet mi most meg tudjuk változtatni 
a hitünk alapján, mert újjá vagyunk születve. Az Úr Jézus itt van a szívünkben és az Ő neve 
által hatalmat kaptunk minden felett. Ezt a hatalmat, ezt a nevet használni kell. Nekünk Isten 
Igéjével összhangban, a Biblia nyelvén kell beszélni. Meg kell tanulnunk a Biblia nyelvét. 
Minél jobban belemélyedünk Isten Igéjébe, annál jobban megismerjük az Igét, és az életünk 
minden területére itt a válasz a Szentírásban. A hitünk, a szánk és Isten Igéje szorosan 
összekapcsolódik, szorosan összhangban van.  

Róma 10,8. 
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8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: 
azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Ámen. 

Közel van hozzád, a szádban, a szellemi szívedben van. A szíved és a szád is összhangban 
van, mert amit hiszel a szellemi szívedben, azt is mondod ki a száddal, mert ez a hit beszéde. 
Ha megvallod az Igét, akkor növekszik a hited. Minél jobban növekszik a hited, annál 
nagyobb erővel fogsz megvallást tenni az igazságról, Isten Igéjéről, mert az Isten Igéje az 
igazság. A Bibliában is meg fogjuk nézni, erre is van Ige. Az Ige erőt ad, az Igében erő van. A 
rendszeres használattal beépül a szellemi szívünkbe. Az Igét nem elég csak magunkban 
olvasni, az Igét ki is kell mondani! Használni kell ehhez a szánkat, a nyelvünket, mert azért 
van ez a kicsi nyílás, a szánk, hogy használjuk. Az Igén alapuló imádságoknak hatalmas 
erejük van, de a végcél eléréséhez meg kell vallani, ki kell mondani az Igét. Hittel kell 
kimondani ahhoz, hogy ne e világ szerint gondolkodjunk. Azt írja az Ige, hogy újítsuk meg a 
gondolkodásunkat, az elménket Isten Igéje által.  

Róma 12,2. 
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 

megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes 
akarata. Ámen. 

Tegyük el a múltba az e világi gondolkodást, újítsuk meg az Igével az elménket, és ez 
által megújul a belső emberünk, megújul az elménk. Ez által tudjuk működtetni a szent Igét a 
Szent Szellem által. A Szent Szellem a dekódolója az Igének, és mert befogadtuk a Szent 
Szellemet, így általa értjük meg a Bibliát. Amíg nem voltunk újjászületve, nem értettük meg, 
csak fizikai síkon. [Az értelmünkkel, nem a szívünkkel értettünk.] Ahogy megváltozik a 
gondolkodásunk, úgy fog megváltozni a beszédünk is. A szellemünk már megelevenedett az 
újjászületéssel). Az Ige által Istenhez hasonlóan fogunk gondolkodni és beszélni.  

Filippi 4,7-9. 
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni 

szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztessé-

gesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami 
erény és ha van valami dicséret.  

9. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntőlem, azokat 
cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. Ámen. 

Erről a békességről, örömről Sanders Erzsike is beszélt, hogy csak abban a békességben, 
örömben, nyugodalomban tudunk elmélyedni, gondolkodni. Akkor tudunk előre menni, előre 
jutni az Igében, ha nyugodt a szellemi szívünk és az elménk is, ami a gondolatainkkal együtt 
lenyugszik. Akkor tud a Szent Szellem munkálkodni a legjobban. Ahogy növekedsz, és egyre 
mélyebben megismered az Igét, figyelj arra, hogy csak az igaz, a helyes beszéd hagyja el a 
szádat! Istent csak az Igéjén keresztül tudjuk megismerni, másképp nem. Az Ige 
megvallásával az Ige cselekvőjévé fogunk válni. Az Ige mindig jó jelentés. Mindig pozitív 
jelentést, pozitív képet ad. Ha valaki kételkedik, ingadozik, hitetlenkedik, az az ember nem 
tud kapni semmit Istentől. Ha hitetlenségre nyitod meg a szádat, azzal lerontod és 
hatástalanná teszed a megvallásaidat. Ahogy mondtam az előbb, hogy imádkozol valamiért, 
és akkor hiszed is, majd kimész az utcára, és a másiknak azt mondod, hogy: hú de fáj, meg ez 
a probléma már nem fog megoldódni! Hatástalanítjuk ezzel az imádságot. Ott már Isten nem 
tud segíteni. Mi is kellünk hozzá. Azt szokták mondani, hogy segíts magadon, Isten is 
megsegít. Tehát ketten kellünk hozzá. A Bibliának sok mondanivalója van a nyelvvel 
kapcsolatban. Az életedet a kimondott szavaid irányítják, ami egy meghatározó szellemi erő. 

Jakab 3,3-6. 
3. Ímé, a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az 

egész testüket irányíthatjuk. 
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Tehát a kimondott szavaiddal pontosan úgy irányíthatod az életed menetét, mint ahogy a 
lovas irányítja a lovat a szájába helyezett zablával. Ez az életünkre, a nyelvünkre vonatkozik. 

4. Vagy nézd a hajókat, noha mily nagyok, és mégha erős szelek hajtják is őket, 
mindazáltal a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja. 
Ámen. Az a kis kormányrúd a mi nyelvünk. A hajókat is a vízen, akármilyen erős a hullám, az 
a kormányrúd vezeti, mert ahova akarjuk, oda vezetjük. A kormányos vezeti a hajót. A mi 
életünk folyását is a nyelv irányítja. Az életünk hajójának kormánya a nyelvünk, mert az 
életünk abba az irányba halad, amerre a nyelvünk hajtja. Csak akkor képes a hajód az áldások 
földjén kikötni, hogyha a kormánykereket a helyes irányba irányítod. Akkor leszel áldott, 
akkor válsz áldássá, ha a nyelvedet helyesen használod. Mások felé is, és magad felé is. Úgy 
leszel áldott.  

5. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tűz mily nagy 
erdőt felgyújt!   

6. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy 
megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is 
lángba borul a gyehenna tüzétől. Ámen. 

A testrészeink közül a nyelvünk az, amely az egész testünket meg tudja fertőzni, és olyan 
tüzet tud gyújtani, hogy elpusztít bennünket. A rossz beszédeink, a helytelen szavak 
következménye ez. A betegségeket pedig nem letagadni kell, hanem megtagadni! Imádkozni 
ellene, kijelenteni, hogy ez nem az enyém! Nem azt kell mondogatni, hogy, hú de fáj! Fájni is 
fog! Minél többször beszélsz a fájdalomról, az annál erősebb és nagyobb lesz. A nyelv kicsi és 
veszélyes, mint a tűz – mondja az Ige. Nézzük meg, mekkora tüzet tud egy ici-pici szikra 
okozni egy erdőben, vagy ha eldobnak egy csikket, vagy égő gyufát? Hányszor hallottuk, hogy 
kihívták a tűzoltókat, mert felgyújtották a házat, mert az ágyban cigarettáztak és elaludtak. De 
van egy másik példa is, ami egy kicsit más. Ez is a szájról szól, és inkább a világra tartozik, nem 
azokra, akik épülnek az Igében, mert azok tudják a nyelvüket kormányozni.  

A pletykáról. Röviden elmondom a történetet. Volt egy drága templomba járó keresztény, 
aki mindig pletykálkodott. Mindig. A lelkész felvitte őt a toronyba és hozatott vele otthonról 
egy tollpárnát. Amikor felértek a toronyba, a lelkész széthasította a párnát és szétszórta belőle 
a tollat. Mondja neki a hölgy: mit tetszik tenni, lelkész úr? Miért szórta szét? – A szánkra így 
kell vigyázni, mert így szétszóródik a pletyka. Most menj, és szedd össze! Nem tudom 
összeszedni. Hát így terjed a pletyka. Mikor meghall valaki valamit a másikról, aki mondja a 
következőnek. Akkor már nagyobb lesz, mert nem úgy adja tovább. A következőnek mondja, 
akkor még nagyobb és egy nagy erdőtűz lesz belőle. Azt már helyrehozni nehéz.  

De Isten tudja, hogy a mi keresztény szívünk milyen. Mindegy, mit mondanak rólunk. Az 
Isten tudja, hogy a mi szívünk tiszta. Sajnos az emberek nagy része rossz irányba működteti a 
nyelvét, így az életüket is rossz irányba sodorják nagyon sokan. Amikor arról beszélnek, mit 
látnak, mit éreznek, mitől félnek. Ha meghall egy rossz orvosi jelentést, akkor megijed az 
ember, félelem tölti be a szívét, vagy, ha valamilyen probléma adódik. Nagyon sok nehéz, 
sokszor rendkívül súlyos helyzeten, hitpróbán kell keresztül mennünk, mert nagyon sok hegy 
kerül az utunkba. De azt mondta az elöljárónk, hogy örömmel menjünk át rajta, Isten Igéjére 
tekintve, mert Isten kiemel minden problémából bennünket. Hogyha arról beszélnek a drága 
emberek, amitől félnek, akkor az tovább erősödik és meg is történik. Tehát a nyelvünket 
feltétlenül uralnunk kell, mert a kimondott szavaink határozzák meg az életünk folyását. A 
nyelvünket csak saját magunk tudjuk megfékezni, senki más. Egyikünk sem tudja a másik 
nyelvét megfékezni, csak saját magunk tudjuk megtenni. Meg kell tennünk a lépést ahhoz, 
hogy ne romboló, hanem építő szavakat szóljunk.  

Jakab 3,8. 
8. De a nyelvet senki sem képes megszelidíteni az emberek közül; fékezhetetlen 

gonosz az, halálos méreggel teljes. Ámen. 
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Ezt írja az Ige. A nyelvünket saját magunknak kell irányítanunk. Velem történt, hogy 
nagyon jó ismerősök voltunk egy nénivel. Sokat összejártunk, de nagyon-nagyon rosszul 
használta a száját. Amikor én befogadtam az Úr Jézust és megismertem ezt az utat, szinte 
bántó volt a fülemnek. A mai napig bántó, ha romlott szó, pletyka, vagy istenkáromlás 
hangzik el. Aki ezen az úton jár, arról nagyon sok ember leszakad. Szeretem én, megölelem, 
de ennyi. Nincs közösségem vele, mert romboló az egész életemre. Dicsőség az Úrnak, aki 
álljt parancsolt az életemben, és én is megtettem a megfelelő lépést. De őt ugyanúgy szeretem, 
mint a másik embert. Csak ilyen példákat hozok, hogy el tudjam jobban mondani, hogy mit 
üzen nekünk Isten a mai napon. Csak úgy tudnak Isten áldásai valósággá válni az életünkben, 
ha az Igét valljuk meg, mondjuk ki rendszeresen. Az Ige egy szilárd kőszikla, azon kell 
megállni. Soha nem szabadna olyat kimondani, amit nem akarunk, hogy megtörténjen az 
életünkben. Az Ige, a hitünk megvallásával képesek vagyunk jobbá tenni az életünket és a 
körülményeinket. Nem szabad folyton a legyőzöttségről, az aggodalmakról, a betegségről 
beszélni. Sajnos az emberek gyakran feladják a gyógyulásba vetett hitüket, mert nem ismerik 
a Biblia igazságát. Isten Igéje igazság. 

János 17,17. 
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság. Ámen. 
Nagyon jó, köszönjük az Úrnak. Mi csak arról beszéljünk, amit Jézus Krisztus tett értünk, 

mert ezzel dicsőítjük meg Őt.  
Galata 3,13-14. 
13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert 

meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a 

Szellem ígéretét elnyerjük hit által. Ámen. 
A megváltás háromszoros. Jézus megváltott minket a szellemi halál átka alól, megváltott 

minket a szegénység átka alól, és a betegség átka alól. Mindannyiunknak mélyen meg kell 
ismerni a megváltás lényegét. Külön-külön Igék vannak erre. Nem sokára oda jutunk a 
tanításban és elmondom, hogy melyik Igét kell a szívünkbe beleitatni. A megváltást az Úr 
Jézus helyettünk és értünk tette. Nekünk már nem kell a keresztre menni. Helyettünk végezte 
el és értünk, hogy nekünk örök életünk legyen, hogy mi gyógyultan, bőségben éljünk. Az Úr 
Jézus ezt akarta és az Istennek is ez az akarata, mert az Ő hatalmas terve volt ez. Köszönjük 
Neki. Ezért meg kell tanulnunk Isten Igéjét szólni és csak az hagyhatja el a szánkat. A drága 
szent Ige. Ha a problémádról, tüneteidről beszélsz, akkor azokat elfogadod és a szavaiddal 
tovább erősíted a negatív dolgokat. Hitetlenséget szólsz. Mindig az imádra várt válaszról, a 
megoldásról kell szólni, soha nem a problémádról. Az Ige megvallását követően tarts ki és 
ragaszkodj az Igédbe vetett hited megvallásához!  

A megvallással kapcsolatos témával folytatjuk a tanítást. Ez is a kimondott szavainkhoz 
tartozik. A gondolkodás, a hit és a megvallás szorosan összefüggenek egymással. Amiként 
gondolkodunk, olyanná válik a hitünk, és azt ki is fogjuk mondani, meg is fogjuk vallani. Az 
emberek mindig a szívükben levő hitet vallják meg, akár jó az, akár rossz. A Lukács 
evangéliumban van egy nagyon szép Ige ehhez. 

Lukács 6,45. 
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének 

gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Ámen. 
Tehát, ami a szellemi szívünkben van, azt mondjuk ki. Gyönyörű Ige. A helyes vagy 

helytelen megvallásaink határozzák meg az életünk folyását. Mindig arról beszélj, amit el 
szeretnél érni az életedben! Mindig arról beszélj! Mindig a hit beszéde legyen a szádban!  

A Márk evangéliumhoz lapozzunk, ott van egy nagyon ismert Igénk. 
Márk 11,23. 
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23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek e hegynek: (ez a hegy a 
problémánk, a betegség, a tünet) Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételke-
dik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Ámen. 

Tehát ez nagyon fontos Ige. Kenneth Hagin is mindig visszalapozott a Bibliában ehhez az 
Igéhez, mert ez az Ige segítette a gyógyuláshoz. Majd fogok róla beszélni. Az emberek sokszor 
már az első akadálynál, az első tünetnél, az első megpróbáltatásnál feladják, és a hitetlenséget 
szólják. Minél többet beszélsz a problémádról, az annál hatalmasabbá és rosszabbá válik az 
életedben. Ezért nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mindig a hit szava hagyja el a szánkat. Ezt 
többször fogom ismételni, mert fontos, hogy beleivódjon a szívünkbe. Lehet, hogy a nyolcadik 
mondatnál érted meg, akkor kapsz erről egy szívbéli kijelentést, bizonyosságot. 

Megdöbbentő tény az, hogy sok kereszténynek a rossz dolgokban nagyobb a hite. A 
rosszat jobban elfogadja, a betegséget jobban elfogadja, mint az egészséget. Nagyon sokat 
hallottam szolgálóktól is, és nagyon sok a bizonyság, hogy saját szavaival mondta ki az egyik 
bizonyságtevő keresztény, hogy odaadták neki a daganatos betegségről szóló zárójelentést és 
ő azt mondta: Nem, az Úr Jézus az én gyógyítóm! Ehhez hit kell! Mindenhez hit kell! Fel kell 
növekednünk odáig, hogy a szívünkben megértést kapjunk erről. Mi, pásztorok tanítunk erről, 
együtt növekszünk veletek, és nekünk is el kell jutni odáig, hogy: igen, meg tudom tenni hit 
által! Tehát ezért kaptuk a szent Igét, hogy épüljünk általa és benne. 

Nagyon sok embernek, sajnos még a keresztényeknek is a rossz dolgokban nagyobb a 
hitük, amit ki is mondanak. De ha ugyanezzel az erővel a pozitív, helyes dolgokat mondanák 
ki hittel, akkor elérhetnék a céljaikat és eredményesek, sikeresek lennének. Igazából több hitre 
nincs szükség, mint ami már a szívünkben van, mert ez elég ahhoz, hogy elérjük a célunkat. 
Azt tudjuk, hogy amikor újjászülettünk, megkaptuk a hit magját. Ahogy olvassuk, tanulmá-
nyozzuk az Igét, hallgatjuk a tanításokat, ez a hit mag növekszik a szívünkben, és egyre erő-
sebbek leszünk benne. 

A hívők a helytelen megvallások által saját magukat lopják meg. A Példabeszédekhez 
lapozunk. A sok helytelenül kimondott megvallás által lopják meg magukat az áldásoktól, így 
legyőzötté válnak. 

Példabeszédek 6,2. 
2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel. 
Amikor az emberek megvallják a problémáikat, a betegségüket, a szegénységüket, ezáltal 

egy hiányérzet épül ki a szívükben. Egy hiányérzetet építenek ki magukban, ami idővel el is 
hatalmasodik az életük felett. Olyan szintet ér el az életünk, amilyen hitszintűek a meg-
vallásaink. Tehát mit hiszünk egy adott helyzetről, valamint meghatározó, hogy milyen irányú 
ez a hit, mert amit kimondunk, abba az irányba tereljük az életünket, vagy egy helyzetet. Nem 
mindegy, hogy a szavaink által romlanak a dolgaink, vagy meghozzák számunkra az áttörést, 
a győzelmet, és a hiányérzet helyett elégedettséget, nyugalmat.  

Ha a hívő száját olyan igei megvallások hagyják el, ami a szívében lévő hitből származik, 
azok viszik őt győzelemre az élet minden területén. Az Ige útmutató arra, hogy miként 
használjuk a szánkat. Aki az Ige megvallását nem hittel teszi, az nem is lesz eredményes az 
életben. Ha hitetlenséget szól folyamatosan, akkor a szerint is alakulnak a dolgai. Amikor a 
gondjainkról beszélünk, akkor az ördög munkáit magasztaljuk fel, ezáltal az ördög uralkodik 
felettünk, afelett a helyzet felett. De Jézus neve által hatalmat kaptunk a sötétség erői felett. 
Egyedül rajtunk múlik, hogy használjuk-e ezt a hatalmat és elvesszük-e az áldásokat. 

A Filippi levélhez lapozzunk, ahol leírja nekünk az Ige, hogy Jézus nevében van az erő, a 
hatalom, amit használnunk kell. 

Filippi 2,10-11. 
10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 

valóké. 
11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen. 
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Tehát Jézus nevében van a hatalom. Mi megkaptuk ezt a hatalmat amit az ellenség minden 
ereje felett használnunk kell. Ehhez hittel és hatalommal kell imádkoznunk, utána pedig a 
megvallásainkat mindig az imával megegyezően kell megtenni. Mert először hálákat adván 
tárjuk fel imáinkban a kéréseinket, utána csak köszönjük és megvallásokat teszünk. Erre is 
használható mindkét imakönyv. Az ott olvasható megvallásokat minden nap többször meg 
lehet ismételni, de, ha valamit kérünk az Atyától, azt egyszer kell kérni! Utána hálát kell adni 
érte. Ha még nem látjuk az eredményt, akkor is hálákat adunk és a valóságba fog jönni. 

A Zsidó 10,23-at nézzük meg.  
Zsidó 10,23. 
23. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántorítatlanul, mert hű az, aki az 

ígéretet tette. Ámen. 
Isten megígérte nekünk, hogy ha mi kérjük Őt, megválaszolja az imánkat. Ragaszkodjunk, 

reménykedjünk, mert a hit a reménylett dolgok valósága, s a nem látott dolgokról való 
meggyőződés. És ha mi ebben hiszünk, akkor az valóságba jön. Kitartónak kell lennünk 
hitben. Nagyon fontos. Amíg meg nem érkezik a válasz, addig hitben ki kell tartani. Ha az 
imát követően nem azonnal érkezik meg a válasz, néhányan kételkednek, néhányan meg-
inognak és feladják. 

Az Újszövetségben az apostoli levelek útmutatása szerint kellene élnünk, mert az 
újszövetségi levelekben nagyon-nagyon sok olyan Ige van, amit meg kell vallanunk az ördög 
munkálkodásai ellen. És nagyon sok, ami az életünkre jó, pozitív, melyekkel az Úr Jézus 
áldásait tudjuk elvenni. Tehát valljuk meg közösen a következőt: 

Az ellenségnek semmi hatalma nincs felettünk, hanem nekünk van hatalmunk az ördög 
felett Jézus nevében. 

Nagyon sok Ige van arra, hogy az ördöggel szemben a hatalmi lépésünket megtegyük. 
Néhány el is fog hangzani. Ez a megvallás megsemmisíti az ördög minden erejét. Ha viszont 
valaki olyan megvallásokat tesz, ami az Igével ellentétes, azzal az ördögöt magasztalja fel. 
Erről Erzsike is beszélt szombaton. Az ilyen megvallásokkal az illető megengedi, hogy az 
ördög uralja őt. Tehát felmagasztalja az ördögöt azzal, ha elfogadja a betegséget vagy bármi 
más problémával kapcsolatos dolgot. 

Az érted elmondott imát jelentősen befolyásolja az, hogy mit vallasz meg utána. Úgy nem 
tudsz hatékonyan imádkozni másokért, hogyha az ima után az imával ellentétesen szólsz. A 
helytelen, hitetlen megvallások ugyanis megsemmisítik a hitben elmondott ima erejét.  

Ma a hívők feladata az, hogy használják a hatalmat, amit Jézustól kaptak. Ámen.  
A mi feladatunk az is, hogy higgyük, megvalljuk és megcselekedjük az Igét. Uralkodhatsz 

az ördög felett, hogyha az igei, helyes megvallásokkal ellenállsz neki, mert így nem adsz 
helyet az életedben számára. Azt írja Pál az efézusiaknak szóló levelében, hogy az ördögnek 
ne adjatok helyet.  

Efézus 4,27. 
27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.  
Ezt az Igét úgy kell megvallani, hogy: ördög, nem adok helyet az életemben neked, mert 

az Úr Jézus az én életem ura! 
Amikor ellenállunk az ördögnek és helyes megvallásokat teszünk, akkor megtartjuk az 

uralmunkat felette. Ha viszont a megvallásaink nem egyeznek az Igével, akkor az ördögöt 
dicsőítjük. Ilyenkor félelem tölti el a szívünket. Nagyon sokan halálfélelemben élnek, mert, 
nem ismerik Isten Igéjét, nem ismerik a Bibliát. Még nem hallottak arról, hogy van 
újjászületés, hogy üdvözülhetünk, hogy befogadhatjuk az Úr Jézust, ezáltal örök életünk van. 
Nekünk csak a testünk fog meghalni. De a mi lényünk – mert szellemi lények vagyunk – örök 
életű. Istentől kaptuk és oda is megyünk haza, ha a földi életünk véget ér. Átaluszunk. Nem is 
halunk meg, hanem átaluszunk. Idős korban is sokan félnek a haláltól. Meglátszik a 
beszédükön, mikor azt mondják, hogy most már ennyi idős vagyok, már nekem végem, már 



 

 8 

ez a nyűgöm, bajom, az a nyűgöm. Nem szabad így beszélni! Pozitívan kell látni: belül 
fiatalok vagyunk teljesen, mindegy, hogy mi van kívül.  

Aztán minden sátáni befolyásolás fölé tudunk emelkedni, amikor megvalljuk azt, hogy a 
nagyobb van bennünk.  

1János 4,4. 
4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat (az ellenséget): mert 

nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. 
Mert e világ istene a sátán. Bennünk az Úr Jézus van, és az nagyobb mindennél, mert 

legyőzte az ördögöt a pokolban. Diadalmaskodott felette. Az elménk és a megvallásunk 
területén kell megharcolnunk a hit szép harcát. Tehát az elménket meg kell újítani, ahogy 
megnéztük a Róma 12,2-ben, és azáltal kell a megvallásunkat megtenni, mert a megvallásunk 
határozza meg, hogy sikert vagy kudarcot aratunk le. Isten a bátorság szellemét adta és nem a 
félelemét. Ti is szeretitek az Igéket, ugye? 

2Timótheus 1,7. 
7. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek 

és józanságnak szellemét. Ámen. 
Mivel a hit, a szeretet és az erő tartozik hozzánk, ne valljuk meg a kétséget és a félelmet. 

Isten erejét vegyük, és valljuk meg az Ő szeretetét. De ha mégis a hitetlenséget vallanánk 
meg, akkor hatástalanítjuk az Isten erejét és képességét az életünk felett. 

A hívőknek soha nem kellene az ördög ijesztgetéseivel foglalkozniuk, mert az a 
természeténél fogva folytonosan ezt teszi. Ha valakinek magasabb az elhívása, illetve 
magasabbra növekedett az Úrban, annál erőteljesebbek a támadások is. Jön ez a tünet, jön az a 
tünet, ez a probléma a családdal, gyerekekkel és az élet minden terén. Tehát mindig ijesztget 
az ördög, de nekünk nem szabad vele mélyebben foglalkozni, [csak annyit, amennyit az Ige ír; 
például: Lukács 10,19. vagy Máté 18,18.] mert az kétséget és félelmet szít.  

Nagyon fontos, hogy ellenálljunk neki, mert a rossz megvallás, a hitetlenség lerombolja a 
hitet és lecsökkenti a lelkierőt, nyomást érzünk belül, minthogyha háború lenne a szívünknél, a 
lelkünkben, ami kihat a fizikai testre is. Ilyenkor nincs kedvünk semmihez, bágyadtak vagyunk 
és sajnos betegséget is okoz a sok stressz. Ezért kell Isten Igéje, mert az békességet, nyugalmat 
ad. Mi Isten gyermekei vagyunk, az Ő családjába tartozunk, így erősek vagyunk az Úrban. 

Kolosse 1,11. 
11. Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitar-

tásra és hosszútűrésre örömmel; Ámen. 
Amikor megvalljuk Isten Igéjét a helyzetünkre vonatkozóan és kitartunk abban, akkor a 

hitünk egyre erősödni fog. Most hozok egy Kenneth Hagin példát. Kenneth Hagin a könyvei 
által megtanított és ma is tanít bennünket egy gyönyörűséges útra, a hit útjára. Három 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, ezért lemondtak róla az orvosok. Eldeformálódott 
szívvel született, gyermekbénulása volt, súlyos vérszegénysége, narancssárga volt a vére, 
úgyhogy súlyos betegségekben szenvedett, de ő a láthatók ellenére kitartóan megvallotta az 
Igét. Akik mentek hozzá – családja is – már azt mondták, hogy ebből nem lehet meggyógyul-
ni. Bármi is hangzott el körülötte, ő a Bibliát bújta és nem adta fel. Nem a láthatókra nézett, 
hanem Isten Igéjére. És hitben gyógyultnak látta magát, ami meg is hozta a gyümölcsét. 
Természetfeletti gyógyulást hozott a számára és megmentette a saját életét. Tehát Hagin 
megcselekedte az Igét azzal, hogy felkelt az ágyból, mert az Ige azt mondja, amit a Márk 
11,23-ban olvastunk, hogy szívében hitte és Isten ígéretét látta az Igében. Bénultan is felállt, 
tehát akkor nem vagyok béna. Meggyógyult. És ha a hitünk növekedni fog, akár gyógyulás 
területén, akár más területen, kövessük ezt a példát! 

Amikor a gyengeségeinkről beszélünk, akkor azzal azt fejezzük ki, hogy Isten Igéje nem 
igaz. Márpedig olvastuk a Bibliában, hogy Isten Igéje igaz. Az igazság van benne. Higgyük el 
Isten Igéjének az igazságát és valljuk is meg azt! Ez mind ígéret Istentől, az összes Ige ígéret.  
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Ha az Ige azt állítja, hogy Jézus sebeiben gyógyulást nyertünk, akkor az úgy van. Ha az Ő 
szegénysége által mi bővölködhetünk, az akkor az úgy van. Most nézzük meg a gyógyuláshoz 
az 1Péter 2,24-et. Nagyon sokat gyakoroljuk kézrátételes imánál. 

1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, 

az igazságnak éljük: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.  
Leírja az igazságot. Ámen. Köszönjük neki. 
Köszönjük, hogy mióta újjászülettünk, nincs bűnünk. Nem tartozik senkire, ha követünk 

el valamit, csak Őrá. Ennyit kell mondani, hogy: bocsáss meg, Uram, ha rosszul használtam a 
számat! Minden itt van az Igében, minden igazság. 

A másik a bővölködéssel kapcsolatos Ige a 2Korinthus 8,9. 
2Korinthus 8,9. 
9. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, 

szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. Ámen. 
Mindenhez megvan a szent Ige. Tehát a fájdalmak, a betegségek, a szegénység és a kudarc 

megvallása ahhoz hasonló, amikor átveszel egy csomagot a postástól és aláírod a csomag-
szállítót. Ekkor az ördög rád helyezi a problémát, mert elfogadod. Az ördög meg tudja tenni, 
elfogadtad a csomagot, aláírtad. Ezzel átvetted a problémát, rád helyezte az ördög. A helytelen 
megvallásod jelzi az ördögnek, hogy átvetted, elfogadtad azt, amit ő küldött neked. Azt a 
csomagot, azt a betegséget, azt a problémát. Ne fogadj el az ördögtől semmi küldeményt! Se 
betegséget, se fájdalmat, se szűkölködést. Semmit ne fogadj el az ördögtől, legyen az övé! 

Ha Jézus megváltó munkáját vallod meg az életed felett, akkor azzal kijelented, hogy a 
gyógyulás és a bővölködés a tiéd. Ha hiszed az Igét, akkor az alapján is kell cselekedned. 
Vagyis imádkozd a megoldást! Mindig a megoldást kell imádkozni. Hidd el az Igét, hitet 
szólj, és cselekedd meg az Igét! Akkor leszel győztes hívő. Egyszerűen el kell hinni azt, amit 
Isten az Igéjében mond a számunkra. El kell hinni! Az összes ígéretet el kell hinni! Amíg a 
rossz megvallásaink által ragaszkodunk a problémáinkhoz, addig az meg is marad nekünk. 
Ezért fel kell hagynunk az Igével ellentétes megvallásokkal.  

Az Ige igazságát fogadd el, és az alapján tedd meg a megvallásaidat is! Ne a láthatók és az 
érzékelhetők szerint élj! Erősen ragaszkodj az igei megvallásokhoz, mert akkor fogod 
megkapni Istentől az áldásaidat, és amire szükséged van. Isten dicsérete, az Ige megvallása és 
megcselekvése fog téged győzelemre vinni. Az Ige helyes alkalmazása a legkétségbeejtőbb 
helyzetekből is ki tud emelni. Megváltoztat minden rosszat. Jóra tudja fordítani. A megvallá-
said szellemi erőt képviselnek, ezért gondold meg, hogy építő vagy romboló szavakat 
mondasz ki! Ha nem vagy elégedett azzal, amid van, akkor változtasd meg a megvallásaidat! 
Ezáltal megváltozik az életed. Az utolsó Igénk következik. 

Kolosse 3,16. 
16. A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és 

intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti 
szívetekben az Úrnak. Ámen. 

Úgy tudunk magunk és a környezetünk számára áldássá válni, hogyha Krisztus Igéje által 
megújítjuk a gondolkodásunkat és hirdetjük ezt a csodálatos örömhírt. Ámen!  

Ráadásképpen van egy megvallásunk itt a végére: Eldöntöttem, hogy az Ige a számban 
lesz és a nyelvemen. Csak azt fogom kimondani, ami megegyezik Isten Igéjével. A szavaim 
áldást hordoznak, a szavaim gyógyítanak. Győzelemre visznek a szeretteimmel kapcsolatban, 
hittel és szeretettel töltik meg az otthonomat. Köszönjük ezt az Úr Jézusnak. Ámen. 
Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

Bor Ferenc: Köszönjük, hogy befogadtátok a mai üzenetet. Valamikor felírtam a 
Bibliában a pletyka meghatározását. Következőképpen szól: A pletyka bizalmas, tapintatlan, 
felelőtlen hír, híresztelés a távollévő harmadikról.  
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A mai tanításhoz szervesen hozzákapcsolódik a következő gondolatsor, ami már a múlt 

héten is a jegyzetemben volt, de aztán kicsúsztunk az időből. A kommunikáció. A Békevár 
második kötetében a 200-as tétel környékén szó van a kommunikációról. Igazából a 
kommunikáció azt jelenti, hogy két ember információt cserél, de itt most elsősorban arra 
szeretnék rávilágítani, hogy amikor tájékoztatás marad el, nem adunk meg a környezetünknek 
megfelelő tájékoztatást, akkor hátrány ér bennünket. És én is beleestem ebbe a helyzetbe a 
családommal szemben is, és a családom nem volt képben. Sokszor csak azt látták, hogy 
elvonulok, dolgozom, de nem mondtam meg, hogy most határidős a munka, meg jó lenne egy 
kis segítség. És ilyenkor az ember hiába várja el azt, hogy segítsenek, hogyha nem tudják, 
hogy milyen helyzetben vagyok.  

Aztán szolgálók köreiből néhány gondolatot gyűjtöttem össze. Az egyik férj azt mondja, 
hogy úgy megenném ezt az ételt vagy azt az ételt, de a felesége, aki pásztor, azt mondta, hogy 
hét közben ilyet ne kérjél! Nekem szolgálatom van. Majd hogyha lesz rá szombaton időm, 
akkor majd megcsinálom. Tehát ez is egy tájékoztatás, egy információ, hogy hét közben egy 
bonyolultabb ételt nem biztos, hogy össze tud hozni. 

Aztán egy másik esetben megmondta a gyerekeinek, az unokáinak, hogy ha látni akartok, 
akkor csak ezen vagy azon a napon gyertek, mert a többi napon úton vagyok, megyek és 
szolgálok. Tehát, hogy ne kerüljük el egymást, egyeztessük össze az időnket. 

Egy harmadik eset. Nyugodtan lehet azt mondani, vagy pontosabban tájékoztatni a 
házastársat, hogy én most egész héten takarítottam, nem tudtam az Úrra időt fordítani 
kellőképpen, szívesen venném, hogyha segítenél, vagy beérnéd egy szűkebb étrenddel. 

Tehát ilyen tájékoztatásokra gondolok, amikor azt mondom, hogy kommunikáció vagy a 
tájékoztatás elmaradása. Mert hogyha ezt a tájékoztatást a környezet nem kapja meg, akkor 
nincs képben és nem tud mellénk állni. Egyébként is nyugodtan ki lehet hangsúlyozni a család 
felé, hogy a család előnye az, hogyha én gyülekezetbe járok, mert tudok értetek imádkozni. 
Tudlak a hitemmel benneteket erősíteni. 

Egy másik történet jó tíz évvel ezelőtt történt, sőt inkább tizenöt. Az egyik bárány mindig 
arra hivatkozott, hogy: én szerdán néha kimaradok a gyülekezetből, mert szerdán van a 
nagymosás nálunk. Egyszer mondta a pásztor, hogy: te, nem lehetne azt a nagymosást áttenni 
keddre vagy csütörtökre? Hát tényleg! És akkor nem kell kimaradni. Tehát sokszor a bölcsesség 
is kell. Ugyanez a személy szokta azt tenni, hogy most nem tudok gyülekezetbe menni, mert 
megjött a rokonom. És nehogy megszomorodjon, hát otthon maradok. Erre azt felelte a 
pásztora, hogy két dolgot mondhatsz: vagy velem jössz, vagy itthon maradsz, de én megyek a 
gyülekezetbe! Hasonló eset, hogy azért nem jövök az alkalomra – mondják egyesek –, mert 
nem akarom, hogy megbántódjon a vendégem, a látogatóm, a hozzátartozóm. De az érem másik 
oldalát nem gondolják meg, hogy amikor nem jönnek ilyen oknál fogva, akkor Jézus nem 
szomorodik meg? Mert az Ige azt mondja, hogy a Szent Szellemet meg tudjuk szomorítani. 

Hallottátok a tanításban, hogy Isten levágja azokat, akik nem azonos hullámhosszon vannak, 
ez automatikusan így működik. De azért mindenkinek van időnként látogatója, vendége, ami 
végül is normális dolog, de viszont van egy határ. És ez a határ világít rá arra, hogy az az Úrtól 
van vagy nem. Tehát, amikor egy vendég mondjuk már akadály vagy teher, akkor az már nem 
az Úrtól van, és egy nagyon frappáns ötletet mutatott az Úr. Százötven évvel ezelőtt, amikor 
elkészült a déli vasút, akkor is megvolt a vasutasoknak a különböző utasítása, rendelete, hogy 
miként kell végezni a szolgálatot. A kalauzoknak az volt kiadva, hogy ha egy bőbeszédű 
emberrel összeakadnak és föltartja őket, akkor hivatkozni kell arra, hogy neki bokros teendői 
vannak, és ott kell hagyni, mert nem tudja ellátni a szolgálatát. Néha lehet, hogy nekünk is ezt a 
módszert be kell vetni, hogy bizony nekünk az Úrral kell időznünk, nekünk készülni kell a 
tanításokkal, és hozzá lehet tenni nagyon udvariasan, hogy kérem ebben a megértésedet.  
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Egy alapelvet szeretnék megosztani veletek, ami így szól: ha nem te irányítod az életedet 
– beleértve az idődet –, akkor más fogja, és abban nem lesz mindig köszönet. Tehát ahogy 
hatalmat kaptunk Krisztusban, ezt a hatalmat mindenre tudjuk alkalmazni. 

Ennyi lett volna, amit az Úr a szívemre helyezett. 
Tegnap este kiküldtem a Falatok címszó alatt egy igesort, ami a szívemre jött itt a 

hétvégén. Igazából az domborodik ki az első részben, hogy a pásztornak egy felelőssége van: 
átadni mindazt az üzenetet, amit az Úr a szívére helyez. Akár kellemes, akár nem. Hogyha a 
pásztor átadja az üzenetet, akkor a felelősség már nem az övé, hanem, aki megkapta az 
üzenetet. Rajta múlik, hogy engedelmeskedik, megteszi vagy nem. 

Aztán tegnap, ahogy elmélkedtem, egy gondolat jött fel bennem, hogy a pásztor botja 
terelgetésre szolgál. Ahogy a réten levő nyáj pásztora is azt a kampós botot arra használja, 
hogy ha kell, akkor terelgesse őket. 

Az Ige mindig tartalmaz – burkoltan – intést. Persze nem mindenki veszi észre, mert 
hogyha nem érzi, hogy a szívéhez szól, ő abban a dologban rendben van, akkor az ő számára 
nem tartalmaz intést. De alapjában véve útmutatást ad az Ige. Az Ige egy tükör. Mielőtt 
elindulunk otthonról, belenézünk a tükörbe, hogy a frizuránkat meg kell-e igazítani. Az Ige 
ugyanezt teszi. Ha belenézünk az Igébe, akkor megmutatja, hogy kell-e egy kis korrekciót 
végezni jobbra vagy balra. Ha valaki kap egy Igét, akkor nem elkeseredni kell, hanem azt 
meglátni, hogy Isten egy helyzetből ki akarja hozni, és az Igét, mint tükröt tartja oda.  

Szó volt a repülésről. Amikor felszáll egy repülő, a mai modern gépeken beállítják a robot 
pilótát, és például, ha a cél több ezer kilométer, akkor útközben szükség van korrekcióra, mert 
lehet egy kis oldalszél, lehet egy pici szögeltérés, és már nem ott köt ki, ahol szeretne. 
Ugyanez a helyzet velünk, keresztényekkel. Az Ige adja meg az útirányt, a keskeny ösvényt, 
de folyamatosan korrekcióra van szükség, hogy az út közepén tudjunk maradni. Nemcsak 
azért kap a nyáj a tanítást, mert a nyájban valaki valamit elhibázott. Ilyen is van, de első-
sorban a megelőzés a cél, az úton tartás és hogy ezáltal a szentek tökéletesebbek legyenek. 

Én azt hiszem, hogy ha megkérdezném, hogy ki szeretne az Úrnak tetszeni, akkor minden 
kéz fönt lenne. Ehhez viszont mindannyiunknak – beleértve a szolgálókat is – kiigazításokat 
kell néha végezni, és ez így normális, ez így természetes. Ebben nincs semmiféle rosszindulat 
vagy rossz szándék. 

Ahogy mi a gyermekeinket egy dologra figyelmeztetjük, sok esetben nem egyszer kell 
megtenni, mert nem hallotta meg, vagy nem akarta megtenni. Ugyanez a helyzet, amikor Isten 
szól. Lehet, hogy az Igén keresztül szól, vagy a pásztoron vagy a központi tanításon keresztül, 
de meg kell hallanunk, el kell vennünk!  

A kiküldött igesorban olvashattad, hogy voltak, akik engedelmeskedtek az üzenetnek és 
voltak, akik nem fogadták be. Tehát a hallgatóságnak két csoportja van. De mi maradjuk azok 
között, akik megtartják a kiigazítható szellemet. Ezt annak idején az elöljárónk nagyon 
hangsúlyozottan tanította, hogy szükséges, hogy megtartsuk a kiigazítható szellemet, mert 
akkor tudunk megmaradni az út közepén. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy a szombati siófoki regionális alkalommal kapcsolatban 
van-e valakinek bizonysága vagy kijelentése, vagy kapott-e Igét? 

Évi: Van egy drága szent az enyingi gyülekezetben, akivel a legelső alkalommal, amikor 
találkoztunk, már az Úrban való szeretet és az Ige megérintett bennünket, mert akárhányszor 
találkozom vele, rajta keresztül az Úr mindig ad, üzen egy-egy Igét nekem. A mostani 
szombati napon a Zsoltárok 40-ben az 1-3-ig kaptam az Igét általa az Úrtól:  

Zsoltárok 40,1-3. 
1. Várván vártam az Urat és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.  
2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel 

lábamat és megerősítette lépteimet. 
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3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták, és meg-
félemlettek, és bíztak az Úrban. Ámen. 

Dicsőség az Úrnak! 
Tehát Isten meghallgatja a kiáltásunkat, és azt mondja, sziklára állít. Az Úr Jézus a szikla. 

És megerősíti a lábainkat, a lépéseinket. Tehát amerre mennünk kell, abban ott a megerősítés.  
Kérjük akkor a záró dalunkat. Köszönjük a megjelenéseteket, a figyelmeteket, nyitott 

szíveteket és köszönjük az életeteket az Úrnak! 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 
 


