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SZELLEMI VEZETÉS – 1. Belső bizonyosság 
 Bor Ferenc elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 08. 15. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy járj szellemben! Halleluja! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, mert különben egyedül lennék. A hét 
második felében, talán úgy nevezhetném, hogy zaklatottság érzése töltött el. Még a feleségem 
is észrevette, aztán hallom többetektől is. Valami szellemi nyomás lehetett ez. Ha ilyet érez az 
ember, akkor a legjobb gyógymód a nyelveken való imádság, mert ott van az Igében, hogy az 
felüdít, felfrissít. Ma visszaemlékeztem arra, amikor elkezdtem a szellemi utamat. Akkor azt 
mondta nekem valaki, hogy valakivel kimondatják. Ezen akkor meglepődtem. A múlt héten 
tanultunk a próféciáról. Nem mindig tudjátok, mert gyakran nem egyértelmű, ezért nem 
mindig derül ki, hogy amikor a szentekkel beszéltek, nagyon könnyen lehet, hogy van benne 
egy rövidke profetikus üzenet. Ebben biztos vagyok. Biztos vagyok abban, hogy ez működik.  

 
Hálákat adunk az Atyának, hogy a Szellemi ajándékok sorozatból bizonyára nektek is, a 

hallgatóságnak is megértése született. Szinte kapcsolódik hozzá a ma induló sorozat, 
amelynek a címe: A szellemi vezetés. Ez egy nagyon fontos témakör, különösen az utolsó 
időkben, hogy jó irányba tudjunk haladni. 1. rész: Belső bizonyosság 

1. A vezetés formái 
Ahhoz, hogy a keresztény utunk könnyebb legyen, és mind nagyobb világosságban tegyük 

meg az utunkat, meg kell tanulnunk hallani Istentől. Ezt más néven úgy nevezik, hogy 
intuíció. Azt már a korábbi tanításokban hallottátok, hogy az ember szellemi lény, hármas 
felépítéssel. Az embernek az igazi valója a szelleme, van lelke és testben él. A saját 
szellemünket meg kell tanítani Isten vezetésének a vételére, mert Isten a szellemünkkel 
kommunikál. Nem a testünkkel és nem a lelkünkkel. A testünk a fizikai világgal tart 
kapcsolatot, a lelkünk az értelem és az érzelem világával, a szellemünk pedig Istennel. 
Tágabb értelemben a szellemi világgal tart kapcsolatot. Tehát Isten csak a szellemünkön 
keresztül tud szólni hozzánk és vezetni bennünket. Isten akarata az, hogy bekerüljünk az Ő 
tervébe. Másképpen úgy is mondhatom, hogy az Ő tökéletes akaratába. De ehhez meg kell 
hallani a Szent Szellem hangját és engedelmeskedni kell neki. Mindenki maga dönti el, hogy 
Isten tökéletes akaratában jár, vagy a megengedő akaratában.  

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

újítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.  
Istennek van tökéletes akarata a számodra, és van egy megengedő akarata, ahogy olvastuk 

az Igéből. Hogyha Isten tökéletes akaratában jársz, akkor a védőernyő alatt vagy, Isten 
oltalmát élvezed és az áldások teljességét. Hogyha kilépsz a tökéletes akaratból, akkor 
átkerülsz Isten megengedő akaratába. Ismeritek az Igét, hogy minden szabad nékem, de nem 
minden használ. Tehát szabad akaratunk van, kiléphetünk az oltalom alól, kiléphetünk az 
áldások alól, és akkor átkerülünk egy másik területre. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy ilyenkor a 
saját fejünk után megyünk, és nem Isten vezetését követjük. A Biblia azt mondja, hogy 
ilyenkor, amikor kilépünk a tökéletes akaratból és bekerülünk a megengedő akaratba, akkor a 
hóhér területén vagyunk. Az egy veszélyes terület.  

Máté 18,33-35. 
33. Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is 

könyörültem rajtad? 
34. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, 

amivel tartozik. 
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35. Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem 
bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket. Ámen. 

Olvassátok hozzá a történetet, ami arról szól, hogy van egy tízezer tálentumos tartozás, és 
van egy százdénáros tartozás. A tízezres tartozást elengedték az adósnak, ő azt a keveset, 
amivel neki tartoztak, nem engedte el. Ez a történet a megbocsátást akarja szimbolizálni, mert 
a sérelmet, függetlenül attól, hogy az illető bocsánatot kért-e vagy nem, én el tudom engedni. 
Ha elengedem a sérelmet, feloldozom a másikat és szabad lesz. Hogyha megtartom a sérel-
met, dédelgetem, és az a tövis még jobban befúródik, gyulladást, gennyesedést okoz, akkor 
gyakorlatilag én kint vagyok a hóhér területén. Veszélyben vagyok. De rajtam múlik, hogy 
visszamegyek-e Isten tökéletes akaratába. Megbocsátok-e? Tehát a megengedő akarat nem jó 
hely a keresztény számára.  

Mondok egy sokkal szemléletesebb példát. Tyúkudvar. Mikor még nem műcsibék voltak, 
hanem a tyúkanyó keltette a tojásból, akkor a tyúkanyó a szárnyai alá vette a kiscsibéket. Jött 
egy sas, leadta a vészjelzést a tyúkanyó, a kiscsibék beszaladtak a szárnya alá. Jött egy 
macska, akkor is a csibék oltalom alá tudtak menni. Mert a kotlós képes volt nekimenni annak 
a macskának, vagy sasnak is. Néha még az embernek is, mert féltette és óvta az ő csibéit. 
Tehát a kiscsibe számára a tökéletes akarat az, hogy a kerítésen belül legyen. De amíg még 
nagyon pici a csibe, át tud bújni a dróton. Hogyha túl messzire elmegy a kertben, meg a 
növények között, van-e védelme? Nincs védelme, mert bármilyen ragadozó jöhet, megfogja 
és elviszi. Tehát ehhez hasonlítható az, amikor nem járunk szeretetben, nem bocsátunk meg, 
nem engedjük el a sérelmeket. A hóhér területén vagyunk, mert átkerültünk a tökéletes 
akaratból a megengedő akaratba. Azt hiszem, hogy így érthető. Példákon keresztül sokkal 
könnyebben megérhetjük. A hóhér a pusztító, az ördög, aki a kardjával csapkod.  

Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ámen. 
Ha a szórendet megfordítjuk, azt is mondhatjuk, hogy Isten a fiait a Szent Szellem által 

vezeti. Kik a fiai? Akik újjászülettek. Tehát mi. Isten az új teremtést a bennünk lakozó Szent 
Szellem által vezeti, és ennek a Szent Szellem vezetésnek öt formája van.  

1. belső bizonyosság, 
2. belső hang, 
3. a Szent Szellem határozott hangja, 
4. prófécia, 
5. látomás – ide tartoznak az álmok is. 
Ezt öt tanításban fogjuk szépen végigvenni a következő hetekben. A szellemi vezetésnek a 

vonala Isten, Szent Szellem, a mi szellemünk, és gondolat szintjén feljön az elménkbe. Tehát 
Isten szól a Szent Szellemnek, a Szent Szellem, aki bennünk lakozik, ezt átadja a mi 
szellemünknek és egyszerűen egy gondolat szintjén fog megjelenni. Sok évvel ezelőtt 
beszéltem egy újjászületett katolikus pappal, aki azt mondta, hogy kerestem, hogy mi az, hogy 
a Szent Szellem szól hozzánk. Aztán addig-addig kutakodott, míg azt mondta, hogy ja, én ezt 
ismerem már, csak nem tudtam, hogy így nevezik. Gondolat szintjén jelenik meg. Ha kaptak 
tíz szem paradicsomot az egyik szenttől, otthon Szántódon, hogyan vette ő ezt a vezetést? 
Isten szólt, hogy a miénk még nem érik. Isten szólt a Szent Szellemhez, Ő az ő szelleméhez, 
majd megjelenik gondolat szintjén. És ő is úgy kapta, de vetett belőle tovább. Egyébként a 
világra jellemző, hogy inkább hagyják a kertben elrothadni a termést, minthogy elvetnék, 
vagyis odaadnák másnak. Mert nem ismerik a vetés és aratás törvényét. Tehát ő, a mai drága 
szent, aki elvetette a paradicsomot felém, én megáldom, hogy sokasodjon. De amikor te vetsz 
valamit valaki felé, akkor szintén várd el az aratást! Kell lenni egy elváró hitnek. A legtöbb 
szellemi vezetés a nyelvek imája alatt jön, mert akkor a legaktívabb a szellemed. Ezért hogy-
ha krízishelyzetbe kerülnél, akkor kezdj el imádkozni nyelveken, és figyelj a szellemedre, a 
belső bizonyosságodra, mert Isten ott fogja megmutatni a megoldást!  
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2. A belső bizonyosság 
A belső bizonyosság éppen olyan természetfeletti vezetés, mint például a látomás, csak 

kevésbé látványos. Egyszerűen gondolat szintjén jelenik meg és ezt nem látod. A látomásra 
meg vissza tudsz emlékezni, hogy milyen szép színes, szélesvásznú filmet láttál. Az Úr 
elsődlegesen a belső bizonyosság által vezet bennünket. Mégpedig 99%-ban. Tehát a belső 
bizonyosság a legfontosabb vezetési módja Istennek. A felsorolásban a legutolsó volt a 
látomás és az álom. Ez pedig a vezetésnek a legmagasabb szintje. A belső bizonyosság nem 
egy hang, csak egyszerűen tudod a bensődben. Volt egy kollégám a vasúton, bizonyos vagyok 
benne, hogy újjá volt születve, mert annyi minden igazolta ezt. Aztán el is mentünk három 
kolléganőmmel a legelső evangelizációs alkalomra Siófokon, amit Sanders pásztor tartott. 
Nem véletlenül kellett odamennem. Erről még majd szólok. Egyszerűen csak azt mondta nap 
közben, hogy tudom, hogy meghozták a fát. Balatonszemesen lakott, tehát igazából semmiféle 
információ nem volt abban az időben. Mobiltelefon sem volt a 80-as években. Egyszerűen 
tudta a belső bizonyosság által, hogy meghozták a fát. Hazament és ott volt a fa. De ilyen 
veletek is előfordult már biztos. Jézus nyolc alkalommal jelent meg Kenneth Haginnek és 
tanította őt sok mindenre. Többek között a szellemi vezetésre is. Kenneth Hagin nyílt 
látomásban látta Jézust, ami a Szent Szellemnek egy megnyilvánulása. A szellemi világba 
való belátás, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka által volt lehetséges. Erről 
tanultunk nemrégen. Két esetet fogok felvázolni, hogy a Szent Szellem vezetése hogyan 
működik, mikor szabad jelzést ad, és hogyan működik, amikor tilos jelzést ad. Jézus 
rávilágított egy esetre, amikor Kenneth Haginnel beszélt. Kenneth Hagin egy levelet készült 
írni. Egy pásztornak akarta visszaigazolni, hogy mikor megy oda szolgálni. Háromszor 
nekiállt, és mindhárom levelet összetépte. Azt mondta Jézus, hogy az a pásztor nem fogadta 
volna el a szolgálatodat. Ezért egy belső bizonyosság által érzed azt a piros lámpát, az állj 
jelzést. Bent a szellemedben.  

Apostolok cselekedetei 16,4-7. 
4. És amint általmentek a városokon, meghagyák nékik, hogy tartsák meg a rendelé-

seket, melyeket végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének. 
5. A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként. 
6. Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltá őket a Szent 

Szellem, hogy az Igét Ázsiában hirdessék, 
7. Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Szellem.  
Ez egy igen érdekes igesor. A történet arról szól, hogy Pál maga mellé vette a fiatal 

tanítványt, Timótheust, és Ázsiából áthozták az Evangélium örömhírét Európába. Itt azt 
olvassuk, hogy a Szent Szellem nem engedte őket, hogy ott maradjanak, hogy azon a vidéken 
hirdessék az Igét. Át kellett hozni másik kontinensre az Evangéliumot. Ebből az is látszik, 
hogy nem minden akadály az ördögtől van. Mert néha a Szent Szellem is mondhatja, hogy 
most ezt ne tedd meg. Ezért kell figyelni a belső vezetésünkre, a belső bizonyosságra.  

A másik eset. Kenneth Hagin utazószolgálatot látott el, tehát járt gyülekezetről 
gyülekezetre és tanított. Az evangélisták szolgálatához tudom hasonlítani, mert ők sem egy 
helyben szolgálnak, hanem ahova hívják őket. A szolgálata során több száz meghívást kapott. 
Egyik pásztor megkérdezte, hogy kis gyülekezetbe is eljössz? Mert nálunk csak 80-90-en 
vannak. Azt mondta Hagin, hogy bárhová elmegyek, ahová az Úr elküld. Aztán a beszélgetést 
elfelejtette. Pár hónap múlva azonban visszaemlékezett erre a beszélgetésre, majd mind 
többször, újra és újra előjött a gondolatában. Négy hét múlva megkérdezte az Urat: Uram, az 
az akaratod, hogy elmenjek abba a gyülekezetbe? Ahogy az idő haladt, egye jobb érzés 
töltötte el a bensőjét azzal kapcsolatban, hogy ő oda elmenjen szolgálni. A szellemében egy 
bársonyos érzés jött elő. Ez a Szent Szellem zöld jelzése, hogy szabad az út, mehetsz. A Szent 
Szellem a belső bizonyosság által mutatta meg, hogy ez Isten tökéletes akaratában van. Nem 
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jelekre kell várnunk. Nekünk a belső bizonyosságra kell hagyatkoznunk, ami azt jelenti, hogy 
tudod, mit kell tenned, vagy mit kell másként tenned.  

Zsoltár 135,5. 
5. Mert én tudom, hogy hatalmas az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. Ámen. 
Honnan tudta ezt a zsoltáros, hogy Isten hatalmas? A belső bizonyosság által. Ilyet te is 

kaphatsz. Minden döntésed előtt imádkozz, és figyelj a jelzésre. A zöld jelzés egy bársonyos 
érzés, ami egy belső békességet ad, hogy ebbe az irányba mehetsz. A tilos jelzés pedig úgy 
jelentkezik, hogy nincs békességed abban a dologban. Akkor állj meg, és ne haladj abba az 
irányba! Lehet, hogy az irány jó, csak az időzítés nem. Lehet, hogy azt a munkát el kell 
végezni, csak egy kicsit később. Azt hiszem, hogy teljesen bizonyosak vagytok a felől, hogy 
üdvösségetek van. Honnan tudjátok ezt? A belső bizonyosság által.  

Róma 8,16. 
16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei 

vagyunk. Ámen. 
Teljesen bizonyosak lehetünk az üdvösségünk felől, mert a Szent Szellem saját maga tesz 

bizonyságot a mi szellemünkkel együtt. Mert hol lakik a Szent Szellem? A mi szellemünkben. 
A görög megfogalmazás szerint: a Szent Szellem és a szellemünk együtt tanúskodnak arról, 
hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Isten a belső bizonyosság által tudatja velünk, hogy mi a 
menny állampolgárai vagyunk. Olvassuk az Igében, hogy Jézus átvitt a sötétség hatalmából a 
világosság országába, és Isten befogadott bennünket az Ő családjába. Mi Isten családtagjai 
vagyunk. Ha a feleségem mennyei apukája a jó Isten, akkor Ő nekem nemcsak a mennyei 
apukám, hanem az apósom is. ☺ 

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

nak királyságába; Ámen. 
Ezáltal van meg a mennyei állampolgárságunk, ezáltal vagyunk mi Isten családjának a 

tagjai. Amikor jön az ördög a trükkjeivel, akkor hivatkozhatsz arra, hogy nekem jogaim és 
kiváltságaim vannak, mert én Isten gyermeke vagyok, Isten családjába tartozom. Igaz, hogy 
még egy kicsit itt élek a földön, de az útlevelem és az állampolgárságom oda szól a fentiek-
hez, a fenti királyságba. 

3. Gyapjú próba 
Az Ószövetségben a prófétákon keresztül keresték a vezetést, mert a nép szellemileg 

halott volt, ezért nem hallottak Istentől. Ez olyan, mint amikor ma egy süket emberhez szólsz. 
Hiába beszélsz hozzá, nem hallja, mit mondasz.  

Ezékiel 34,1. 
1. És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván. 
Ez az Ige nagyon sok helyen megtalálható még a Bibliában. Amikor Isten szólt a próféták-

nak, így kezdte. A prófétáknak el kellett mondaniuk azt, amit hallottak Istentől. Mivel el 
kellett mondani a népnek, ez nem lehetett hallható hang. Mert ha mindenki hallja, akkor 
minek kellene elmondani? Tehát ez itt belső bizonyosság, mégis annyira valóságos, hogy 
szinte hallhatónak tűnik.  

Az Ószövetségben tudjuk, hogy csak a királyok, a papok és a próféták felett volt a Szent 
Szellem, hogy képesek legyenek a hivatalukat betölteni. Mivel nem volt bennük a Szent 
Szellem, ezért akkor Izrael népének, a választott népnek évente meg kellett jelenni a 
jeruzsálemi templomban, mert ott volt a sekina dicsőség, Isten dicsősége, a Szent Szellem 
elzárva a kárpit mögé, a Szentek Szentjében.  

Az Újszövetségben a Szent Szellem nemcsak rajtunk van – az Ószövetségben rajtuk volt 
három esetben –, hanem bennünk is van. Tehát az Újszövetség sokkal jobb. Isten ezért képes 
az új teremtést vezetni a Szent Szelleme által, mert Ő bennünk van. Ezért ma a szenteket nem 
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a prófétáknak kell vezetni. Természetesen várjuk a prófétát, Joe Christiant is, mert a prófécia 
által kaphatunk megerősítést, útmutatást. 

A Bírák könyvében olvassuk el a 6,36-40. verseket. Gedeonról szól az Ige. Gedeon egy 
hadvezér volt, aki jel formájában kért útmutatást Istentől, hogy mit tegyen. 

Bírák 6, 36-40. 
36. És monda Gedeon az Istennek: Ha csakugyan az én kezem által akarod megsza-

badítani Izraelt, amiképpen mondottad,  
37. Íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, 

míg az egész föld száraz lesz: erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadí-
tod meg Izraelt, amint mondottad.   

38. És úgy lett. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot 
facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet.   

39. És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod ellenem, hogy még 
egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, 
szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön.  

40. És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárazság csak magán a gyapjún, 
míg az egész földön harmat lett. Ámen. 

Gedeon annyira biztos akart lenni, hogy harcba induljon-e, hogy inkább kétszer kért jelt, 
amit mindkét esetben megkapott. Kenneth Hagin hasonlóan gyapjúpróbát alkalmazott 1941-
ben. Akkor még nem tudta, hogy Istennek van egy sokkal jobb módszere, a belső bizonyosság.  

Az újszövetségi hívőknek veszélyes jelt kérni, mert az ördög megtévesztheti őket. Kezdő 
keresztény koromban én is hallottam ilyet, hogy aki először benyit hozzám, az lesz az az 
ember, akinek oda kell adnom valamit, vagy ő lesz a férjem, vagy bármi más. Tehát ezek 
jelek, és jeleket nem kérünk, hanem a belső bizonyosság által tesszük meg, amit kell. Egyéb-
ként a Békevár könyvekben benne van, hogy amikor valaki társat keres, akkor egy belső 
bizonyosságnak kell lenni ott a szívében.  

Amikor Évát vitte Isten Ádám elé, akkor Ádám a következőt mondta: Ez már igen, ez már 
a testemből való test, a csontomból való csont. Tehát volt egy belső bizonyossága Ádámnak, 
hogy Éva az ő párja, mert előtte mindig az állatokat vitte elé Isten, mint segítőtársat. De 
Ádámnak egyik sem tetszett. Nem az igazi. Tehát már a Biblia elején ott van a belső 
bizonyosság, mert akkor még Ádám élő szellemmel rendelkezett, közösségben volt Istennel és 
a Szent Szellem tudta vezetni őt. Köszönjük, Uram! Most jött ez a világosság. Ott van a Biblia 
elején, az első lapokon. 

Kenneth Hagint felkérte egy gyülekezet, hogy fogadja el a gyülekezet pásztorlását, és 
Hagin a gyapjú próbát alkalmazva azt mondta, hogy úgy, ahogy eddig szoktátok, tartsátok 
meg a szavazást. A gyülekezet szavazott és Hagin megkapta a 100%-ot. Mindenki rá szava-
zott és ebből úgy gondolta, mint Gedeon a gyapjú esetében, hogy a gyülekezet pásztorlása 
Isten akaratában van. De sajnos mindketten eltévesztették Isten vezetését. Hagin is, meg a 
gyülekezet is, így kikerültek Isten tökéletes akaratából.  

Haginban előtte lobogott a tűz, amikor szolgált. Az új helyen pedig úgy érezte magát, 
mintha egy hideg zuhany alatt lenne. Tizennégy hónap alatt egyetlen ihlet nem volt, hogy 
írjon egy ihletett tanítást. A felesége azt mondta, hogy te prédikáció helyett csak beszédeket 
tartasz. Némelyik gyülekezetben hallom, hogy az alkalom végén azt mondják a pásztornak, 
hogy nagyon szép volt a beszéd. De ami elhangzik itt, az nem beszéd, hanem prédikáció, mert 
kenettel teljes. Az augusztus 20-i ünnepségen majd fognak beszédet mondani.  

Amikor Haginnak lejárt a szerződése, elment abból a gyülekezetből, majd később egyszer 
visszatért, és a szolgálata után szájtátva azt mondták a szentek, hogy: Te így tudsz prédikálni? 
Amikor ott volt abban a gyülekezetben, akkor Isten akaratán kívül volt. Utána mindig kereste 
a Szent Szellem vezetését, hogy hova menjen szolgálni, milyen gyülekezetet vegyen át. Tehát 
nem minden előléptetés Isten tökéletes akarata. Ez a gyülekezet 100%-ban megszavazta, hogy 
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ő legyen a pásztor, de ez nem azt jelenti, hogy Isten tökéletes akaratában volt ez a határozat. 
Tehát nagyon kell figyelni a belső bizonyosságot, a zöld jelzést vagy a piros jelzést. 

Zsoltárok 18,28. 
28. Mert Te gyújtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az 

én sötétségemet. Ámen. 
Az ember szelleme az Úr lámpása, és ez világosságot gyújt nekünk a sötétségben. Tehát 

mindig fogjuk tudni, ha a szellemünkre figyelünk, hogy mit tegyünk. 
Miután Kenneth Hagin ezt a gyülekezetet elhagyta, két év után egy teher nehezedett rá, és 

azt vette az Úrtól, hogy nem fejezte be Isten tervét abban a gyülekezetben, és menjen vissza. 
Próbált megszabadulni ettől a tehertől, mert nem akart visszamenni a rossz tapasztalata miatt. 

Ézsaiás 28,16/b.  
16/b. …aki benne hisz, az nem fut el!  
A King James fordítás pedig úgy szól: aki hisz, az nem siet. 
Kenneth Hagin harminc napig várakozott ezzel a teherrel, mert a hit nem siet, csak az 

ördög fog siettetni bennünket.  
A korábbi években voltak piramis játékok. Sokan belebuktak ebbe. Az ördög siettet. Oda-

jön egy ember és mondja, hogy most lépj be, ne gondolkodjál rajta, ne holnap, ne holnapután, 
ne beszéld meg a családdal, most lépjél be! Sok ilyen helyzet van. Most pedig a telefonos 
ügynökök hívnak. Ilyen kenőcs, olyan masszírozó eszköz, most vedd meg, vagy amikor 
elviszik, főképp az idős korosztályt a termékbemutatóra, addig beszélnek, amíg elő nem 
veszik a pénztárcájukat és nem vásárolnak. Tehát ezt használják ki, hogy az ördög siettetni 
akarja az embereket. Sürgeti őket, hogy most vegye meg, most akciós. A boltban pedig 
negyed áron megkapja az ember. Tehát egy biztos, hogy a hit nem siet. Aki siettet, az az 
ördög, mert azt akarja elérni, hogy valamilyen módon rosszul járj, vagyis be akar csapni. 

Kenneth Hagin feleségénél is megvolt ez a belső bizonyosság, hogy vissza kell menni 
abba a gyülekezetbe, csak nem ismerte fel. Tehát ez is egy probléma, hogy ott lehet a 
bizonyosság, csak nem ismerik fel. Kenneth Hagin várt Istenre, hogy ajtót nyisson, tehát ne ő 
dörömböljön az ajtón, hogy vissza akar menni. Egyszer csak abból a gyülekezetből jött egy 
meghívás, hogy menjen és szolgáljon feléjük. Így került vissza arra a helyre. 

Isten nem látványos módon vezet, nem égi feliratokat fog adni. Hogyha figyelmen kívül 
hagyjuk a belső bizonyosságot, akkor elszalaszthatjuk a természetfelettit. 

4. Szellemtől vezetve 
Isten minden újjászületett gyermekét vezeti a Szent Szellem által, csak Isten gyermeke 

legyen hajlandó Őt követni. Isten gyermeke legyen hajlandó Isten szellemét követni. A haj-
landóságnak, az engedelmességnek és a készségességnek igen nagy előnye van. 

Ézsaiás 1,19. 
19. Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek; Halleluja! 
Igen nagy ígéret. Történt egyszer, hogy egy evangélista a belső bizonyosság által elment 

Indiába. Ez volt Isten tökéletes akarata számára, mert az első, akire rátette a kezét, és akiért 
kézrátétellel imádkozott, egy tolókocsis béna volt. Meggyógyult és kiugrott a tolószékből. Ezt 
követően hat évig szolgált Indiában, és a szolgálata végén félmillió ember volt az alkalmain. 
Ez egy hatalmas tömeg. Félmillió ember. Tehát ő Isten tökéletes akaratában volt. Néhányan a 
könnyebb megoldást keresik és jelekre várnak, de így az ördögnek nyithat ajtót, és ezzel 
kikerülhet az illető Isten tökéletes akaratából, át a megengedő akaratba. A hóhér területére. 
Isten akaratán kívül olyan, mint amikor az ember hideg zuhany alatt áll. Hogyha meg akarod 
ismerni Isten akaratát, akkor időt kell szánni az Istennel való közösségre és az imára.  

Egy másik pásztor szolgálata nagyon jól ment. Alkalmanként hat-hétezer emberért imád-
kozott. Több hónapra megvoltak az időpontok, de Istennek más terve volt a számára. Fél évig 
figyelte ezt a belső bizonyosságot. Csak emlékeztetlek benneteket, hogy a hit nem siet. Ez a 
belső bizonyosság az volt, hogy menjen át egy másik országba. Miután átment a másik or-
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szágba, több hónap után szervezett egy gyógyító alkalmat, és mindössze tizenöt ember jött el. 
Az ember azt gondolhatja, hogy eltévesztette Isten vezetését, de ebben az esetben nem ez volt. 
Amikor a belső bizonyosság ott van, akkor meg kell tenni a lépést, és nem szabad a láthatókra 
tekinteni. Tehát fontos, hogy Istennek engedelmeskedjünk. 

Jób 36,11. 
11. Ha engednek és szolgálnak néki, napjaikat gazdagságban töltik el, és esztendeiket 

gyönyörűségekben. Ámen. 
Tehát hogyha engedünk Istennek és szolgálunk neki olyan módon, ahogy Ő akarja, akkor 

megint egy áldás száll ránk. Hogyha a hústest ellenáll, hogy én nem megyek oda, én ezt nem 
csinálom és hozzájön még az okoskodó elme, akkor ez gyakorlatilag ellenszegülés Istennel 
szemben.  

Az utóbbi időben több testvértől hallottam azt, hogy kilép teljes idejű szolgálatba. Ez 
ahhoz hasonlítható, hogy valaki kilép a biztonságos hajóból és elkezd vízen járni, de úgy 
tűnik, hogy Istennek ez az akarata, a tökéletes akarata. Én magamról tudom, hogy amikor 
elkezdtem szolgálni, munka után már nem sok idő maradt a felkészülésre. Apró dolgokkal 
kezdd gyakorolni a Szent Szellem követését. Például, ha éppen egy autóvásárlás előtt állsz, 
akkor imádkozz és kérd az Urat, hogy mutassa meg, melyik a legjobb műszaki állapotban 
lévő autó, mert különben sok bajod lesz vele. De olyan bizonyságot is hallottam, hogy a 
Balatonban elvesztették az ékszert, nyakláncot vagy kulcsot, és imádkoztak. Kézen fogták 
egymást és lépésről lépésre elindultak. A Szent Szellem mutatta, hogy melyik irányba 
menjenek és ráléptek, megtalálták a keresett tárgyat. 

Isten vezetni fog az életed minden területén. Ezt ígérte. Még az anyagiakban is. Volt egy 
fiatal fiú, aki tinédzser koráig soha nem hordott cipőt, mert olyan szegény volt. Öt osztályt 
végzett el, és milliomos lett befektetések által. Egyetlen fillért sem veszített, minden 
befektetése nyereséges volt. Megkérdezték tőle, hogy ennek mi a titka. Azt mondta: hogyha 
valaki hoz elém egy befektetési javaslatot, akkor addig imádkozom, amíg meghallom, hogy 
mit mond a Szent Szellem azzal kapcsolatban. Van, amikor ez több nap. Az elméjére nem 
hallgatott, engedte, hogy Isten vezesse.  

Utolsó Igénk a Bővített fordításból lesz. 
Példabeszédek 18-14. Bővített fordítás 
14. Az embernek az erős szelleme az megerősíti őt, még a testi fájdalmakban és ba-

jokban is, de egy gyenge és egy megtörött szellemet ki tud elviselni? Ámen. 
Az erős szellem erős vezetést ad, tehát építsd a szellemedet, erősítsd! Hogyha támadás 

alatt vagy, akkor is az erős szellemedre van szükséged. Az erős szellem kiépítésének, a hit 
építésének négy módja van.  

1. elmélkedés az Igén, 
2. az Ige gyakorlása, más néven megcselekvése, 
3. az Igét mindig az első helyre tenni, 
4. azonnal engedelmeskedni a szellemed vezetésének. Azonnal! 

 
Pár gyakorlati példát szeretnék még megemlíteni. Ahogy visszatekintek a múltamba, 

egyre jobban látom azt, hogy mikor hagyatkoztam a belső bizonyosságra, és tudom, hogy 
mikor voltam Isten tökéletes akaratában. 

1970-ben érettségiztem és rögtön elkezdtem a vasúton dolgozni Szántódon. Aztán 1975-
ben elküldtek tisztképzőre. Mielőtt a tisztképzőről visszajöttem volna, közölte a személyzetis, 
hogy Szántódra nem mehetek vissza, mert az állást betöltötték. Lelle-felső vagy Zamárdi-
felső, válasszak. Kicsit meglepődtem, de mivel Zamárdi-felsőn már előtte is helyettesítőként 
szolgáltam, meg közelebb is van, azt mondtam, hogy Zamárdi-felső. Végül is ott kaptunk 
aztán szolgálati lakást, ott kaptam előléptetést, hogy ne kelljen éjszakázni, mert az nem 
nagyon jó. Tíz évig éjszakáztam és tudom, hogy kemény. Az állomásfőnök elment nyugdíjba, 



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

8/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

és megkérdezték, hogy elfogadom-e azt a pozíciót. Tehát idáig Istennek a tökéletes akaratá-
ban voltam. Ez a belső megérzésem, a belső bizonyosságom. És amikor már állomásfőnök 
voltam, akkor kaptam Pécsről egy lehetőséget, hogy bemenjek a vasút igazgatóságba. Hát ez 
volt az a hideg érzés, hogy ez nem az enyém. Mondták is, hogy ezt meg fogom bánni, hogy 
egy ilyen kiugrást elszalasztok. Aztán a 80-as évek vége felé jött egy új állomásfőnök 
Siófokra, aki fölhívott, hogy az igazgatóságtól jött, és hallotta, hogy össze fogják vonni a 
főnökségeket. Most viszont van egy üres helye, ahová bemehetek Siófokon. Utána már nem 
tudja garantálni. Hát ez se volt az igazi. Egy dolgot látok, hogy Istennek az akarata az lehetett, 
hogy a három kolléganőmmel együtt elmentünk az első evangelizációs alkalomra és 
újjászülettünk, de éreztem, hogy nem az én helyem, nem vagyok Isten tökéletes akaratában. 
Ezt érzi az ember itt belül, belső bizonyosság által.  

Aztán miután újjászülettem, elsősorban az Igét akartam tanulmányozni, de a vasúton 
minden évben kellett vizsgát tenni, forgalomból, kereskedelemből, és ez nagyon-nagyon 
irritált már. Aztán a Krisztus Szeretete Egyházban a szolgálatot Szántódon kezdtem 1998-ban. 
Azt tudom belső bizonyosság által, hogy ez Isten tökéletes akaratában volt. Aztán több 
gyülekezetet átvettem az akkori pásztoromtól. Ő evangélistaként szolgált. Amikor egy helyen 
megnyitott egy alkalmat, ott volt pár hétig, pár hónapig, amíg szükséges volt, hogy egy 
gyülekezet megalakuljon. Utána mindig megkérdezte, hogy Bor Feri, átveszed? Én olyan 
lelkes voltam, hogy mindent átvettem, de ha visszagondolok, akkor azt kell látnom, hogy a 
lelkesedés nem elég. Kell Istennek a tökéletes akarata és kell az elhívás.  

2001-ben Isten megmutatta, hogy jöjjek Ságvárra, és tizenöt éve itt vagyok. Látjátok, ez 
megáll, mert Istentől van. Vannak pulpitus mögé elhívottak, vannak más elhívottak, kórházi 
szolgálat, segítő szolgálat, de senki sem lelkesedésből teszi, hanem elhívás alapján. Ha valaki 
most lelkesedésből elmenne kórházi szolgálatba, annak semmi gyümölcse nem lenne, mert 
nincs fölötte elhívás. 

Még egy példa. A vajdasági rokonaim a 80-as években, mivel nem volt munkalehetőség, 
külföldön keresték a megélhetést. Volt két barát, mind a kettő családos volt. Az egyik kiment 
Németországba vendégmunkásnak. Annyira megtetszett, hogy vitte a családját, ott született a 
másik gyermek. Letelepedtek, vissza se jönnek onnan. Hívta a barátját, hogy milyen jó. Ő is 
kiment. De néhány hét vagy néhány hónap után olyan honvágya volt, hogy haza kellett 
jönniük. Tehát az első esetben ott volt a belső bizonyosság, hogy neki az az ott helye, Istennek 
a tökéletes akarata, míg a barátja nem volt Istennek a tökéletes akaratában ott kint, neki haza 
kellett jönnie. 

Mindenben keresni kell az Úr tökéletes akaratát. Tanulás, munkahely, gyülekezet, 
lakóhely, szolgálat és sorolhatnám. Azt is látnunk kell, hogy nem minden világból származó 
előléptetés Istentől van. Én is ezt az igazgatósági állást visszautasítottam. Hogyha kínálnak 
egy jobb fizetést, nem azt kell megnézni, hogy mennyivel több a fizetés, hanem, hogy Isten 
akaratában van-e vagy nincs. Egy továbbképzés, vagy egy szebb lakás reményében is először 
Isten akaratát kell keresni. Nem ezeknek kell eldönteni, hogy melyik irányban haladunk 
tovább, bármilyen csábító ajánlatokról van is szó, hanem Isten tökéletes akarata szerint kell 
döntenünk mindenben. 

A szellemünkben van egy mérce, és az dönti el, hogy Krisztus Testét, a szolgálatot ez a 
dolog építi vagy hátráltatja. Tehát így tudjuk eldönteni, hogy elvállaljunk-e egy munkát, 
elköltözzünk-e egy másik helyre, vállaljunk-e egy szolgálatot, hogy az Krisztus Testét építi, 
vagy a szolgálatot hátráltatja. 

Miután Isten elhív némelyeket, utána felken a szolgálatra. Egy biztos, hogy jön az 
ellenség és nehézségekkel, késleltetéssel, akadállyal kell szembenézni. Azért kell imádkozni, 
hogy Isten mutassa meg, hogy ezeknek mi a gyökere, hogy hatalmat vehessünk felettük. A 
záró Igénk a János 12,26. 

János 12,26. 
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26. Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: 
és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Ámen. 

Tehát Jézus azt mondja, hogy engem kövess, engem szolgálj! A többit majd én megol-
dom, csak légy nyugodt. Halleluja! 

Köszönjük az Úrnak a szellemi táplálékot. Köszönjük a figyelmeteket! 
 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


