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SZELLEMI VEZETÉS – 2. A belső hang 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 08. 29. 

  
Köszöntsd a szomszédodat a következő üzenettel, hogy szeresd az Urat! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagyunk. Örvendezünk egymásnak. Köszönjük az 
imáitokat, és mindenféle támogatást. Kiküldtem a levelezőlistán egy értesítést arról, hogy 
Kenneth Copeland szolgálata hétfőre, keddre és szerdára egy imaláncot hirdetett a terrorizmus 
ellen. Ebbe be lehet kapcsolódni.  

Volt egy álmom, ami a szellemi vezetés című tanítással összefügg. Az értelmét is tudom, 
megkaptam az Úrtól az Ő kegyelméből. Zamárdi nem tudom mennyire ismert előttetek. A 7-
es út és a vasút egymás mellett fut. Jöttem kocsival Siófokra és azt tapasztaltam, hogy a vasúti 
jelző nem a vasút mellett volt, hanem a 7-es út mellett, a jobb oldalon. Elcsodálkoztam, hogy 
a mozdonyvezető hogyan fogja tudni, hogy az ő jelzője az út mellett van, az autós meg 
hogyan tudja meg, hogy az nem rá vonatkozik? Tudjátok, mi a magyarázat? Hogy vannak 
rossz útmutató oszlopok, vannak téves útmutató oszlopok, amelyek képesek az embereket 
megtéveszteni. A megtévesztés szelleme jelen van a világban, aminek ellen kell állni. A 
megtévesztés szelleméről hallhattatok az előző vasárnapi tanításban, amikor azt mondta 
Erzsébet, hogy még pásztorok is beleesnek abba a hibába, hogy elkezdenek olyan könyvet 
olvasni, ami nem igei. Addig haladnak előre benne, míg teljesen a megtévesztés szelleme alá 
kerülnek. Az a könyv, amit olvasnak, arról szól, hogy a Biblia már nem jó, mert azt emberek 
írták. Ez a könyv jó, mert angyalok írták. Erről tanítanak már. Ennyire megtéveszti őket. Ez 
egy démon. A megtévesztés szelleme. Tehát nagyon óvatosan kell kézbe venni különböző 
könyveket, tanításokat. Sanders pásztor nem egyszer elmondta, hogy nagyon sok mérgező 
keresztény könyv van a könyvesboltokban. A bölcs tehénke a szénát megeszi, a tüskét meg 
kiköpi. Nekünk is így kell eljárni. A Biblia végén meg van írva, hogy aki hozzátesz az 
Írásokhoz, vagy aki elvesz az Írásokból, az átok alá helyezi saját magát. Ez egy nagyon-
nagyon komoly, és veszélyes megtévesztés. Ez a bizonyos vasúti jelző, ami az út mellett van, 
ez is egy megtévesztés. Az egy figyelemfelhívás a gyülekezet számára. Tehát nem véletlenül 
tanulunk most a szellemi vezetésről.  

 
A szellemi vezetés 2. része következik: A belső hang címmel. 
1. A szellemünk hangja 
Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ámen. 
A szellemi vezetés második módja a belső hang. Az első volt a belső bizonyosság. A 

szellemünknek éppúgy van hangja, mint a külső embernek. A mi emberi szellemünk a belső 
ember, a testünk a külső ember. A belső ember hangja más néven a lelkiismeret. Ezt úgy is 
nevezik, hogy halk és szelíd hang. Mivel a szellemünknek van hangja, ezért szólni fog 
hozzánk. Nézzünk meg egy igesort! A történet úgy kezdődik, hogy a vallásos emberek egy 
parázna asszonyt vittek Jézus elé. Nemcsak azért, mert ilyen életmódot folytatott, hanem 
Jézust tőrbe akarták csalni. Vajon Jézus erre mit felel? Jézus erre mit fog tenni? De a belső 
emberük, a szellemük – más néven a lelkiismeretük – megszólalt.  

János 8,7-11. 
7. De mikor szorgalmazva kérdezék Őt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek 

nem bűnös, az vesse rá először a követ. 
8. És újra lehajolván, írt a földre. 
9. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének 

a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt és az asszony a középen 
állva.  



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

2/7 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

10. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda 
néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?  

11. Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak, 
eredj el és többé ne vétkezzél! Ámen. 

Ebből az igeversből nagyon világosan látszik, hogy nem a Szent Szellem fog bennünket 
kárhoztatni és vádolni, hanem a saját lelkiismeretünk. Amikor ezeknek a farizeusoknak Jézus 
azt mondta, hogy az vesse rá az első követ – ami halálbüntetést jelent gyakorlatilag –, aki 
bűntelen köztetek, végiggondolták magukban, hogy ki kivel és hányszor, aztán szépen kisom-
fordáltak, mert megszólalt a belső hang, a lelkiismeret. Az asszonyt vádló vallásos emberek 
szépen eltávoztak. Senki nem maradt, aki fölemelte volna a követ és az asszonyhoz vágta 
volna. Ez egy tipikus példája annak, hogy a belső ember, a szellemük, megszólalt. Megszólalt 
a lelkiismeretük, hogy te sem vagy különb a Deákné vásznánál. Ez egy jó magyar közmondás. 
Menjünk tovább! Kenneth Hagin szolgálatában nézzünk példát.  

Kenneth Hagin szolgálata növekedett és növekedett, ezért elkezdte tervezni, hogy az 
irodáját bővíteni fogja. Kenneth Haginnek volt egy barátja, akit Osborn pásztor megbízott 
azzal, hogy a régi irodáját adja el. Kenneth Haginnek ezt az irodát felajánlotta ez a barátja 
rendkívül alacsony áron. Ez a barátja invitálta Hagint, hogy nézzék meg ezt az ingatlant. 
Hagint ugyan nem érdekelte, de nem akarta megsérteni a barátját és belement abba, hogy 
megnézzék. Elmentek, és ahogy beléptek Osborn pásztor volt irodájába, mintha egy belső 
csengő szólalt volna meg Haginnek a szellemében. Abban a pillanatban biztos volt abban, 
hogy ez az iroda az Úrtól van. De ő továbbra is testből azt mondta, hogy én nem akarok 
költözni. Én ott akarok maradni az én irodámban! Sokszor azért nem hallunk az Úrtól, mert 
nem is akarunk. Ez egy nagy igazság. Hagin este lefeküdt, de nem tudott elaludni. Megszólalt 
a lelkiismerete. Ezt úgy is mondjuk, hogy bántotta a lelkiismeret, mert nem hallgatott a 
szellemének a hangjára. Éjszaka az Úrhoz imádkozott. Uram, hogyha Te azt akarod, hogy 
költözzek át a másik irodába, akkor megteszem. Testi emberként én nem szeretnék költözni, 
de én nem akarom a Te tervedet megakadályozni. Legyen meg a Te akaratod! Ez egy jó 
hozzáállás egyébként. Ebben a pillanatban meghallotta a bensőjében a halk és a szelíd hangot, 
ami azt mondta, hogy az Úr ezt az épületet neked fogja adni. Meg is kapta nagyon méltányos 
áron. A saját szellemünk a bennünk lakozó Szent Szellemtől veszi át az információt. Ez 
gondolat szintjén feljön az elménkben. Tudnunk kell azt, hogy a belső hang nem parancsoló 
hanem halk és szelíd. Azt a korábbi tanításban is megbeszéltük, hogy a Szent Szellem nem 
sürget. Az ördög az, aki sürget. Ugorj bele! Vágj bele! Ne törődj azzal, mi lesz!  

2. Isten bennünk 
2Korinthus 6,16. 
16. Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek 

temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; 
és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Ámen. 

Azt már tudjuk, hogy a Szent Szellem az újjászületett hívő szellemében lakozik, és a 
szellemünkön keresztül kommunikál velünk, ami befolyással van a gondolkodásmódunkra. 
Természetesen pozitív irányban értendő ez a befolyás.  

Egy másik történet. Kenneth Hagin édesanyja a szellemében érzékelte, hogy bajban van 
az idősebb fia. Három napig imádkozott ezért a helyzetért, de végül Kenneth Haginhez 
fordult, aki éppen ágyban fekvő beteg volt. Tőle kért segítséget. Kenneth Hagin azt mondta, 
hogy néhány napja már én is tudom, hogy bajban van a bátyám. Tudom, hogy életveszélyben 
van, de imádkoztam érte és megkaptam a választ. Ki fog jönni belőle és életben marad. Az 
történt ugyanis, hogy a Dub nevű testvére 17 éves korában elment egy ismeretlen helyre. 
Munkát keresett, mert abban az időben nagy munkanélküliség volt. Felugrott egy tehervonat-
ra, de egy vasutas lehajította a 90 km-es sebességgel robogó vonatról. A hátán végigcsúszott a 
töltésen és eszméletét vesztette. Ahogy magához tért, mivel a ruhája leszakadt hátul, ezért 
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csak éjszaka tudott gyalogolni hazáig, nyolcvan kilométert. De épségben megúszta. Hogyha 
Hagin szelleme és az édesanyja szelleme nem jelzi, hogy imádkozzanak a nagyobbik fiúért, 
akkor lehetett volna akár egy gerinctörés is, vagy ott marad a vasúti töltésnek az aljában, 
holtan. Tehát látjátok, hogy mennyire fontos mindannyiunknak fejleszteni a szellemünket, 
hogy hallhassunk Istentől. Amikor egy megérzés a hatalmába kerít bennünket például egy 
hozzátartozónkkal kapcsolatban, akiről nem tudjuk, hol van, nem tudjuk mi a probléma, de 
nyelveken tudunk imádkozni, mert a szellemünk tudja. A nyelvek imája itt is nagyon jól 
hasznosítható.  

Egy másik történet. Kenneth Haginnek az egyik szolgálótársa azt mondta, hogy egy 
évtized alatt három súlyos közlekedési balesetük volt. Isten kegyelméből a feleségével együtt 
mindketten felépültek. Miután hallotta Kenneth Hagin tanítását a Szent Szellem vezetéséről, 
azt mondta: Ezek a balesetek mind elkerülhetőek lettek volna, hogyha hallgatok a belső 
hangra és megvártam volna a szent időzítést, és addig imádkoztam volna. De a mai rohanó 
világban az emberek többsége azt mondja, hogy nekem erre nincs időm. Hogyha figyelnénk a 
belső hangra, nagyon sok csapdát elkerülhetnénk, amit az ördög felállít az utunkba. Tehát 
előnyös a szellemünket fejleszteni és megtanulni, hogy hallgassunk Isten hangjára. Meg kell 
tanulnunk hallgatni a belső hangra, a szellemünk hangjára.  

János 16,13. 
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. 

Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket 
megjelenti néktek. Ámen. 

Még egyszer mondom. A Szent Szellem a szellemedben lakozik. Más néven te vagy a Szent 
Szellem szállásadója. Valamikor, amikor ideiglenes lakcímet kellett bejelenteni, akkor a tulaj-
donosnak, mint szállásadónak alá kellett írni. Hát te vagy a Szent Szellem szállásadója. Képzeld 
el! Isten hatalmas Szellemének a lakhelye vagy. Tehát a szellemed átveszi az információkat a 
Szent Szellemtől és az elmédhez továbbítja. Az egyik pásztortársam nemrégen azt mondta, 
hogy fel kell figyelnünk arra, hogy milyen sok gondolat jön elő napközben. Oda kell rá figyelni, 
mert ezeknek a java része a szellemünkből származik, aminek engedelmeskedjünk kell. Ha 
szabad az Úrban dicsekednem, nemrégen én is kaptam ilyen gondolatokat.  

Például kellene készíteni egy A5-ös kis újságot. Olyat, mint a ságvári újság. Kimondottan 
a börtön- és a kórházi szolgálat számára. Mert nem mindegy, hogy száz darab újságot tízezer 
Ft-ért vásárol meg az ember, vagy ezer Ft-ért. Két bizonyság, a hátuljára az üdvösség ima, és 
kipontozva a helyi istentisztelet helye, mert a börtönben nem írunk rá semmit, a kórháziak 
meg rá tudják írni a legközelebbi gyülekezeti hely címét és az alkalom időpontját. Tehát 
ezeket a gondolatokat fel kell ismerni, hogy ezek az ötletek Istentől származnak. Mélyebb 
megértést kell vennünk abból, hogy lakozik bennünk a Szent Szellem. Él bennünk a Szent 
Szellem. Őrjáratot jár a testünk határain, mert közben megújítja a földi sátorházunkat. Hogy 
mit is jelentenek ezek a kifejezések? Tehát hogyha Isten bennünk lakozik, Ő belül fog szólni 
hozzánk. A szellemünkhöz fog szólni. A szellemünk hangját pedig meg kell hallanunk, ki kell 
magunkat képezni erre. Rá kell hangolódnunk. Tudjátok, a régi rádiót is úgy kellett tekergetni 
az állomáskeresővel. Ha az ember nem volt jó helyen, akkor nem hallotta tisztán. Azt olvastuk 
az Igében, hogy a Szent Szellem a bekövetkezendőt megjelenti nékünk.  

Kenneth Hagin két évvel korábban tudta azt, hogy az apósa meg fog halni és volt ideje a 
feleségét erre felkészíteni, hogy látod drágám, egyre idősödik édesapád. Ilyen szépen rá lehet 
vezetni a hozzátartozókat, és nem éri hirtelen őket a trauma. Ha emlékeztek rá, amikor a 
mami június elején a kórházba került, az egyik utcabeli szent kapott egy álmot, hogy a mami 
sírjára megvette a koszorút. Tehát itt van a Szent Szellem jelzése a jövőre vonatkozóan. Aztán 
amikor valamelyest felépült, akkor azt mondták, hogy hát ez nem a mamáról szólt mégse. 
Másfél hónap múltán, amit a Szent Szellem jelzett, az bekövetkezett. Átaludt az örökkévaló-
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ságba. Egyébként Sanders pásztor úgy tanította, hogy ne érjük be 120 évnél kevesebbel, mert 
a Biblia ennyit garantál.  

3. Szellemedre hagyatkozz 
A szellemed tud olyan dolgokat, amiket az elméd nem. Mert a Szent Szellem a szellemed-

ben állomásozik. Amikor az orvostudomány lemondott Kenneth Haginről, ő belül mégis 
tudta, hogyha létezik segítség valahol, az a Bibliában van. Mivel nem talált emberi segítséget 
sehol, elkezdte olvasni az Újszövetséget. Az orvosa azt mondta, hogy ez három gyógyíthatat-
lan betegség. Itt nincs orvosi segítség. Elhívták a lelkészt, azt mondta, hogy fiam, pár nap és 
minden elmúlik. Igazából a halálát prófétálta. De dicsőség Istennek, Hagin még több mint 
hatvan évet szolgált. A Bibliában ott volt a segítség. Istenhez fordult és azt mondta: Uram, 
szavadon foglak. Elismerem, elhiszem Jézus szavait. Jézus minden szava igazság. Ezért én fel 
fogok kelni a halálos ágyamból! Ezt a kijelentést tette, mert a belső emberéből, a szelleméből 
hallotta azt, hogy a segítség a Bibliában van. Már hat hónapja megvolt az üdvössége, de még 
nem hallotta a belső hangot, a halk és szelíd hangot.  

Jakab 5,14-15. 
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak 

felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.  
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt 

követett is el, megbocsáttatik néki. Ámen. 
Hagin szelleme azt mondta: Észrevetted, hogy a hitből való ima megtartja a beteget? Ezt 

az imát te is imádkozhatod. A szellemünkben is növekednünk kell, amihez idő kell. Tehát 
nem lehet egyszerre az iskolában sem öt osztályt kijárni egy év alatt. Azt szépen egyesével 
lehet megtenni. További kilenc hónapot töltött Hagin az ágyban, mire felismerte, hogy a 
valóságba jövetel előtt hinni kell, hogy megkapta. Felismerte, hogy mit kell tennie, ezért így 
szólt: Elfogadom a gyógyulásomat, a fejem tetejétől a lábam ujjáig. Ezt követően elkezdte 
Istent dicsőíteni. Újból szólt a belső hang: Már hiszed, hogy jól vagy. Igennel felelt hitben. 
Mert még a tünetek a testén voltak, de nem a láthatókra tekintett. A belső embere, a szelleme 
azt mondta: Akkor kelj fel, hogyha jól vagy! Mert az egészséges ember délelőtt féltizenegy-
kor nem fekszik az ágyban. Rácsimpaszkodott az ágy támlájára, lógtak a béna lábai, mert még 
a gyógyulás nem jött valóságba. Kenneth Hagin így szólt: Kihirdetem mindkét világ felé, a 
menny és a pokol felé, hogy a Márk 11,24-es igevers szerint én elfogadtam a gyógyulásomat!  

Márk 11,24. 
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek. Ámen. 
Amikor kimondta, akkor úgy érezte, mintha mézet öntöttek volna a fejére. Ez volt a kenet. 

Fizikálisan érzékelte a kenetet. Egy melegség járta át és hirtelen felegyenesedett gyógyultan. 
Szeretném, ha megértenétek: Kenneth Hagin a szellemére hallgatott és ennek köszönheti, 
hogy életben maradt, mert ha az orvosára és a lelkészére hallgat, akkor már régen feladta 
volna. Isten őt elhívta még magzatkorban és nagyon sok tanítás maradt hátra utána. Mi is a 
Hagin vonalon haladunk.  

A hit a szellemünkből jön, tehát törekedj arra, hogy minél nagyobb teljességre juss hitben! 
Tanulj meg arra támaszkodni, aki benned él és higgy abban, hogy az Istenbe vetett hited 
működik! 

4. A lelkiismeret 
A szellemünk hangja a lelkiismeret 
Apostolok cselekedetei 23,1.  
1. Mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, monda: Atyámfiai, férfiak, én teljes jó 

lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai napig. Ámen. 
Pál azt állítja, hogy mindig a lelkiismeretének engedelmeskedett. Akkor is, amikor a 

törvénynek megfelelően élt, mielőtt Jézus meglátogatta volna a damaszkuszi úton, és akkor is, 
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amikor üldözte a keresztényeket. Ő úgy gondolta, hogy Isten akaratát cselekszi. Ezért tudott 
vele Isten foglalkozni. Az előbbi Igét megerősítjük. 

2Timótheus 1,3.  
3. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy 

szüntelen emlékezem reád könyörgéseimben éjjel és nappal. Ámen. 
Pál az újjászületése után is mindig a lelkiismeretének engedelmeskedett. Nekünk is 

követnünk kell ezt a példát. Aki nincs újjászületve, annak a lelkiismerete mindent megenged, 
mert nem az isteni természet, hanem az ördögi természet van benne. Ezért az ő szelleme nem 
biztos vezető. 

1Korinthus 8,12. 
12. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtlen lelkiismeretüket 

megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Ámen. 
Az újjászületéskor az ördögi természet kicserélődik Isten természetére. Ezért vannak nagy 

változások az újjászületés után. A szellemünk tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen, ezért 
fog tiltakozni, hogyha rosszat teszünk, csak nem szabad elnyomnunk a lelkiismeretünket.  

Hogyha engedelmeskedsz és követed azonnal a szellemed vezetését, annak igen nagy 
jutalma van. Életveszélyes helyzeteket lehet elkerülni vele. Sanders pásztor 1981-ben egy 
autóútra készült, de az indulása mindig valamiért tolódott. Amikor végre elindult, megtudta az 
okát. Abban a kereszteződésben, ahol át kellett volna haladnia, történt egy baleset és egy 
gázolaj tartály felrobbant. A kereszteződésben minden elégett. Tehát ha a Szent Szellem kés-
leltetésének nem enged, akkor belefut ebbe a balesetbe. Ez az ördög csapdája volt, de elkerül-
te, mert várakozott.  

Amikor Dél-Libanonban egy keresztény rádióállomásnál szolgált, éppen háború volt. Azt 
mondta, hogy ha ott valaki nem követi a szellemének a vezetését, akkor meghal. Emlékszem 
rá, hogy azt mondta – figyeljétek meg, hogy mekkora hit kell ehhez – , éjszaka kiállt a rádió-
állomás elé, és látszottak a rakéták csíkjai, ahogy jöttek a rádióállomás felé, de érdekes, 
amikor közeledtek a rádióállomáshoz, vagy jobbra vagy balra mindig elfordultak. Ezt a hit 
tette, a hittel mondott imák.  

A kezetekben van a 91-es zsoltár. Ajánlom, hogy naponta hittel imádkozzátok el. Nagyon 
sok olyan bizonyság van, amelyek arról szólnak, ha hallgatunk a szellemünk hangjára, 
baleseteket kerülhetünk el. 

Zsoltár 46,10. 
10. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a 

pogányok közt, felmagasztaltatom a földön. Ámen. 
Miért úgy kezdi az Ige, hogy csendesedj? Mert akkor tudunk hallani az Úrtól, amikor az 

elménk csendes és nem zajong. Minél több időt töltesz az Úrral, annál jobban ki fog finomulni 
a szellemi hallásod. Mert van fizikai fülünk és van szellemi fülünk. Viszont keménnyé válhat 
a szívünk, hogyha nem követjük a szellemet. Például akad egy-két olyan ember, aki leveszi a 
lobogó kávét a tűzről és úgy hajtja fel. Ez azért lehetséges, mert a torka a több év alatt 
megedződött, azaz érzéketlenné vált. A Biblia beszél olyan hívőkről, akik érzéketlenné tették 
a saját lelkiismeretüket, a saját szellemüket. A KJV fordításból olvasom a következő Igét. 

1Timótheus 4,2. King James 
2. Képmutatóan hazugságot szólnak, lelkiismeretüket forró vassal égették ki. 
Ez körülbelül olyan, mint a forró kávé esete. 
Hogyha folyamatosan szeretnéd a Szent Szellem vezetését hallani, akkor tartsd meg az 

érzékeny szellemet! 
Titus 1,15. 
15. Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi 

sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Ámen. 
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A megtévesztés szelleme megfertőzi mind az elmét, mind a szellemet. Erre nagyon kell 
vigyázni.  

Tudjátok, a Biblia is mondja – de akik a régi időkben kenyeret dagasztottak, azok tudják –, 
hogy amint belekerül a kovász a tésztába, azt már kivenni nem lehet. Így kell óvni a saját 
szellemünket, hogy tiszta legyen, ne legyen benne semmi olyan, ami nem odavaló. A meg-
tévesztés szelleme kint van a világban és keresi azokat, akiket elnyelhet. 

 
A tanításban elhangzott az, hogy Kenneth Hagin nem talált segítőtársat az emberek között. 

Ehhez még szeretnék hozzáfűzni néhány gondolatot. Mi úgy kezdtük el a …szolgálatot, hogy 
a Szent Szellem indított bennünket. Egyetlen embert nem ismertünk ott. Tehát nem embertől 
vártuk a segítséget. Imádkoztunk és Isten megadta azokat a kulcsembereket, akik nyitott 
szívvel fogadtak bennünket. Tudnám ajánlani figyelmetekbe ezt a példát. 

Nem nekünk kell meghatározni azt, hogy ki segítsen nekünk.  
Nem erőltethetem rá senkire, hogy nekem segítsen. Még a családtagokra sem. Senkire sem, 
mert nem kötelessége. Ha segít, akkor jónéven veszem és megáldom, de nem kötelessége. 
Nekünk az Úrtól kell várni a segítséget.  

Fiatal pásztor voltam, amikor a pásztor, akitől kinövekedtem, engem is kiigazított. 
Figyelmeztetett, hogy ne a bárányoktól várjam el a segítséget és megfogadtam a tanácsot. Ne 
emberektől, hanem Istentől várjam a segítséget.  

Zsoltár 121,2. 
2. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. 
Ezt mondjuk el: Az én segítségem az Úrtól van. Ámen. 
Istentől várd el a segítséget embereken keresztül. 
A Lukács 6,38 és az a kombájnos kép, amelyet a múlt héten láttatok, erről szól. A 

kombájnok az embereket jelképezik. Sok esetben, ha jön hozzám valami adomány, nem 
biztos, hogy én vagyok a végállomás. Lehet, hogy csak rajtam keresztül Isten küldi valakinek. 
Istentől kaphatok segítséget, de embereken keresztül. 

Lukács 6,38. 
38. Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet 

adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti 
mértek. Ámen. 

Ebben a versben arra fókuszáljunk, hogy adnak az emberek a ti öletekbe. Isten nem tud 
lepottyantani semmit, hanem embereket használ, megérinti a szívüket. Múlt héten volt 
bizonyság a kocsi pénzről, a száz forintról. Most nem az összeg számít, hanem az, hogy egy 
embert megérintett, hogy ad egy százast, hogy a kocsit el tudja venni a pásztortársunk. Ez 
ideillik ebbe az Igébe. 

Mi megköszönjük Évivel együtt, hogy vannak segítőink. Hálát adunk Istennek, meg a 
következőben is, ha azt mondanánk, hogy itt senki nem segít, mi történne akkor? Meglesz 
néki, amit mondott. Az az Ige jönne működésbe, az jönne a valóságba, hogy nekem nincs 
segítségem, de mi nem azt valljuk meg.  

Amikor a szüleim építkeztek az ötvenes évek végén, előtte édesapám nagyon sok helyre 
elment segíteni. Amikor ő építkezett, csak töredéke jött, mert éppen nem értek rá. De! A 
nagybátyámon keresztül Isten küldte a segítséget, és pont abban a pillanatban, abban a szent 
időzítésben, amikor egy kis pénzre volt szükség. Jött a postás, és hozta a pénzt. Isten így 
működik.  

Tudsz-e hálát adni azért, hogyha valaki segít neked? Hogyha mi testben reagálnánk, akkor 
azt a segítséget is, amit eddig kaptunk, eltaszítanánk magunktól. 

Beszéltünk a megtévesztésről. Két héttel ezelőtt beszéltünk a viszályról, a szakadásról, a 
megosztásról, mert ez az ördög célja, hogy a gyülekezetet szétszaggassa. És nemegyszer, ha 
visszatekintek akár tíz évre is, volt, amikor tanácsot kértem az elöljárómtól. Leírtam e-mail-
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ben, elküldtem és tudjátok, hogy több esetben az volt a válasz, hogy akik valamiért kiszakad-
tak a gyülekezetből és veszélyesek voltak a nyájra, hogy velük már nem tudunk mit csinálni, 
csak áldjuk meg őket és imádkozzunk értük. De a gyülekezetet figyelmeztessük a veszélyre! 
Tehát hogyha az elmúlt időszakban is volt olyan, hogy szóba kerültek azok, akik elhagyták a 
gyülekezetet, ez nem a kibeszélés, hanem a figyelmeztetés oldala. Tehát én is kérek tanácsot, 
én is megyek a pásztoromhoz úgy, ahogy többször ti is teszitek ezt. 

Egy Igét olvassunk még fel. Kenneth Copeland imaláncot indított hétfő, kedd, szerdai 
napokra a terrorizmus ellen. Ez az Ige ide kiváló. 

Zsoltár 46,9. 
9. Háborúkat szüntet meg a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el 

tűzben. Ámen. 
Tehát Isten felszámolja a harci állapotot. Az eszközöket meg tudja semmisíteni. Nekünk 

ellene kell mennünk szellemben azoknak a démonoknak, akik a háborút és a terrorizmust 
szítják. 

A zöld imakönyv 167. oldalán csak egy részt imádkozunk el. A második bekezdéstől 
imádkozzuk hittel, és ellene megyünk a terrorizmus szellemének Jézus nevében. Kiküldjük 
Jézus nevében a szolgáló angyalokat, a harcos angyalokat, hogy rontsák le ezeket a gonosz 
erőket, amelyek szítják a terrorizmust és a háborút. Kihirdetjük, hogy Jézus nevére minden 
térd meghajol! Ámen. 

Azt a mondatot, amelyik úgy szól, hogy az antiszemitizmus szelleme eltávozott az or-
szágból, ezt kiterjesztjük arra, hogy a háború és a terrorizmus szelleme eltávozott az országból 
és Európából. Jézus nevében! Ámen! Halleluja! 

Kézrátétellel imádkozunk értetek. Fogadjátok a kenetet! 
Atyám, a Jézus nevében kezünket tesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten 

dicsőségét a hitünk alapján. Áradj, kenet, és raktározódj a szövetekben! Tudjuk, Atyánk, az 
Igéből, hogy ahogy Pál apostol testéről elvitték a kenettel teli kötényeket és ruhadarabokat, és 
a beteg testekhez érintették, a kenet kiáradásával a betegségek eltávoztak. A tünetek 
megtörtek és szabadulás jött az életekbe. Jézus nevében. Hisszük, Atyám, hogy ez a mai 
napon is így van. Megköszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett munkáját és az 1Péter 2,24 
valóságát valljuk meg minden szent teste felett a Jézus nevében. A szent gyógyulás az 
osztályrészünk, ami nagy gyorsasággal valóságot ölt, mert meglesz nékünk, amit mondtunk. 
Ámen!  

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


