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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 3. Erősítő angyalok 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 10. 17. 

  
Bátorítsd a szomszédodat azzal a köszöntéssel, hogy erős vagy az Úrban! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, mert különben egyedül lennénk. 
Egyébként a pásztor nyáj nélkül nem pásztor. A pásztort a nyáj teszi pásztorrá. A héten 
voltunk két alkalmon. Csütörtökön Fehérváron, szombaton pedig Veszprémben. Köszönjük az 
Úrnak ezeket a nyitott kapukat. Az Úr dicsőségére nagyon pozitív leveleket kaptunk. Van egy 
testvérünk a Bükkben, egy kis településen, aki a szellemi táplálékot a Békevárról veszi, és 
erőteljesen növekszik az Úrban. Az angyalos tanításra azt írja, hogy nagyon sokat segített 
neki, a látása, a megértése növekedett. Aztán egy másik levél is érkezett, Kanadából, hogy 
számára nagyon építő a Békevár tanítása. Ebben az a jó, hogy a hallgatóság, nemcsak aki 
jelen van, hanem aki az interneten keresztül jut a tanításokhoz és éhezi, szomjúhozza az Isten 
Igéjét, az is megkapja a táplálékot a visszajelzések szerint.  

A múlt heti tanításhoz annyit fűznék hozzá, hogy elhangzott Izmáel neve. Ő Ábrahám 
gyermeke, aki hústestből, Sára szolgálóleányától, Hágártól született.. Annyit szeretnék 
hozzáfűzni, hogy Izmáel lett az arab nép őse. A Szent Szellem ígérete szerint született Izsák, 
illetve a fia Jákób. Ezen a vonalon pedig Izrael népe született meg, így az Úr Jézus is innen 
származik. Az Úr dicsőségére mondom el nektek, hogy nem tudom, hogyan olajozott meg az 
Úr, mert annak ellenére, hogy csütörtökön és szombaton is volt szolgálatunk, vasárnap estére 
befejeztem a ságvári újságot. Kicsit megdöbbenve jöttem rá, hogy ez a szent olaj. Ti is 
kérjétek az olajat, ha úgy látjátok, hogy lelassultak a dolgok.  

 
Folytatjuk az angyalokról szóló sorozatunkat. A 3. rész következik: Erősítő angyalok 
1. Munkatársaink 
Az angyalok arra teremtettek, hogy szolgálják és dicsérjék az élő Istent minden időkor-

szakban, éjjel és nappal. Rangfokozatokba rendeződve, katonai alakulatokban működnek, és 
parancsra mozdulnak Isten fennhatósága alatt. Több Ige fog ismétlődni a tanítássorozat során, 
de ez ne zavarjon benneteket.  

Zsidó 1,14.  
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik 

öröklik az üdvösséget? Ámen. 
A szolgáló angyalok a mennyei munkatársaink, egyben a szolgálótársaink is. Barátaink 

ők, akik soha nem fáradnak el, és soha nem adják fel, hogy támogassanak bennünket. A 
szellemi fegyvertárunk részét képezik, működőképes lények a szellemi birodalomban. Az 
angyaloknak döntő szerepük van a szellemi birodalomban aratott győzelmeinkhez. Lesznek 
dolgok, amiket nem a Szent Szellem fog elvégezni, hanem a szolgáló angyalok. Krisztus 
Testében a hívők szeretik Jézust, tisztelik Istent. De az angyalokkal kapcsolatban csak egy 
misztikus kép áll előttük. Nincs mély ismeretük az angyalok munkájáról és szolgálatáról.  

2. Kifárasztás 
Múlt héten már érintettük ezt a kérdést egy mondat erejéig. Most egy kicsit mélyebben 

nézzünk bele. Az ellenség a próbákban szeretné kifárasztani a szenteket. Amikor a szellem 
kardját forgatjuk, erőt vesztünk. Ezért újra fel kell töltődnünk Isten jelenlétében. Azt hiszem, 
hogy mindannyian megtapasztaltátok, hogy amikor a gyülekezetből hazamegyünk, akkor 
izmosabbak vagyunk szellemi értelemben. Fel vagyunk töltve, fel vagyunk erősítve. A múlt 
héten olvastuk azt az Igét, amikor Jézus felé szolgáltak az angyalok, miután a pusztában 
befejeződött a negyven napos kísértés. Azért szolgáltak felé, mert amikor forgatta Jézus az Ige 
kardját, az Igével válaszolt az ördögnek, az Igével fegyverezte le az ördögöt, akkor gyakor-
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latilag Ő is erőt vesztett, és szüksége volt arra, hogy az angyalok megerősítsék Őt. Most egy 
másik igehelyet nézünk.  

Lukács 22,42–44. 
42. Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én 

akaratom, hanem a tiéd legyen! 
43. És angyal jelenék meg néki a mennyből, erősítvén Őt. 
44. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az Ő verítéke olyan volt, 

mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Ámen. 
Tehát itt van egy másik példa, hogy az Olajfák hegyén is az angyalok erősítették Jézust. 

Ez volt a haláltusája az elfogatása és a megfeszítése előtt. Lapozzunk Dániel könyvéhez. 
Dániel 7,25–27.  
25. És sokat szól a Felséges ellen és a Magasságos szentjeit pusztítja, és véli, hogy 

megváltoztatja az időket és a törvényt; és az ő kezébe adatik ideig, időkig és fél időig. 
26. De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy kiírtassék és végleg elvesszen. 
27. A birodalom pedig és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok nagysága 

átadatik a Magasságos szentjei népének; az Ő királysága örökkévaló királyság, és 
minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Ámen. 

A 25. versben a ’pusztítja’ szó a régi fordítás szerint a megrontja, de a héber nyelvben az 
egyik értelme a kifáraszt. Az ellenség taktikája nyilvánvaló, hogy gyötrés és sanyargatás által 
ki akarja fárasztani a szenteket. Sok esetben tapasztalható az, hogy az ördögnek ugyanazok a 
tevékenységei jönnek vissza újra és újra. Szinte kaptafaszerűen. Krisztus Testében sokan 
megfáradtak, ellankadtak, ezért nem járnak olyan győzelemben, mint kellene. Ma egy olyan 
korban élünk, amelyben Krisztus által mindenre képesek vagyunk, mert az Atya jobbján 
ülünk az Úr Jézussal együtt, aki által uralkodunk ebben az életben. Az Ószövetség csak 
árnyéka volt az eljövendő Újszövetségnek. Ami megíratott az Ószövetségben, az Jézusban 
beteljesedett. Mi hatalommal felruházottak vagyunk Krisztusban, továbbá rendelkezésünkre 
áll a menny minden erőforrása, amit alkalmazhatunk, működésbe hozhatunk. A szellemi 
birodalom működéséről tanulunk jelen pillanatban is, amely képes láthatóan megnyilvánulni a 
fizikai világban. Habár az angyalokat általában nem látjuk, ők valóságos szellemi lények, 
Abban a szellemi birodalomban léteznek, ahonnan nekünk is működnünk kellene.  

3. Kirendelni 
Hogyha késve jön egy imaválasz, ha elhúzódik a szabadulás, annak az is lehet az oka, 

hogy a hívő nem tudja, hogy miként kell kirendelni az angyalokat szolgálatra. Azt hiszem, 
mindenki elmondhatja, hogy előbb vagy utóbb valamilyen teher a vállára nehezedik, mert az 
ellenség megpakolja a hátizsákját. Ezért mindannyian elmondhatjuk a következő imádságot: 

Szolgáló angyal, kirendellek és felhatalmazlak a Jézus nevében, hogy levedd a terhet a 
vállaimról! Ámen. 

Máris hoztunk egy rendeletet. Az angyalok hatalmas erejűek. Erre nézünk majd néhány 
Igét. Először a 2Krónika 32-ben. Az Egyszerű fordítás szerint fogjuk felolvasni. 

2Krónika 32,17–22. 
17. Asszíria királya leveleket is írt Ezékiásnak, és ezekben gyalázta Izrael Istenét, az 

Örökkévalót. Azt írta: „Ahogyan más népek Istenei sem tudták megmenteni népüket 
kezemből, úgy Ezékiel Istene sem fogja kimenteni népét az én kezemből.” 

18. A követek hangosan kiabáltak azoknak a jeruzsálemieknek, akik a falakon 
álltak. Héber nyelven szóltak hozzájuk, hogy megfélemlítsék őket, és zavart keltsenek - 
hogy azután elfoglalhassák a várost.  

19. Úgy beszéltek Jeruzsálem Istenéről, mintha csak az egyik lenne a föld népeinek 
istenei közül, holott azokat csupán emberkéz alkotta.  

20. Emiatt azután Ezékiás király, és Ézsaiás próféta, Ámos fia segítségül kiáltottak, 
és imádkoztak az Örökkévalóhoz, és szavuk feljutott a Mennybe.  
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21. Az Örökkévaló pedig elküldött egy angyalt, aki megölte az összes parancsnokot, 
tisztet, és kiváló harcost az asszír király táborában. Így hát Asszíria királya, 
megszégyenülve tért haza saját országába. Amikor pedig imádkozni ment istene 
templomába, ott a saját fiai gyilkolták meg karddal.  

22. Az Örökkévaló tehát megszabadította Ezékiást, és Jeruzsálem népét Szanhérib 
(Sénahérib) asszír király kezéből, és minden más ellenségüktől is, azután pedig 
békességet adott népének mindenfelől. Ámen. 

Izrael népét a bibliai időkben nagyon-nagyon sok támadás érte. Ebben a történetben az 
asszír király elkezdte gyalázni Istent, és megtévesztéssel zavart akart kelteni a nép között. 
Ezért Ezékiás király és Ésaiás próféta Istenhez kiáltott fel. Istentől várták a megoldást, a 
segítséget. Ez a történet nagyon jó példa a mai vezetők számára is. Össze kell fogni a 
vezetőknek a hívőkkel, és imádkozni kell a helyzetekért. Mi történt az imájukra? Isten 
elküldte az angyalát, aki megölte az ellenség csapatában az erős harcosokat. Tehát Isten 
angyalon keresztül hozta meg a szabadítást Izrael számára. Lapozzunk az Ésaiás 37,36-ra! 
Ebből a versből meg fogjuk látni, hogy milyen hatalmas erejűek a szolgáló szellemek, a 
szolgáló angyalok.  

Ésaiás 37,36. 
36. Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az asszír táborban száznyolcvanöt-

ezret, és midőn reggel az emberek felkeltek, ímé azok mindnyájan holtak valának!   
Ez a vers is az asszír király Jeruzsálem elleni támadásával kapcsolatos. A kiküldött 

angyalnak hatalmas erejűnek kellett lenni, hogy egyetlen éjszaka lekaszaboljon száznyolcvan-
ötezer harcost.  

Zsoltár 103,20. 
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő paran-

csait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására. Ámen. 
Ebben a versben szó szerint benne van, hogy hatalmas erejűek. Szellemi erő jön az 

angyaloktól, mert ők Isten jelenlétében vannak és az a dicsőség körülveszi őket, ami hatással 
van ránk. Ők az Ige elhangzására figyelnek. Ezért a szánkban kell lenni Isten Igéjének, Isten 
beszédének. Megerősíti ezt a Jeremiás 1. fejezetében a Biblia. 

Jeremiás 1,8–9. 
8. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr.  
9. És kinyújtá az Úr az Ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé az 

én Igéimet adom a te szádba! Ámen. 
Hogyha Isten Igéje a szánkban van és kimondjuk azt, akkor mi fog történni? Akkor mi 

leszünk a földön Isten Igéjének a hangja. Az angyalok pedig engedelmeskednek az Ige 
elhangzásának. Tehát az angyalokat az Ige kimondásával, megvallásával tudjuk munkába 
állítani. Ha egy hívő túlságosan kifárad, ennek oka lehet az is, hogy nem elegendő a tudása, a 
betekintése, a megértése az angyalok széleskörű szolgálatáról. Teszünk egy kis kitérőt és 
elolvassuk a Róma 8,14. Igét.  

Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ámen. 
Mondjuk együtt: Én Isten fia vagyok. Halleluja! Az angyalok pedig úgy tekintenek ránk, 

mint Isten fiaira, és Isten örököseire. Tudják, hogy ki vagy, tudják, hogy mi tartozik hozzád és 
tudják, hogy a szellemi áldásokat örököltük.  

Efézus 1,3–5.  
3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott 

minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban, 
4. Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtése előtt, hogy 

legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által.  
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5. Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő 
akaratjának jókedve szerint. Ámen. 

Ki kell küldenünk az angyalokat, hogy behozzák az örökségünket, és mindazt, ami jog 
szerint megillet bennünket, vagy pedig azért, hogy szorult helyzetekből mentsenek ki. Vannak 
olyan esetek, amikor az ellenség közül egyszerűen csak felragadnak az angyalok és eltűnünk a 
szemük elől. Jézus hasonlóképpen járt, amikor meg akarták Őt ölni, akkor egyszerűen átment 
közöttük, mint egy láthatatlan ember, és kicsúszott a kezük közül. Van másik három példa is, 
de ott nem az ellenség elől ragadtattak el. Illés és Énok a mennybe ragadtatott, Fülöp pedig 
egy másik helyen találta magát. Ez egy dicsőséges dolog. Hogyha elhatározod, hogy 
engedelmeskedsz Istennek, akkor jogodban áll az angyalokat kiküldeni munkára. Ehhez 
olvastunk a múlt héten Igét, egy másik fordításból.  

4. Az utolsó napokban 
Ez van ma, amit most fogtok hallani. 
2Timóteus 3,1–9. Egyszerű fordítás szerint  
1. Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. 
2. Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik; 

dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról; szüleiknek 
nem engedelmeskednek; hálátlanok és istentelenek.  

3. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, 
szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik 
a jót. 

4. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, 
büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják.  

5. Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem 
erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus. 

6. Közülük valók azok is, akik ravaszul beférkőznek egyes családok bizalmába, hogy 
behálózzanak olyan asszonyokat, akik gyenge akaratúak, tele vannak bűnökkel és 
mindenféle kívánságokkal,  

7. S akik mindig igyekeznek új tanításokat hallani, mégsem ismerik meg az igazságot 
soha. 

8. Emlékezz Jannészre és Jambrészre, akik Mózes ellenfelei voltak! Ugyanígy van 
ezekkel a zavaros gondolkodású emberekkel is, akiknek a hite nem állta ki a próbát, 
mert ellenkeznek az igazsággal.  

9. De ők is kudarcot fognak vallani, mert Jannész és Jambrész: felsülnek a nyilvá-
nosság előtt! Ámen. 

Egy biztos, hogy az idők végén felgerjed az ördög haragja, mert tudja, hogy az ideje 
hamarosan lejár. Ha problémád támad az ördöggel, akkor emlékeztesd a jövőjére, hogy hol 
fogja végezni. Az egész pokol be lesz dobva a tüzes tóba. Az utolsó időkben több démonikus 
megnyilvánulás várható, és mint hallottátok, az emberek gonosszá válnak. A hívőkkel 
szemben már tapasztalható az antikrisztus megnyilvánulása, a gyűlölet szelleme. Pesten is 
elhangzott a tanításban, hogy Jézus nevéért üldözések voltak régen is, a mai napon is. Az 
apostolokat is ok nélkül büntették meg. Mindössze azért, hogy követték Jézust, és hirdették az 
Evangéliumot.  

A mai napokban is több helyen előfordul, hogy a szentekhez legközelebb állók, akár 
gyülekezeti tagok, akár családtagok, olyan támadásokat intéznek a szentek ellen, ami az 
antikrisztusra jellemző. Olvastuk az önzőséget, a gonoszságot. Egy dolgot viszont tudni kell, 
és erről beszéltünk korábban is, hogy Isten a végtelenségig nem tűri el, hogy a szentjeinek a 
szolgálatát, a munkáját bárki is korlátozza. El fogja távolítani az illetőtől. Érdemes a 
beszélgetésekre odafigyelni, mert Isten bárkin keresztül szólhat. Amikor szolgálótársakkal 
beszélgetünk, akkor bizony olyan értékes gondolatok jönnek elő, amit nem szabad a szőnyeg 
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alá söpörni. Például ez a gondolat is úgy jött elő, hogy ha valaki úgy dönt, hogy nem akar 
földi pokolban élni, és különválnak az útjaik a házastársától, akkor nem szabad bedőlni annak 
a fenyegetésnek, hogy a hátra maradt például öngyilkos lesz. Ez egy fenyegetés. De ha netán 
megtenné az illető, akkor nem szabad, hogy az eltávozó férj bármilyen lelkiismeret furdalást 
érezzen, mert ez a másik fél szabad akaratából származó döntés volt azért, mert külön vált a 
társától. Tehát az utolsó időkben a sötétség erői megpróbálnak felgerjedni, de nekünk 
hatalmunkban áll, hogy megtörjük az ellenszegülés szellemét. Nekünk erőteljesebbeknek kell 
lennünk, mint a világi embereknek. A kiküldött angyalok által az ördögnek le kell vennie a 
kezét a pénzedről, az életedről, a szolgálatodról, a testedről, a törvényhozásról, hogy minden a 
legnagyobb isteni rendben tudjon működni. Végezetül majd a sötétség angyalai meg lesznek 
kötözve. A mieink pedig szabadon szárnyalnak és emelkednek Isten elé.  

Jelenések 20,1–3. 
1. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy 

nagy lánc a kezében. 
2. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözé azt 

ezer esztendőre, 
3. És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé őfelette, hogy többé el ne 

hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés 
időre. Ámen. 

Tehát hamarosan következik egy ezer éves millenniumi időkorszak, ahol nem lesz 
gonoszság, csak az isteni fajta szeretet. Szinte el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az! 
De a végén el lesz engedve a sátán egy rövid időre – mint olvastuk. Ez azért van, mert Isten 
mindenkinek megadta a szabad akaratot, hogy a millennium végén mindenki szabadon tudjon 
dönteni, választani, hogy kihez csatlakozik. Istenhez, vagy a sötétség oldalához. A sötétség 
angyalai elvesztették az összeköttetésüket Istennel. A mi angyalaink pedig széles sávú kap-
csolatban vannak Vele. Tehát nem mindegy, hogy milyen kapcsolata van valakinek Istennel. 
Hogy ne fáradj ki, igénybe kell venned az angyalok szolgálatát. Szólhatsz hozzájuk, 
utasításokat adhatsz nekik. Ők természetfeletti módon segítenek, és pillanatok alatt képesek 
kiszabadítani a szorongató helyzetekből. A megnyilvánulásaikkal megpróbálják felfedni 
magukat. Nem biztos, hogy látjuk az angyalt, aki megmentett, de az egyértelmű lesz, hogy ez 
természetfeletti beavatkozás volt. Krisztus Testének szüksége van a természetfeletti erőfor-
rásokra és a mennynek a segítségére. Az újjászületés és a Szent Szellemmel való beteljesedés 
kétirányú üzenetet hordoz. Az egyik: a Szent Szellem pecsétje rajtunk van, ami azt jelenti, 
hogy Isten tulajdona vagyunk. Tudjátok, a bútorokon el szoktak helyezni leltári számot. A 
Szent Szellem pecsétjét tekinthetjük egy ilyen leltári számnak is. Tehát ez az egyik, hogy 
Isten tulajdona vagyunk. Ezt jelenti a pecsét. De ez a pecsét egyben felhívja a figyelmét az 
antikrisztusnak – mert ez egy figyelemfelhívó jelzés az antikrisztus számára –, hogy mi Isten 
gyermekei vagyunk, és megpróbál ellenünk jönni. 

1János 4,3. 
3. És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az 

Istentől: és az az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön; és most e 
világban van már. Ámen. 

Tehát hogyha valaki azt mondja, hogy nem igaz, hogy Jézus megszületett, meghalt, és 
feltámadt, akkor az az antikrisztus szelleme. Így lehet megismerni. Sokan megfáradtak, mert 
nem tudták, hogyan kell működni a szellemi birodalomban. Sokféle tanítás létezik, de kevés 
szó esik a mennyei ügynökökről. Ők nem a messzeségben vannak, hanem itt, közöttünk. Ma 
ahányan itt ülünk a teremben, legalább annyi angyal van velünk, mert mindenkit elkísért a 
személyes angyala. Utolsó Igénk: 

Zsoltár 34,7. 
7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.  Ámen. 
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Ezt valljuk meg együtt: Az Úr angyala körülvesz engem, és kiszabadít engem. Halleluja! 
Az Úr angyala körülveszi azokat, akik tisztelik és félik Istent, és megvédi őket. Ideje 

mozdulni a szellemi birodalomban, ahol semmi nem állíthat meg bennünket. Meg kell tanulni 
felismerni, aktiválni az angyalokat, és az ő szolgálatukat, munkájukat, és együttműködni 
velük. Te egy angyalt kiküldesz, aki magával fogja hozni az alá tartozó angyalokat is. Tehát 
egy egész csapat fog dolgozni azon az ügyön, amire kirendelted. Köszönjük az Úrnak az Igét, 
a világosságot, ami mindennapi kenyerünk, mert Isten Igéje nem egy születésnapi torta, hogy 
évente egyszer vegyük elő, hanem Isten Igéje mindennapi eledelre szánt kenyér. Emlékeze-
tembe hozta a Szent Szellem Smith Wigglesworth esetét. Egy világi társaságba került, ezért 
étteremben étkezett. Az étkezés után elővette a Bibliáját, felolvasott, tanított belőle, mert nem 
elég a testünket táplálni. Táplálni kell a szellemünket is, hogy ne száradjon ki. Nem szégyellte 
az Urat. Ez a cselekedete ezt bizonyítja. Minden körülmények között megmaradt Isten 
Igéjénél. Nem engedte meg, hogy esetleg a környezete, akik éppen nem hívők, lehúzzák. Nem 
engedte meg, hogy a szelleme kiszáradjon, és ez által elgyengüljön. Akár megértették, akár 
nem. Eszi, nem eszi, nem kap mást, ezt szokták mondani. Ha nem tetszik, elmegy onnan. De 
nem nekünk kell meghátrálni. Az Ige mondja azt, hogy legyünk állhatatosak, legyünk 
kitartóak. Ez egy tanulságos történet Smith Wigglesworth életéből és szolgálatából. Halleluja! 

Ima az angyalokról: Drága mennyei Atyám! Jézus nevében jövök eléd, a szent oltárod elé, 
a Krisztus Jézus főpapom elé, a Szent Szellem által. Az Igéd szerint a Sion hegyéhez járulok, 
az angyalok ezreihez, és az Újszövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés Véréhez, 
amely megszólal felettem. Veszek a Szent Vérből, és hintek az angyalok munkáira, és az 
angyali küldetésekre, hogy nagyobb betekintést kaphassak ezekbe, és hogy minden 
küldetésük beteljesedhessen. Veszek a Szent Vérből, és hintek a gyógyító angyalok 
küldetéseire, hogy jelek, csodák, gyógyulások sokasága történhessen az ő szolgálatuk 
betöltése által. Veszek a Szent Vérből, és hintek a mennyből az emberi testrészeket, és a 
szerveket lehozó angyalok szolgálatára. Taníts engem, Szent Szellem, hogy ebben tisztábban 
láthassak, nagyobb hitem lehessen, és így ezek a teremtő csodák is működhessenek az 
életemben és szolgálatomban. Veszek a Szent Vérből, és hintek a magyarázó angyalok 
küldetéseire, hogy azok is beteljesedhessenek, hogy a szentek mindenkor meghallhassák a 
trónról jövő üzeneteket. Veszek a Szent Vérből, és hintek a Szent Szellem minden munkájára, 
hogy minden akadály eltétessék az útból, és a Szent Szellem minden szándéka betelje-
sedhessen az életemben. Veszek a Szent Vérből, és hintek a gyarapodás szolgáltató angyalok 
munkáira, küldetéseire, hogy azok is beteljesedhessenek, és minden akadály eltávozzon az 
útjaikból. Veszek a Szent Vérből, és hintek a harcos angyalok küldetéseire, hogy az ellenséget 
le tudják szerelni, ahol csak szükséges. Angyali seregek, hatalmas erejű szolgálói az Úrnak, és 
szolgái az üdvösség örököseinek, menjetek ki szolgálatra, a Szent Vér meghintésének 
felszabadító erejében, Jézus mindenható nevében! A Szent Szellem vezérletében, Isten 
akaratának beteljesítésében. Ámen. Halleluja, kimentek az angyalok, és dolgoznak.  

 
Jó, ha az ember egy kicsit böngészik a régi dolgok között. Így bukkantam rá egy nagy 

igazságra: a sértődés az első számú kenetgyilkos. Ezért nem szabad megengedni a sértődést. 
Egy dolgot felírtam, ami már régóta forog a szívemen. A hétköznapi nyelvezetben azt szokták 
mondani, hogy nem illik a másik háta mögött beszélni. Ez alaphelyzetben, egy bizonyos 
értelemben igaz. De hogyha megnézzük bibliai értelemben, akkor itt már teljesen más lesz a 
kép, ugyanis az indíték határozza meg azt, hogy a másik személy háta mögött beszélhetünk-e 
róla, vagy a helyzetéről, vagy az ügyéről? Egyébként is Isten mindig az indítékra tekint. A 
szívünkre tekint, hogy milyen szándékkal teszünk valamit. Ebben az esetben is igaz, hogy 
Isten arra tekint, hogy az illetőről, aki nincs jelen, milyen szándékkal beszélünk? Ha pletyka 
szintjén beszélünk, az helytelen. Viszont a Biblia értelmében teljesen megáll és helyes, 
hogyha azért beszélünk róla, mert az ő érdekében szeretnénk imádkozni közösen. Mert az egy 
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akaraton elmondott imát nem lehet másképpen imádkozni. Meg kell nevezni a személyt, és a 
problémát. Megint helyes, hogyha tanulságképpen hozzuk fel a szentek előtt. Erre kaptam 
bátorítást az elöljárónktól is. Megint helyes, hogyha figyelmeztető példaként említünk valakit, 
hogy ez az út nem jó, és azt az utat ne kövessétek. A Biblia világosságában már teljesen 
másképp jönnek elő azok a dolgok, amiket megtanultunk a világban. Egyet tudtok vele érteni? 
Halleluja! Köszönjük az Úrnak. Kőrösi Zsoltnak van egy dicsérete, őrá emlékezve hallgassuk 
meg azt.  

Fölmerült valahol a kérdés, hogy az Éden kertben miért volt a tiltott fa? Az engedelmesség 
próbaköve. Nagyon szép fogalmazás. A jó és a tudás fája ugye? Az engedelmesség próba-
köve, hogy mit tesz az ember? Engedelmeskedik az Isten parancsának, vagy sem?  

A másik, amire Igét is kaptam utólag, mert először csak kijelentésből prédikáltam a 
börtönben. Hogy kétfelé lehet választani a bűnt. Az egyik az eredendő bűn, amit Ádám 
vérvonalán keresztül örököltünk. Az ördögi természet, az Istentől való elszakadás miatt. A 
szellemi halál. Mert nem volt benne az isteni élet, miután elszakadt Istentől. Ez alól akkor 
nyert megváltást, amikor Jézus szellemi halált halt a kereszten. Annyira tisztán megmutatta az 
Úr, és köszönöm neki, mert az Ő kegyelme, az Ő dicsősége ez. A másik fajta bűn pedig az, 
amit az ember elkövet cselekedetek által. Erre pedig a Szent Vér szolgál. Ennyire ezt nem 
láttam tisztán. A Róma 3,25-ben a tegnapi nap folyamán mutatta meg hozzá az Igét. Annyira 
meg lehet különböztetni, hogy egy bizonyos Igében a Biblia egyes számban mondja a bűnt. 
Hogy eltörölje a bűnt, és nem a bűnöket. Ott az ádámi eredendő egyetlen bűnről van szó. 

Róma 3,25. 
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy 

megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett 
bűnöket. Ámen. 

Tehát a vér, és az elkövetett bűnök itt vannak összefüggésben. Nagyon érdekes. Tehát ha 
egy Igét az ember elolvas, az nem jelenti, hogy kimeríti a kijelentés mélységét. És nem is 
kerestem. Egyszerűen Isten előhozta, és itt van, amiről beszéltem. Gyakorlatilag egy 
megerősítést kaptam. Tehát, hogy eltörölje a bűnt, ezt egyes számban mondja, és az ádámi, 
eredendő bűnről szól. A szellemi halálról. Erre volt az orvosság az, hogy Jézus szelleme is 
meghalt. Szellemi halottá vált, három napra. És a Szent Vér pedig eltörölte a múltunkat és 
most is folyamatosan tisztít, mint az autó szélvédőn az ablaktörlő. Ez egy nagyon komoly 
világosság. Ha időtök engedi, minél jobban mélyedjetek el az Igében! Ugyanabból a versből 
újabb és újabb kijelentések jönnek elő. Vagy pedig valakivel összekötött az Úr és tudtok 
együtt elmélkedni az Igén, lehet, hogy így mélyebb kijelentéseket kaptok. Most ahogy 
visszanéztem a tavalyi ságvári újságból az egyik példányt, azt fedeztem fel, pedig leírtam 
akkor, hogy a szívek azonossága alapján kapcsolja Isten egybe az embereket. A szívek 
azonossága által. Csakhogy elfelejtettem.  

Nagyon érdekes az angyalos téma, én már előrehaladtam tíz fejezetet. Majd haladunk 
előre itt is, minden héten. Mielőtt hazamennénk, megáldjuk a pénzeteket, azt, amit befizettek 
legközelebb a postán. Azt, amit a boltban hagytok, vagy bárhol. Előre meg kell áldani. Vagy 
amit a perselybe tesztek, és az Úr szolgálatára adtok. Vagy egy szegény embernek, mert ma 
éppen találkoztam ilyennel. Köszönjük a nyitott szíveteket. Hálákat adunk, hogy a szívetek jó 
föld. Halleluja!  

 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 


