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

1/7 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 4. Égi segítőink 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 10. 24. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy Isten a forrásod. Szeretettel köszön-

tünk benneteket. Örvendezünk az Úrban, hogy sokan vagyunk ma. A múlt héten volt egy 
szellemi megtapasztalásom. Szerda délutántól már észlelhető volt egy szellemi teher és ima-
késztetés. Ahogy dolgoztam a gépen, közben nyelveken imádkoztam, és csütörtök reggelre 
olyan gyűrött volt ágyneműm, mint még soha, a forgolódástól. Reggel, tudjátok, mit láttam a 
hírekben? Éjszaka földrengés volt Japánban és Afganisztánban. Tehát megesik, hogy a Szent 
Szellem ébreszt fel embereket, szenteket, hogy imádkozzanak. Nem telefonáltam végig 
mindenkit, de négyen vagyunk most itt, akik ezt ugyanígy érzékelték. Kaptam egy jó tanácsot 
egyik pásztortársamtól, egy ószövetségi példa szerint. A győzelemhez, az áttöréshez mindig a 
dicsérők mentek elöl. Tehát ilyen esetben, amikor az emberen teher van, kezdjen el énekelni, 
dicsérni az Urat. Ez történt Jerikó esetében is. A Józsué 6. fejezetében van ez a történet. Isten 
megígérte, hogy be tudják venni azt a várat. Megmondta, hogy hogyan? Úgy, hogy körbejár-
ták a várat, a dicsérők mentek elöl, és a hetedik napon a falak leomlottak természetfeletti 
módon. De van újszövetségi példa is az Apostolok 16,25-ben, amikor Pál és Silás megverve, 
kalodába zárva a börtönben elkezdtek énekelni és dicsérni Istent. Ahogy felszállt a dicséret, a 
szabadítás úgy jött lefelé. Tehát ez a szellemi megtapasztalás volt a héten. Akik rendszeresen 
imádkoznak, azoktól kérném, hogyha a szíveteken van, akkor a háború szellemét meg kell 
kötni rendszeresen, mert vannak bizonyos katonai mozgolódások, de ezt hatalmunk van 
megtörni, és szent időzítéshez kötni a történéseket. Vannak dolgok, amiknek meg kell 
történni, de azok Isten szent időzítésében legyenek.  

A múlt heti tanítás végén említettem Smith Wiggleswort esetét. Amikor étteremben 
ebédelt, az étkezés végén elkezdte táplálni a szellemét. Nem törődött a környezetével. Ehhez 
kaptam még gondolatokat, nem egyszerre jöttek, hanem úgymond egyenként pottyantak a 
szívembe, és ezeket leírtam. Ezzel a hozzáállással, ahogy ő a nyilvánosság előtt a Bibliát 
elővette, olvasott, tanított belőle, kimutatta a Krisztus iránti elköteleződését a környezete felé, 
mert nyilvánosan időt szentelt Isten Igéjére. Krisztus szerelme annyira szorongatta, hogy 
figyelmen kívül hagyta a környezete véleményét. Ez számunkra is példaértékű. A környeze-
tünk csak akkor fogja komolyan venni a mi Krisztus iránti elköteleződésünket, hogyha ezt 
határozott formában kimutatjuk. Tehát nem szabad véka alá rejteni a Krisztusnak odaszánt 
életünket, még a családtagjaink előtt sem. Ezt el is küldtem e-mailben kedden. Erre az egyik 
távoli pásztortársamtól kaptam is egy visszajelzést, hogy: igen és ámen. Ez így igaz, de az 
üzenet itt nem állt meg. Tovább jött, amit elmondok, a magam példájából kiindulva. Hogyha 
én vendégségbe mennék, vagy vendégek jönnének hozzánk, akkor is fordítanék időt az Igére, 
a felkészülésre, a kapcsolattartásra, az imára. Jézust nem fogom sarokba állítani, mint egy 
rossz gyereket, mert ezzel Őt korlátoznám. A hét végén Phil Whitehead is beszélt a korlátok-
ról, hogy sok esetben mi, keresztények korlátozzuk Isten munkáját. Amikor a korlátokat 
eltűrjük, akkor Jézus megszomorodik. A börtönben az egyik fiatalember is beszélt erről. Azt 
kérdezte, hogy mi az a szomorúság néha? Isten megsértődik? Mondtam, hogy nem meg-
sértődik, hanem megszomorodik a Szent Szellem. Így van leírva az Igében. Nekünk és a 
környezetünknek Jézushoz kell igazodni, és nem fordítva. Jézus nem fog hozzánk vagy 
másokhoz igazodni. A környezetünknek is a szolgálatunkhoz kell igazodni, mert a szolgálat 
elsőbbséget élvez, és csak így tudunk előre haladni. Ismerek olyan pásztorokat, akik meg-
mondták a gyermekeiknek, az unokáiknak, hogy ha akartok látni, akkor azokon a napokon 
gyertek, amikor itthon vagyok, és nincs szolgálatom. Hogyha a rokonságom, vagy a családom 
ezt nem fogadná el, akkor nincs látogatás. Jelképesen beszélek erről, mert nálunk ilyen 
probléma nincs, hála Istennek. Azt is érdemes megfigyelni, hogy Jézust az üldözések és a 
támadások nem korlátozták a szolgálatában, a prédikációban. Egyébként mind jobban 
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körvonalazódik előttem, hogy a megpróbáltatások jönni fognak. Jézus nem ígérte meg azt, 
hogy piros szőnyegen haladhatunk az újjászületésünk után, de felruházott bennünket szellemi 
fegyverzettel. Ezeken a megpróbáltatásokon hittel, kitartással, az Úr kegyelme által át tudunk 
menni. A tegnapi pesti tanítás elején van egy tíz perces bizonyság. Egy húsz éves fiatal férfi 
aki egy pásztor fia, megszabadult az alkoholizmus fogságából. Ahogy meghallgattuk, meg-
könnyeztük. Szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor a pásztor, az édesapa beszélt erről, 
akkor azt mondta, hogy: Sokat imádkoztunk érte, de igazából nem az imádkozó személynek a 
köszönhető ez a megszabadulás, hanem Isten kegyelmének. Tehát nem vette magára a 
dicsőséget, és nekünk sem szabad ezt tennünk, ha megszületik az eredmény az imáink által. 
Mert azt Isten végezte el és egyedül az Övé a dicsőség. Ámen. 

Ezeket a gondolatokat részletekben kaptam, és ahogy jöttek ezek a gondolatok, leírtam, 
majd el is imádkoztam őket. Elimádkoztam, hogy az én szentjeim, az én bárányaim nyitott 
szívűek és ugyanúgy meghallják a Szent Szellemtől azt, amit én. Tudjátok, hogy milyen 
meglepetés ért? Ahogy elküldtem kedden az e-mailt, két nap múlva az egyik szentünk, aki 
nem olvasta el az e-mailt, bizonyságot tett arról, hogy ő így cselekedett. Ezt én vettem észre. 
Ma is hallottam egy ugyanilyen bizonyságot, hogy engem semmi nem korlátozhat. Ez az 
üzenet nem most készült a dicséret alatt. Ehhez egy döntés kell, határozottság, amiben meg 
kell állni. A határozottságban is úgy kell növekedni, mint a hitben. Így tudunk megállni az 
ellenséggel, a megpróbáltatásokkal szemben és kijönni fényesebben, erősebben. Tudjátok, 
Jézus mielőtt a keresztre ment előtt, Ő örömmel tekintett a jövőre. Igazából nem a súlyos 
megpróbáltatásaira nézett, mert tudta, hogy milyen öröm lesz az, amikor Ő föltámad, és 
újjászülethetnek azok, akik az Ő nevében hisznek. A lübecki dóm feliratát hoztam el nektek. 
Lübeck Hamburg mellett, közel a tengerparthoz található. A dóm feliratát nem mindenki 
ismeri. Ezt felolvassuk, mert Jézust néha a keresztények sarokba állítják, mint a rossz gyere-
ket, hogy útban vagy, csendben légy, most nem érek rá. Gyerekekkel szoktak ilyet csinálni. 
Jézus panasza hallható itt. 

JÉZUS PANASZA 
Mesternek neveztek, és mégsem kérdeztek engem. 
Világosságnak hívtok, és nem láttok engem. 
Igazságnak hívtok, és nem hisztek nekem. 
Útnak hívtok, és mégsem jártok ezen az úton. 
Életnek hívtok, és nem vágyódtok utánam. 
Azt mondjátok, hogy bölcs vagyok, és nem követtek engem. 
Azt mondjátok, hogy szép vagyok, és nem szerettek engem. 
Azt mondjátok, hogy gazdag vagyok, és nem kértek tőlem. 
Azt mondjátok, hogy örök vagyok, és nem kerestek engem. 
Azt mondjátok, hogy irgalmas vagyok, és nem bíztok bennem. 
Azt mondjátok, hogy nemes vagyok, és nem szolgáltok nekem. 
Azt mondjátok, hogy igazságos vagyok, és nem féltek engem. 
Ha mindezért örökre elvesztek egykor, ne vádoljatok engem. 
Ismertétek ezt? A Szent Szellem nagyon aktív volt a héten. Örülök, hogy a szellemi 

fületek is nyitva van, mert volt egy másik bizonyság is. Csütörtökön este hívtam az egyik 
szentünket telefonon, és ki volt kapcsolva. Abban a pillanatban az eszembe jutott, hogy 
színházban van itt, a ságvári előadáson. Miután beszéltünk erről, beigazolódott, hogy a Szent 
Szellem ilyen csodálatosan működik. Ezek jó dolgok.  

 
Éhes a szívetek az Igére? Az angyalos sorozat 4. része következik: Az égi segítőink. 
1. Hátvédeink 
Róma 8,17. 
17. Ha pedig gyermekek, örökösök is: örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisz-

tusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Ámen. 
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Tudatosítani kell azt, hogy mi Isten fiai vagyunk, és látni kell magunkat örökösként. Meg kell 
ismernünk az angyalok működését, mert a tudás hiánya miatt korábban kihagytunk nagyon 
fontos dolgokat. Az angyalok nem csorbítják a Szent Szellem működését és nem vesznek el 
semmit Jézustól. Az angyalok a Szentháromsággal összhangban munkálkodnak. Lesznek 
ismerős Igék, de muszáj ezeket többször előhozni. 

Máté 4,11.  
11. Ekkor elhagyá Őt az ördög. És ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak néki. 

Ámen. Ez a pusztai megkísértés alkalmával történt. Jézusnak is szolgáltak az angyalok. Ha 
Jézus elfogadta az angyalok szolgálatát, akkor nekünk sem szabad visszautasítani. Ez a 
történet azért íratott meg, hogy mi is éljünk ezzel a lehetőséggel. Amikor szellemi küzdelmet 
folytatunk, utána fel kell töltődnünk erővel. Az utazó szolgálókra különösen igaz, hogy 
folyton töltődniük kell, mert különböző szellemi birodalmakon mennek át, ahogy autóznak. 
Minden területnek megvan a világosság angyala, aki uralja, de megvan a sötétség angyala is. 
Ahogy utazik és közben imádkozik, forgatja az Ige kardját, ezt követően az utazó szolgálónak 
is fel kell töltődnie. A feltöltődés egyik leghatékonyabb módja az, amikor nyelveken imád-
kozunk. Ez olyan, mint amikor az akkumulátort ráteszik a töltőre. Amikor a Szent Szellemmel 
időzünk, Ő mutatni fog dolgokat, amelyek a láthatatlan világban zajlanak. Például az 
angyalok működését. A tanítás elején pont erről beszéltem, hogy a Szent Szellem nagyon 
aktív volt, és ti is jól hallotok a Szent Szellemtől. A héten küldtem ki egy e-mailt, tele 
angyalos bizonyságokkal. Nem is tudom, hányféle történet szerepel benne, öt-hat biztos. Van 
benne autóbalesetből való megmenekülés – ez a legvégén van –, és különböző csodák. 
Amikor Jézus az ördöggel harcolt, hátvédként ott voltak az angyalok. Valahányszor a Szent 
Szellem kardját, az Igét forgatjuk, az Igével hadakozunk, azt az angyalok figyelemmel 
kísérik. Hogyha az angyalok figyelnek az Ige elhangzására, akkor nekik ott kell lenniük 
körülöttünk. Ez egy kijelentés. Ők készen állnak arra, hogy munkába lendüljenek az Ige 
elhangzása alapján.  

Máté 4,5–7. 
5. Ekkor Őt az ördög a szent városba vitte, és odahelyezte a templom tetejére.  
6. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az Ő an-

gyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. 
7. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ámen. 
Ebből többféle világosságot nyerhetünk. Az ördög ismeri a Bibliát és idézi. Tehát ha 

hallasz valahonnan egy igei idézetet, meg kell vizsgálni, hogy ki mondja? Mert könnyen lépre 
csalhat az ellenség. Amikor Jézus idézte az Igét, az Isten Igéjének a hangja volt. Amikor mi 
megvalljuk az Igét, az az Ige elhangzása. Az angyalok erre figyelnek, és ez alapján tudnak 
munkába lendülni. Az ellenség gőzerővel azon munkálkodik, hogy minket lefárasszon. Akár 
egy helyzet által, akár egy személy által, de tudjuk, hogy Krisztusban hatalmunk van, és ezt 
érvényre is juttatjuk. Az ima mellett olykor hatalommal kell szólnod. A Szent Szellem 
vezetése alapján jogodban áll kirendelni az angyalokat bizonyos feladatok elvégzésére. Ők 
képesek szabadulást hozni, bármilyen területen.  

Ésaiás 1,19. 
19. Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. Ámen. 
Ez az engedelmességre vonatkozó Ige. A bőséges ellátásunk összefüggésben van az 

engedelmességünkkel. Amíg a földön élünk és az Igével megegyezően szólunk, továbbá 
engedelmesek vagyunk Istennek, az angyalok készek szolgálni felénk. A Bibliában sehol nem 
olvasható az, hogy az angyalok pihenőnapot tartottak volna. Jézusról is azt szoktál állítani, 
hogy Ő soha nem alszik, soha nincs szabadságon, soha nem fáradt. Tehát bármikor futhatunk 
hozzá. Ha mi hittel szóljuk az Igét, az angyalok erre figyelmeznek és ez alapján cselekszenek, 
akkor semmi nem győzhet le bennünket.  

2. Előrenyomulni 
Efézus 4,14–15. 
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14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda 
hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától, 

15. Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, 
aki a fej, a Krisztusban; 

Tehát Krisztusban növekednünk kell. Ezt tesszük ma is és minden héten. Amikor otthon 
előveszitek az Igét, a hallgatnivalót, vagy az írott anyagot, akkor növekedtek az Igében. 
Növekedtek szellemben. De van itt egy nagyon érdekes gondolat, hogy az igazságot szóljuk 
szeretetben. Erre majd lehet, hogy visszatérünk valamikor, hogy az igazságot szóljuk 
szeretetben. Ez az Ige lehet, hogy szerepelt már akkor, amikor beszéltünk a hazugságról 
Ananiás és Safira esetében, de a nyimi tanításban is hallhattátok. Aki már meghallgatta, az 
már találkozott vele. Ahogy növekszünk szellemben, egyre többet tudunk arról, hogyan 
nyomuljunk beljebb a szellemi birodalomba. Bármilyen helyzetből kiszabadulhatunk, hogyha 
használjuk az Igét, a Jézus nevét, a Szent Szellem erejét és a szent angyalok szolgálatát. Az 
angyalok az Atyától küldettek a megerősítésünkre, a támogatásunkra azért, hogy mi a dzoé 
életet élhessük. A görögben a dzoé szó az isteni fajta életet jelenti. A magyar Bibliában 
nincsenek szétválasztva a különböző élet fogalmak. De itt kimondottan az isteni fajta életről 
van szó. Hogyha mi ebben az isteni fajta életben élünk, akkor a megpróbáltatások közepette is 
áldottak lehetünk. Most már több helyen olvasom a tanításokban, hogy a pásztortól kért a 
báránya imatámogatást, hogy őt ne érjék megpróbáltatások. Ilyen nincs. Mindenkit érnek 
valamilyen megpróbáltatások. Imádkozd el minden nap, reggel, hogy minden ellenségem 
megsemmisül a mai napon is!  

Valljuk meg együtt: elbukik minden ellenségem a mai napon! Ámen.  
Kenneth Hagin azt válaszolta az egyik bárányának, hogy ha azt akarod, hogy ne érjenek 

megpróbáltatások, akkor a mennybe kell költöznöd. Viszont akkor Isten nem tud használni a 
földön. Ha Jézusnak szüksége volt az angyalok szolgálatára, nekünk mennyivel inkább 
szükségünk van rájuk? Gondoljátok meg! Az ellenség képes nagyon gyorsan megkísérteni 
egy helyzetben, hogy megtévesszen. De ne engedd magad lebeszélni arról, hogy ennyi tanítás 
elég az angyalokról. Neked nincs is szükséged az angyalokra, vagy netán az angyalok nem is 
léteznek. A Bibliában csak elgépelés, ahol ilyet látsz. Vagy pedig azt mondják tévesen, hogy 
harcold csak szépen a hit harcát tovább. Ezeket ne halld meg, vesd el! A probléma ott van, 
hogy némelyik keresztény túl sokat harcol, és túl sokat küszködik. Pedig a szolgáló angyalok 
itt vannak körülöttünk, akik várják a rendeleteinket, hogy helyettünk megküzdjenek. Ne 
legyenek munkanélküliek az angyalok! Az Egyszerű fordításhoz folyamodunk, mert ez sokkal 
kifejezőbb ebben az esetben.  

Ésaiás 55,11.  
11. Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök. Nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen, 

hanem minden tervemet megvalósítja, és célját eléri. Ámen. 
Ahogy az Ige sem tér vissza Istenhez dolgavégezetlenül. A mi fordításunk azt mondja, 

hogy üresen. Az angyalok is beteljesítik a feladataikat és áldássá válnak azon a területen, 
ahova mi kiküldtük, mert tudjuk, hogy az angyalok az Ige alapján munkálkodnak. Az Ige 
megvallásával tudjuk őket munkára rendelni. Ne engedd azt sem, hogy egy vallásos szellem 
szóljon hozzád! Hogyha te az Igével maradsz, akkor dicsőséges és elképesztő helyekre fogsz 
eljutni. Elkezd az életed megváltozni, mert az Úr folyamatosan tanít. Nemcsak itt a gyüleke-
zetben, sokszor álmodban is. Lehet, hogy nem is tudsz róla.  

Kolosse 2,6–7. 
6. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne, 
7. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, 

amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen. Ámen. 
Tehát ahogy növekedünk szellemben, egyre több áttörést fogunk megtapasztalni. Nagyob-

bakat és nagyobbakat, mert egyre mélyebbre hatolunk ezekbe a hatékony szellemi működé-
sekbe. A növekedés pedig fontos, nem szabad megállni egy győzelem után, mert lehet, hogy a 
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következő megpróbáltatáshoz több hitre van szükséged. Ha korábban többet tudtunk volna az 
angyalokról, akkor bizonyos területeken kevesebb veszteség ért volna bennünket. Felejtsd el a 
pufók bébi angyalokat, meg a puttó angyalokat. Ez a kép róluk egy megtévesztés, egy le-
járatás. Az angyalok erőteljes lények. Nem szabadna a világ legerőteljesebb lényeit így 
kigúnyolni, mert ezzel igazából az emberek ingerlik, és maguk ellen fordítják őket.  

Máté 24,11–12. 
11. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. 
12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ámen. 
Máté 7,14-20. 
14. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen 

vannak, akik megtalálják azt. 
15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek 

hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 
16. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a 

bojtorjánról fügét? 
17. Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt 

terem. 
18. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 
19. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. 
20. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ámen. 
A múlt héten is olvastunk az utolsó idők jeleiről. Ez is arról szól, de nem szabad, hogy 

bennünket ezek megzavarjanak. Ha a keskeny úton akarsz járni, akkor Isten jelenlétében kell 
maradnod. A szellem gyümölcseit kell a szemed előtt tartani. A pokol zűrzavarát a gyülekeze-
ten kívül tartjuk.  

2Thesszalonika 3,2. 
2. És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem 

mindenkinek van hite! Ámen. 
Ezt hallottam már Pesten is imádkozni, sőt benne van az imakönyvünkben is. Az alkal-

matlan és gonosz embereket távol tartjuk a gyülekezettől. Távol tartjuk a szentektől. Mert ők 
csak bomlást, romlást okoznának, és kárára lennének a szenteknek. Ha elértél egy hitszintet, 
ne elégedj meg azzal, hanem emelkedj minél magasabbra! Mert megeshet, hogy egy 
következő hitpróba sokkal több hitet fog igényelni.  

2Péter 3,3. 
3. Tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolódók támadnak, akik mindenből 

gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint járnak, Ámen. 
Megint csak az utolsó idők jeleiről szól ez az Ige. A mi feladatunk az, hogy bemutassuk a 

világnak, hogy Isten valóságos, és mindenkit szeret, mert a teremtményei vagyunk. Sőt, mi 
már a gyermekei vagyunk. Jézust sem akadályozta az üldöztetés abban, hogy prédikáljon, 
hogy szolgáljon emberek felé.  

3. Ellátás 
Az angyalokkal együttműködve meg kell látnunk a növekedést, a felvirágzást. Meg kell 

látnunk, hogy a sötétség meghátrál, és az áldások megnyilvánulnak az életünkben. Az 
angyalok munkájának az eredményét meg kell tapasztalnunk kézzel foghatóan.  

Efézus 6,12.  
12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek 

ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei 
ellen, melyek a magasságban vannak. Ámen. 

A szellemi birodalomban háború zajlik, amivel csak szellemi síkon lehet foglalkozni, nem 
pedig fizikailag. Dániel imájára is késett a válasz, mert valószínű egy sérülés keletkezett a 
szellemi védőfalon. Kenneth Hagin esetében az ördög megpróbálta megakadályozni, amikor 
Jézussal beszélt, hogy az üzenetet meghallja. Mert közéjük állt a démon, és elkezdett 
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zajongani, közben pedig füst szállt fel, amivel akadályozta Hagin látását. Ezek korlátok, 
amelyeknek nem volna szabad lenni Krisztus Testében. Amikor felfedezed, hogy akadály 
kerül a csatornába, akkor azt meg kell kötnöd, a démoni tevékenységet le kell állítanod és ki 
kell küldened a szolgáló angyalokat, hogy tisztítsák meg azt a területet. Amikor az angyalok 
ezt a munkát elvégzik, akkor megnyílnak a leblokkolt csatornák és jön a válasz, az áldás.  

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. 

Mi kiküldhetjük a gyarapodás angyalát azzal a paranccsal, hogy pénz, hozzám jössz! Jól 
hangzik? A pénznek is van füle és meghallja. Amikor ezt a parancsot kiadjuk, Isten Szelleme 
az emberek szívét megérinti, és arra készteti, hogy az illetőt támogassák. Tehát mit olvastunk 
az Igében? Hogy az emberek adnak a ti öletekbe. Nem azt olvastuk, hogy az égből fog 
lepottyanni, de a démonok megpróbálják gátolni a szellemi hallást. Vagy pedig a készséges-
séget. Az ördög nem akarja, hogy vessünk, mert tudja, hogy mi 30, 60, 100 annyit fogunk 
aratni. Tehát megpróbálja megakadályozni, meggátolni, lebénítani azt a hírcsatornát, amikor a 
Szent Szellem szól a szentekhez, hogy valakinek szüksége lenne egy kis anyagi támogatásra. 
Vagy pedig ha meghallotta a szent, hogy kinek kellene adakozni, akkor a készségességet 
próbálja az ördög visszafogni, hogy hát akkor te miből fogsz megélni? Neked sincs. Nem is 
működik ez a vetés-aratás, és ehhez hasonló. A hívők gyakran felkiáltanak, hogy Uram, nem 
tudom ellátni a szolgálatomat, nincs rá pénzem! Nem tudok kilépni teljes idejű szolgálatba, 
mert nem tudok megélni. De az Úr azt mondja, hogy én már útnak indítottam. Én elküldtem a 
pénzt, de a szellemi birodalomban útközben ráültek, és így az adomány, a pénz nem fog célba 
érni, vagy késéssel fog célba érni. Nekünk rendelkezésünkre állnak az angyalok, akik 
harcolnak helyettünk, és behozzák a szükségeink ellátását. Azt tanuljuk, hogyha valamit 
kérünk, akkor a szellemünkben az foganjon meg, hogy az a szellemi birodalomban már 
megvan. Utána szólítsuk be a valóságba. A beszólítás csatornájában lehetnek ezek az 
akadályok. Ehhez kell megkötni a sötétség erőit, és kiküldeni az angyalokat, hogy ezt a 
csatornát tisztítsák meg. A démonok, mint említettem, igyekeznek lebeszélni az adakozásról 
és ösztönzik az embereket a helytelen cselekedetekre. Pl. lopásra. A világ így működik. Már 
nem is csodálkozom azon nagyon, hogy a börtönben miért vannak újjászületett keresztények? 
Mert rossz hangra hallgattak. A világ módján akarták a szükségeiket betölteni. A hívőknek ki 
kell kerülni ebből a sötét világból, és a világosság útján, a keskeny ösvényen kell haladni.  

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

Fiának királyságába. Ámen. 
Tehát mi Isten országához tartozunk. Mennyei állampolgárok vagyunk. Megvan a mennyei 

útlevelünk. Amikor elérkezünk az életünk végéhez, akkor a legjobb helyre kerülünk. Mint 
hallottátok a pesti tanításban, hét évig az Úr Jézus menyegzői vacsoráján veszünk részt. 
Minden kérdésünkre, amire a földön nem kaptunk választ, ott megkapjuk, és egy örömünnep 
ez a hét év. Ennek az előképe a hét napos sátoros ünnep az Ószövetségben. A Biblia azt 
mondja, hogy egy nap ezer esztendő. Nekünk a kenetünk és az igei megértés által a bennünket 
megillető örökségünkben kell áradnunk. Azt az örökséget kell használnunk, ezt az angyalok 
csak megerősítik, és elősegítik, hogy hozzájussunk.  

Efézus 5,8. 
8. Mert egykor sötétség voltatok; most azonban világosság vagytok az Úrban; mint 

világosságnak fiai, úgy járjatok. Ámen. 
Ezt tudjátok, mit jelent? Azt, hogy Isten elvárja, hogy a birtokunkban levő világosságban 

járjunk. Tehát ha valamit Isten az Igéjéből megtanított nekünk, akkor annak a vonalában 
haladjunk tovább. Igazítsuk ki magunkat, ha szükséges. Nagyon fontos megtartani a kiigazít-
ható szellemet. Az angyalokat természetfeletti segítségként kaptad, hogy megszerezd mindazt, 
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ami Isten gyermekeként jogosan megillet téged. Tehát ne ülj reménytelenül, mert meg fognak 
mozdulni a dolgok, az állóvíz folyóvá válik! Isten készen áll arra, hogy mozdulhasson az 
életedben, és robbanásszerű változásokat hozzon. Most figyeljetek! Az Úrban lehetséges 
100%-os győzelmet aratni. Ámen. Ez igaz a gyógyulásra, az anyagiakra, a kapcsolatokra, és 
bármire az életben. Az angyalokról szóló tanításból nyert megértés ki fog emelni az átlagos 
keresztény életből, mert megtanulod hatékonyan használni a menny erőforrásait. Halleluja! 
Én boldogra prédikáltam magam és köszönöm az Úrnak, hogy ti pedig befogadtátok Isten 
Igéjét. Ami még nagyon boldoggá tesz, hogy a bevezető üzenet, ami elhangzott, amit 
részletekben kaptam az Úrtól és többen nem is voltatok ennek az információnak a birtokában, 
de a Szent Szellemtől hallva, ugyanezt már megcselekedtétek, mire eljutott hozzátok az 
üzenet. Sokatoknak ez már csak megerősítés, hogy bizonyos lépéseket helyesen tettetek meg. 
Köszönjük a Szent Szellem munkáját, mozdulását. Prófétálunk a szeleknek, hogy mind a négy 
égtáj felől hozzák a kedvező mozdulásokat számunkra. 

 
A kenet, ahogy kiárad, megtöri az igát. Ebben árasszátok ki a hiteteket! Megtöri az igát, 

kiesik a szeg a falból, és a teher, a súly, ami rajta volt, leesik és összetörik apró darabokra. 
Nem lehet majd összeragasztani. Tudjátok, hogyha egy gyönyörű váza otthon eltörik kétfelé, 
azt még az ember próbálja összeragasztani. De Isten nem ilyen munkát végez. Ő apróra 
összetöri, úgy is mondhatom, hogy összezúzza, hogy ne lehessen ismét egybeszerkeszteni, és 
ne kerüljön ugyanaz az iga vissza a nyakatokba. Ez a kenet munkája. Ámen. 

Bizonyságok következnek. Kezdem én, hogy bátorítsalak benneteket. A tabi gyülekezet-
ben történt. Van egy házaspár, akiknek az orvosok szerint nem lehetne babájuk. A nagyobbik, 
aki most 8 év körüli, az Úr dicsőségére született. Van már egy kisebb is. Ez a 8 éves kislány 
nagyon szoros kapcsolatban van az Úrral. Sokszor olyan dolgokat mond, hogy a szülők csak 
néznek. Egyik reggel a párnáján olajfolt volt, és az illatát próbálták összehasonlítani, hogy 
nem valami otthoni parfüm, vagy dezodor, vagy bármi más. A lakásban nem volt olyan illat. 
Kimosták, és még mindig érezhető az illat. Egy másik alkalommal pedig bemegy az anyuka a 
kislány szobájába és látja, hogy csillám vagy flitter van szétszórva. Hát, ezt föl kell porszí-
vózni, gondolta. Fölporszívózta, majd hazajön a kislánya a táncóráról, és csupa aranyporos, 
csillám a keze. Anyukája megérinti, de az ő kezére nem ragadt át érdekes módon. Ezek mind 
természetfeletti jelek. Elküldtem egy videót nektek, amiben látszik a dorogi gyülekezetben, 
hogy a terítőn ott vannak az aranyporok. Ahogy a fényben mozgatják a terítőt, csillog. Ez 
mind az Úr dicsősége. Abban a bizonyságban, amit elküldtem az angyalokról, ott is mondják, 
hogy tele volt a kocsi csillámporral. Kiporszívózták és visszajött. Az igaz, hogy apró dolgok 
is az embert fel tudják lelkesíteni, meg tudják erősíteni, mert szintén apró dolognak számít az, 
ha valaki azért imádkozik, hogy az étteremben húsleves legyen, ami nem nagy dolog, de az 
van a terítéken. Akkor egyrészt bizonyság a környezet számára, hogy az ima működik, és 
tényleg az imák megválaszolást nyernek. Hogyha kályhával fűtötök, akkor van ilyen 
kályhacsőkefétek. Tudjátok, mi az. Tehát amikor dugulás van az áldások csatornájában, akkor 
elővenni a kályhacsőtisztító kefét, és tessék kitisztítani! Én meg azt olvastam az interneten 
egy világi oldalon, hogy az öröm, tehát hogyha valaki olyan filmeket néz, amitől nevet, 
gyógyul. Azt javasolták egy rákos betegnek, hogy nézze a Stan és Pan filmeket.  

Áldásözön rátok! 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


