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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 7. Az Úr angyala 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 11. 21. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal a buzdítással, hogy növekedj szellemben! Halleluja! 

Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy hétfő van ismét. Örömmel hallottam több 
csatornán keresztül, hogy pénteken Nyimben volt egy rendkívüli alkalom, és hálát adok az 
oszlopoknak, hogy komoly támogatást biztosítottak a pásztor számára. Itt látszik, hogy a 
magok kikelnek, csak időt kell hagyni nekik. Az angyal pedig megfogta és behozta, beterelte 
az új szentet a gyülekezetbe.  

 
Köszönjük, hogy a szívetek jó föld, és az Ige gyökeret ver, növekszik és gyümölcsöt 

terem. Elérkeztünk az angyalokról szóló sorozatunk 7. részéhez. A mai tanítás címe: Az Úr 
angyala.  

1. Növekedj 
2Timótheus 2,15. 
15. Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent 

nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Ámen. 
Egy másik fordítás úgy kezdi ezt a verset, hogy tanulj, hogy Isten előtt becsületesen 

megállj. A szellemi fejlődésünkben soha nem szabad megállni! Folyton tanulj és járj az 
örökséged teljességében! Most hozza az Úr az Igét, hogy itt a földön tükör által homályosan 
látunk. Majd akkor látjuk a teljességet, amikor az Úrnál leszünk. (1Kor. 13,12) Ráadásul 
abban az időben a tükör nem olyan volt, mint ma. Egy fémlapot fényeztek fel, ami nem adott 
olyan képet, mint a ma használatos tükör. Ezért mondja az Ige, hogy tükör által homályosan 
látunk. A feladatunk az, hogy nyerjünk meg több területet a királyság számára. Ne csak 
tépőzáras keresztények legyünk, akik tétlenül üldögélnek. Mert a tépőzár milyen? 
Odaragasztja az embert a székhez. Bejön a gyülekezetbe a keresztény és odaragad a székhez. 
Hazamegy, ismét leül, a tépőzár pedig megint odaragasztja a székhez. Nekünk be kell tölteni 
az elhívásunkat. Mindenkinek valamilyen módon hirdetni kell az örömhírt. Ha otthon 
üldögélünk, akkor nem tudjuk kivinni az örömhírt a világba. A belső emberünkből kell 
működnünk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha a külső ember engedelmeskedik a belsőnek. 
Tehát alá vetjük a külső embert a belsőnek. Te nagyobb és több vagy a világnál, és bátrabb az 
ördögnél. Az angyalokat tanulmányozva, az ördög legnagyobb ellenségével ismerkedünk.  

Jelenések 12,7–11. 
7. És az égben viaskodás támadt: Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal; 

és a sárkány is viaskodott és az ő angyalai; 
8. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben.  
9. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, 

ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levet-
tetének. 

10. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta: Most lett meg az üdvösség és 
az erő, és a mi Istenünk királysága, és az Ő Krisztusának hatalma; mert a mi 
atyánkfiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. 

11. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és 
az ő életüket nem kímélték mind halálig. Ámen. 

Arra figyeljünk, hogy mi lesz a kimenetele annak, ha a sötétség erői harcba keverednek 
Isten angyalaival? Egyértelmű, hogy Isten angyalai győznek. Mert ebben az Igében meg van 
írva, hogy nem vehet diadalmat a sötétség ereje Isten hadserege felett. Ez egy fontos Ige. Az 
angyalok jól ismerik az ördögöt, hiszen Lucifer kezdetben dicséretvezető volt a mennyben. 
Az angyalok az Istentől kapott képességekkel méltó ellenfelei a sötétség hordájának. Ezért 
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kell tudnunk, hogy hogyan kell kirendelni az angyalokat, hogy munkába tudjuk állítani őket. 
Az Ige megvallásával állíthatjuk munkába az angyalokat. Ezt nem elég sokszor kihang-
súlyozni. Az Egyszerű fordításból olvassuk: 

2Korinthus 10,4–5. Egyszerű fordítás 
4–5. A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, ame-

lyek Isten ereje által hatásosak! Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődít-
ményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le 
is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és foglyul ejtünk minden 
gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak! Ámen. 

A mi Bibliánkban a magaslat szó szerepel. Ami valójában a görögben erődítményt jelent. 
A gondolatokban levő erődítményre utal. Tehát mindent meg kell vizsgálnunk az Ige 
tükrében. Az Istennel ellentétes dolgokat ki kell vetni, hogy mindig kenettel teljesek és isteni 
erővel felövezettek lehessünk. Az Ige mondja az 1Thessalonika 5,21-ben, hogy mindent 
megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. A többit ki kell vetni. Nincs rá szükség. Ha meg-
tesszük, hogy a gyomokat kitépjük, akkor meg tudunk maradni a helyes útvonalon, és nem 
fogunk eltérni egy hajszállal sem se jobbra, se balra. Az ördög próbálja naponta adagolni a 
problémákat, hogy a levertség, a csüggedtség süllyesztőjébe kerüljünk. Szeretne terhekkel 
körbevenni, és ezzel megtörni, lenyomni bennünket. De elég volt a szenvedő pásztorokból, 
elég volt a szenvedő gyülekezetből. Arra van szükség, hogy a hívők Krisztussal együtt 
éljenek, uralkodjanak és tanítsák meg az embereket a győzelem útjára. Ez az, amit a 
hagyományos egyházak nem tesznek meg. Találtam egy képet. Egy templom áll a sziklaszirt 
szélén, oly módon, hogy a templom hajó része már a szakadék fölé nyúlik. Az emberek az 
ajtón besétálnak, és mintha a templom alján lenne egy csapóajtó, ahol potyognak ki a 
szakadékba, a pokolba. Ez azt jelképezi, hogy azokban az egyházakban, ahol nem hirdetik az 
üdvösséget, az emberek bemennek a templomba, és utána hullanak a pokolba. Nem szabadna 
a hívőket szellemi csecsemőkorban hagyni. Sok szolgálat csecsemőszinten tartja a híveket. Ez 
elsősorban a vallásra jellemző. A csecsemőkorban tartott keresztények nem tudják 
kellőképpen gyakorolni a hatalmukat. Ezért van szükség a harcoló angyalok seregeire, hogy 
megküzdjenek az ellenséggel, és Isten terve ne hiúsuljon meg az életükben. Az elmúlt 
napokban bizonyságokat néztem videón az angyalok szolgálatáról. Nagyon megerősítő 
gondolatok vannak benne. Aki bizonyságot tett, az egy 12 éves kislány. Isten kegyelméből 
belelát a szellemvilágba. Ez alapján én magam is kaptam egy megerősítést. Azt mondja az 
Ige, hogy az utolsó időkben a ti fiaitok és lányaitok látásokat látnak, álmokat álmodnak. 
Igazából egy ilyen fiatal nincs még megfertőzve a világ dolgaival. Tiszta a szelleme, és Isten 
tud rajta keresztül munkálkodni. Tudja használni az edényét.  

2. Védőpajzs 
Dániel 10,13. 20. 
13. De Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mi-

hály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa 
királyoknál; 

20. És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a 
perzsa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jön elő!  

Ámen. Halleluja!  
A küzd szó a héberben azt jelenti, hogy harcol, háborúzik. Ennek a kiterjesztett értelme a 

következő: megemészti az ellenséget, mint a kenyeret. Gondolj arra, hogy úrvacsora során 
beveszed az ostyát, és egy idő múlva szétolvad a szádban, eltűnik. Ha étkezés közben egy 
kenyeret a szádba veszel és egy kicsit vársz, az is szinte feloldódik. Tehát ezt jelenti, hogy 
amikor az angyal harcol, megemészti az ellenséget, mint a kenyeret. Szerepel benne a görög 
és a perzsa fejedelem. Ezek egy-egy országot leuraló gonosz szellemek. Tehát egy nagy 
hadvezér, a sötétség részéről. Hagin azt tanítja, hogy kettős királyságban élünk. Mert van egy 
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szellemi királyság, próbálják a démonok befolyásolni a politikai vezetőket, hogy ne Isten 
akarata szerint működjenek. Vannak fölöttünk földi vezetők, politikai vezetők. Ezért 
mondhatjuk azt, hogy kettős királyságban élünk. Amit olvastunk az Igében, ma ugyanezt 
szeretnék az ördögi fejedelemségek elérni. Megállítani minket, de nem mi fogunk küzdeni 
velük, hanem az Úr angyalai. Egyes gyülekezetekben, és egyes otthonokban azért tapasz-
talható meg egy hatalmas békesség, mert az Úr angyalai tábort járnak körülöttük, és 
kitisztítják a légtért. A táborjárás jelentését elmagyarázom. Amikor régen szekérrel közleked-
tek, vagy karaván vitte az árut, és amikor rájuk esteledett, akkor letelepedtek és őröket 
állítottak a tábor körül, akik őrjáratot tartottak és figyeltek, hogy nehogy valaki megtámadja a 
őket. Az angyalok ugyanígy körülöttünk őrjáratot tartanak.  

Zsoltárok 34,4–8. 
4. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. 
5. Akik Őreá néznek, azok felvidulnak, és orcájuk meg nem pirul. 
6. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. 
7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.  
8. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Áldott az az ember, aki Őbenne bízik. 

Ámen. A tábort jár kifejezés a héberben azt jelenti, hogy körülvesz és óv. Megóv, meg-
oltalmaz. Emlékeztetned kell magadat a következőre, és ezt valljuk meg együtt: Az Úr 
angyalai pajzsként vesznek körül engem, őriznek, óvnak és védenek engem. Ámen. 

Ne engedd meg, hogy a látszat és az emberek véleményei megzavarjanak, és korlátoz-
zanak bármiben is. Semmitől nem kell félned, amikor ismered a juhaidat Krisztusban, és 
tudatában vagy annak, hogy az ellenség le van győzve. A megpróbáltatásod napjai lejártak, 
vedd tudomásul! De nem leszünk képesek megállni a saját erőnk által. Élnünk kell a menny-
ből küldött természetfeletti segítséggel. Szükségünk van az angyalok segítségére. Az angya-
lok úgy tekintenek ránk, mint amit a Biblia mond rólunk. Két Igét nézzünk meg.  

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. 
Miként látnak minket az angyalok? Isten fiaiként, mindenek örököseiként és Krisztus 

társörököseként. De van még egy negyedik pont. 
Róma 5,17.  
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel 

inkább uralkodnak az éltben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet 
bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. Ámen. 

Az angyalok úgy látnak bennünket, mint akik Krisztus által uralkodnak.  
Lukács 15,8–10.  
8. Avagy ha valamely asszonynak tíz drahmája van, és egy drahmát elveszt, nem 

gyújt-é gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan, mígnem megtalálja?  
9. És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: 

Örüljetek énvelem, mert megtaláltam a drahmát, melyet elvesztettem! 
10. Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt 

egy bűnös ember megtérésén. Ámen. 
Ez egy nagyon jó példázat. Többnyire csak a 10. verset szoktuk olvasni, de előtte ott van 

egy fizikai példázat, hogy mennyire örül az ember, amikor megleli azt, amit éppen elvesztett, 
vagy nem tudja hova tett. Hogyne örülne a menny annak, amikor egy elveszett – mint 
pénteken Nyimben – visszatér Istenhez. 

Köztudott, hogy minden kisgyermeknek van őrangyala. De azt is tudni kell, hogy nem 
veszítjük el az angyalainkat csak azért, mert felnövekszünk és kilépünk a gyermekkorból. Az 
elveszettek újjászületésekor az angyalok is felettébb örvendeznek.  
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A görög úgy fejezi ki, hogy ujjonganak és újabb angyalok állnak szolgálatba az újjászü-
letett ember mellé. Isten szent angyalai a mi vigyázóink, vezetőink minden percben, amíg itt a 
földön élünk. 24 órás szolgálatuk van és nincs pihenő idő. Ők nagyon-nagyon szeretnek 
bennünket, ezért szolgálnak felénk. Hogyha együttműködünk az angyalokkal, akkor ők 
képesek bennünket megszabadítani. De csak akkor tudsz együttműködni velük, hogyha erről 
tanításokat hallasz, és a hited kiépül ebben. 

3. Szellemben látni 
Az Egyszerű fordításból olvassuk a következő igesort. 
2Királyok 6, 8–17. Egyszerű fordítás 
8. Arám királya háborút indított Izráel ellen, és vezéreivel haditanácsot tartott. Elha-

tározták, hogy csapataikkal egy bizonyos helyen fognak majd Izráel területén táborozni. 
9. De Isten embere üzenetet küldött Izráel királyának: „Vigyázz, mert az arám 

csapatok azon a bizonyos helyen akarnak betörni országodba! Nem menj arrafelé!” 
10. A király ekkor a kémeit az Elizeus által megjelölt helyre küldte, és így elkerülte a 

lesben álló arámok csapdáját. Ez többször is megismétlődött. 
11. Emiatt Arám királya nagyon fölháborodott, és összehívta vezéreit. Ezt mondta 

nekik: „Mondjátok meg nekem, melyikőtök kémkedik Izráel királyának?” 
12. Az egyik vezér így válaszolt: „Uram, királyom! Nincs közöttünk áruló, de Izráel-

ben van egy próféta, Elizeus, aki megmondja Izráel királyának még azt is, amiről a háló-
szobában beszélsz!” 

13. A király parancsot adott: „Tudjátok meg, hol van most az az Elizeus, hogy em-
bereim elfogják!”Azután jelentették a királynak, hogy Elizeus éppen Dótán városában 
tartózkodik. 

14. Így hát Arám királya harci szekerekkel megerősített katonai csapatot küldött 
Dótánba, hogy Elizeust elfogják. Éjjel érkezett meg a csapat Dótán alá, és körbezárta a 
várost.  

15. Elizeus szolgája másnap reggel, ahogy fölkelt, rémülten látta, hogy a várost 
körbevette az ellenséges sereg a harci szekereivel. Így kiáltott: „Jaj, mester, most mit 
tegyünk?” 

16. „Ne félj! – mondta neki Elizeus. – Sokkal többen vannak, akik értünk harcolnak, 
mint akik ellenünk!” 

17. Azután Elizeus imádkozott: „Örökkévaló, kérlek, nyisd meg a szemét, hogy 
lásson!” Így is történt: az Örökkévaló megnyitotta a szolga szemét, aki ekkor meg-
lepetésében felkiáltott: „Harci szekerek és lovak!” Ugyanis Elizeus körül a hegy tele volt 
tüzes harci szekerekkel és lovakkal. 

Az arám a szíriai hadsereget jelenti, csak ott arám nyelven beszéltek, és ez a fordítás így 
hozza. Tehát a szír király támadást akart intézni Izrael ellen. De Elizeus próféta megkapta 
Istentől, hogy mit terveznek, hol akarnak betörni, és ezt megjelentette Izrael királyának. Szíria 
királya pedig azt hitte, hogy kém van közöttük.  

Amikor megtudta, hogy Elizeusnak ilyen isteni hatalma van, el akarta fogni és körbezárta 
azt a várost, ahol éppen Elizeus tartózkodott. Tudnunk kell, hogy aki tudatlan szellemi 
dolgokban Isten és az angyalai felől, az nem hallgat senkire, csak magában bízik. Találkozunk 
az életben ilyen emberekkel, sőt a szolgálatunkban is, akik azt mondják, hogy „majd én 
megmutatom”, meg „úgy a jó, ahogy én kigondoltam”. 

Elizeus szolgája megrettent a láthatóktól, amikor meglátta a szíriai hadsereget. De a 
próféta azt kérte Istentől, hogy a szolgája beláthasson a szellemi világba. Azok a fiatal lányok, 
akikről előzőleg szó volt, és akik bizonyságot tettek az angyalok működéséről, ők ugyanígy 
belátnak a szellemi világba. Amikor ez a szolga Isten kegyelméből megkapta a betekintést a 
szellemi világba, akkor megpillantotta a mennyei seregeket, amelyek túlerőben voltak az 
ellenséghez képest. 
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Zsoltárok 91-ből olvasunk két Igét. 
Zsoltárok 91,11–12. 
11. Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.  
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Ámen. 
Ez azt jelenti, hogy mindegy, milyennek tűnik a pillanatnyi helyzet, mindegy, hogy mit 

érzel, tudni fogod, hogy az angyalok védelmét élvezed, akik a tenyerükön hordoznak téged. A 
Krisztust nem ismerő embereknél gúny tárgya a mi hitünk, valamint Istenbe és az angyalaiba 
vetett bizodalmunk. Tehát az angyalok működéséről szóló bizonyság egy óriási dolog. A 
megkövesedett materialista gondolkodásmód és a vallásosság kiveti a szív hitét és az Istenbe 
vetett bizalmat. Sok hívő gondolkodásmódja megakad a szikes barázdákban, és így 
megütköznek a természetfeletti megnyilvánulásokon, a kijelentéseken, és saját maguk vallják 
kárát. Nekünk szellemben kell előremozdulni, és akkor nem fogjuk megütni a lábunkat sem 
fizikai, sem szellemi szinten. Nem fogunk elbotlani. Így semmi nem állíthat meg bennünket, 
nem ütközhetünk bele semmibe, mert az angyalok megóvnak bennünket. Vannak helyzetek, 
amikor jobb, hogyha az angyalok mögött haladunk, az ő oltalmukban és védelmükben.  

Többen azért szenvednek, mert fizikai síkon próbálják kierőltetni az áttörést. De ez egy 
nagyon téves hozzáállás, mert az áttörés belülről kezdődik, és ehhez több példát lehetne 
említeni. Több pásztort már buzdítottak, biztattak a szolgáló társak, hogy szükséged lenne, 
hogy teljes idejű szolgálatba lépj ki! Amíg nincs meg az ő szívében a bizonyosság, addig 
csupán hústestből való lépés lenne, és nem lenne rajta áldás. De amikor megjelenik az áttörés, 
amikor a bensőjében tudja, hogy az Úr elkészítette a számára a következő lépcsőt, és megvan 
hozzá a szent időzítés, akkor az működni fog. Meg lesz olajozva. 

Elkezdtem a ságvári újságot, elkészült belőle három oldal, a negyedik oldal nem akart 
menni. Tegnap este megint elővettem, és akkor jött meg az olaj. Tehát ezekre figyelni kell. 

Ahogy beépül az Ige a szívedbe, az alapján kell cselekedned. Az angyalok ismernek 
téged, ismerik a nevedet, a címedet, a telefonszámodat. Ők óvnak, védenek, és Isten bölcses-
ségében segítenek téged. De te nemcsak egy név vagy az üdvözültek nagykönyvében. Az 
Atya a személyes védelmedre angyalokat rendelt ki. Az angyalok segítsége nélkül nem élhet-
nénk győzelemben.  

Azt is tudnunk kell, hogy léteznek a gyarapodás angyalai, mégpedig angyali seregek, akik 
behozzák az ellátást. Két Igét nézzünk ehhez.  

1Mózes 17,1–2. 
1. Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak, és mon-

da néki: Én a Mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj énelőttem, és légy tökéletes.  
2. És megkötöm az én szövetségemet közöttem és teközötted: és felette igen meg-

sokasítlak téged. Ámen. 
Tehát itt volt egy ígéret, hogy Isten megsokasítja Ábrahámot.  
Lapozzunk tovább a 24. fejezethez. 
1Mózes 24,7. 
7. Az Úr az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából, és az én 

rokonságomnak földjéről, aki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te 
magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az Ő angyalát előtted, hogy onnan végy az én 
fiamnak feleséget. Ámen. 

Ábrahám feleséget keres a fia számára és azt mondja a szolgájának, hogy az Úr elbocsátja 
előtted az Ő angyalát. De ez minden helyzetre kiárasztható. Megvallhatod te is, amikor 
elindulsz egy ügyet intézni, hogy az Úr elküldi előttem az Ő angyalát. 

Teljes bizonyosságom van azzal kapcsolatban, hogy Ábrahám mellett is ott voltak a 
gyarapodás angyalai, mert a szolgálója bizonyságot tesz arról, hogy Ábrahám milyen 
gazdaggá lett Isten kegyelméből.  

1Mózes 24,34–35. 
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34. Monda azért: Én az Ábrahám szolgája vagyok.  
35. Az Úr pedig igen megáldotta az én uramat, úgyhogy naggyá lett: mert adott néki 

juhokat, barmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálóleányokat, tevéket, szamarakat. 
Ámen. 

Akkor ez volt a gazdagság, nem a bankbetét. A krisztusi örökségünk teljességében kell 
nekünk is járni, és megragadni az áldások teljességét. A mennyei harctér egy más erővel bír, 
mint a földi. Ezért a fizikai működésünkbe is be kell vonni az égi erőket. Nekünk és Istennek 
a közös ellenségünk az ördög, aki ellen egyesített erővel kell fellépnünk az angyalok légióival 
együtt. A szellemünkből kell működni, a hit szavát szólva. Ehhez a szellemünk oldalára kell 
állítani a lelkünket. A lélek területén található az értelem, az érzelem, az akarat, a gondolko-
dás, mert azt hiszem, egyértelmű a számotokra is, hogy a kettő erősebb, mint az egy. Hogyha 
az ember szelleme és a lelke összefog, akkor a test kívánságait, indulatait, uralkodását le tudja 
nyomni. Ha a test és a lélek kapcsolódik össze, akkor ez egy testi ember.  

Még egy gondolat: a hit szavát szólni!  
Ahogy megnéztem ezeket az angyalokról szóló bizonyságokat, az fogalmazódott meg 

bennem, hogy amikor hatalommal kihirdetünk valamit a szellemi világba, a szavaink 
behatolnak oda, akkor a dolgok elkezdenek történni. Ez mélyen a szívembe ivódott, míg 
korábban ugyanezt mondtuk más szavakkal, és az nem érintett meg ilyen mélységig. Azt 
mondtuk korábban, hogy a szavaknak teremtő ereje van. De ebben a megvilágításban 
nagyobb hatással van rám, hogy alkalmazzam a szavaimat. Ebből ti is vegyetek megértést, 
hogy a szavakat ki kell küldeni a szellemi világba, és onnantól a dolgok kezdenek történni, 
változni, mert a szavaink működésbe hoznak egy erőt. Halleluja! 

 
Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik. Ma számos területen van jelen 

gyógyító kenet. Így az arccsont környékén, aztán lábszárban, térdben, ízületekben, fejben, ami 
lehet vérnyomásprobléma is. A boka fölötti részen, aztán a vádliban is megjelent a gyógyító 
kenet, valamint itt a prédikáció során torokban. Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy ilyen 
sok ajándékkal áldott meg bennünket. Nektek is részetek van abban, hogy a Szent Szellem 
ilyen erőteljesen tud áradni, mert az imáitokkal támogattátok a mai alkalmat. Kézrátétellel 
imádkozunk értetek. 

Drága Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében tesszük a kezünket a hozott 
kelmékre és szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága kenetet. Áradj, kenet, a Jézus 
nevében! Hálákat adunk, Atyám, hogy a szövetekben a Te dicsőséged raktározódik, és eljut az 
otthonokba. Amikor a beteg testekhez érintik, a kenet behatol a testbe, és kivetteti onnan a 
hazug tüneteket, elváltozásokat, a rebellis működéseket, Jézus nevében. Helyettük jön a 
szabadulás, a gyógyulás, az áttörés Isten kegyelme által. Köszönjük, Atyám, hogy az imánkat 
meghallgatod és megválaszolod, és az Úr erős karja felsegíti a betegeket, az elesetteket. 
Köszönjük, Úr Jézus, a teljes körű megváltást. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te a testedben 
fogadtad az ütéseket, sebeket, hogy bennünket megváltsál a betegségtől, a fájdalomtól. 
Köszönjük, hogy ez egy megtörtént esemény, amire visszatekintünk, és ez alapján megragad-
juk, és átvesszük a gyógyulásunkat, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Magasztalunk téged, 
és örvendezünk Benned, a Jézus nevében. Ámen. 

Egyébként egy óriási áldás az, hogy Ságváron és Nyimben egyaránt a szentek hét közben 
is kapnak táplálékot. Azért nagyon fontosak ezek a pendrive-os és kisrádiós megoldások, 
hogy hét közben is tudtok táplálkozni és növekedni.  

Egyik pásztortársam ajánlott a figyelmembe egy Kenneth Hagin tanítást. Fent van a You-
Tube-on, az a címe, hogy: Oldjátok fel! Tehát az embereket a megkötözöttségből fel kell 
oldani, mert aki meg van kötözve, az magát nem tudja kioldozni. Lázár példáját hozza, hogy 
amikor Jézus a sírból kiszólította, körbe volt tekerve gyolccsal, amiből nem tudta saját magát 
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kioldozni. Kellett hozzá külső segítség. Vannak szabadító angyalok, akiket ki lehet küldeni, 
hogy segítsenek ebben a feloldozásban. 

Korábban az oldás-kötés hatalmát úgy tanítottam, hogy a sötétség erőit megkötjük, és az 
angyalokat, a kenetet pedig kiárasztjuk. Ez továbbra is igaz, de ezen példa alapján tovább 
lépünk egy gondolattal. Akik megkötözöttségben vannak, azokat a Krisztusban kapott 
hatalmunknál fogva fel kell oldani akár a betegség szelleme alól, vagy egy függőség alól. 

A záróénekünk következik. Jövő héten is szeretettel várunk benneteket. 
 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 

 


