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A KOMPROMISSZUM NÉLKÜLI HIT 
 Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 11. 28. 
  

Pásztor: Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy ne ingadozz! Halleluja! 
Szeretettel köszöntünk benneteket. A múlt héten kétszer is elindultunk a foglyok felé 
szolgálni, első alkalommal mentünk Fehérvárra. Kiárasztjuk a hitünket, hogy nagy 
gyorsasággal üzemképesen visszakapjuk az autónkat, és szolgáljuk az Urat tovább. Azért 
sikerült eljutni, mert én is kölcsönöztem autót, és a vetés-aratás törvénye szerint most 
segítséget arattam. Két dolog melengette még a szívünket, ezek felérnek egy próféciával, vagy 
még többel is. Az egyik férfi azt mondta, hogy itt nálunk sokkal jobban megérti a dolgokat, 
mint máshol. Akik eljöttek az alkalomra, tele voltak megint kérdésekkel. Mostanában azt 
tapasztalom, hogy a Szent Szellemnek ugyanazt a vezetését nemcsak én veszem, hanem a 
környezetemben más is. Amikor beszélgetünk róla, akkor derül ki, hogy ugyanazt a dolgot 
egy hozzám közeli szentnek is megjelentette, aki ugyanúgy vételezte is. Többek között a 
Szent Szellem azt mutatta, hogy az egyik füredi férfi, amikor kikerül erről a helyről, akkor 
igényelni fogja a gyülekezetet a ami egyházunktól. Képzeljétek el, most azt kérdezte, hogy 
van-e Füreden gyülekezetünk? Tehát amit megkaptam szellemből, az a valóságban is 
visszaigazolódott.  

 
Advent első vasárnapja volt tegnap. Az advent szó eljövetelt jelent, Jézus eljövetele. Két 

féle adventről beszélhetünk, amit általában a világ ünnepel, ami Jézus megszületésére való 
visszaemlékezés. Az egész Ószövetség egy advent volt, mert várták Jézus megszületését. 
Viszont sokkal közelebb vagyunk a második adventhoz, amikor Jézus visszajön. Ezt sem 
szabad elfelejteni. A ságvári újságban olvashattátok már az adventről szóló cikket. Pénteken 
Évi az adventről fog tanítani Nyimben. Azt a lángot meg fogjátok kapni, tehát abból egy kicsit 
bővebb tanítást fogtok kapni. Mit jelent a négy gyertya, az adventi koszorún? Hit, remény, 
szeretet és öröm. Ez a jelentése. Még egy dolgot fölírtam az adventtel kapcsolatban. Vasárnap 
egy képet kiraktam a Facebookra, amit a földvári kábeltévé örömmel vesz mindig, és 
megköszöni, hogy ilyen képeket küldök nekik. Gyakorlatilag ezt 13 település látja. Azt 
helyezte az Úr a szívemre, hogy mondjam el nektek, hogyha az Urat akarjuk szolgálni, akkor 
nem mindegy, hogy valaki lájkolja, tehát rákattint a tetszik feliratra vagy megosztja. Mert ha 
megosztjuk, akkor az elmegy az ismerősöknek. Ha csak a tetszik gombot nyomjuk meg, akkor 
más nem látja. Tehát ha szeretnétek hirdetni az Evangéliumot, akkor a megosztás gombra 
klikkeljetek. Most egy hitről szóló tanítás következik, ami számomra is új. Ezt a tanítást ebből 
a megközelítésből még nem hallottam. A lényeg az, hogy hogyan álljunk meg hitben, 
bizonyos helyzetekben. Fogadjátok Évi szolgálatát szeretettel. 

Évi: A mai tanítást az Úr Jézus nevében fogom átadni és nagy szeretettel. Kérem az Urat, 
hogy nyissa ki a szíveteket, és legyen a szellemi fületeknek hallása rá, és az öröm olaja legyen 
rajtatok, a Jézus nevében. A megalkuvás nélküli hitről fogok tanítani nektek. Ez a tanítás egy 
Kenneth Hagin konferencián, 2008-ban hangzott el egy prédikátor szájából. Ebből merítettem 
a mai tanítást.  

A hitet már több oldalról megvizsgáltuk, többféleképpen hallottatok róla tanítást. A hitről 
mindenkinek más jut az eszébe. Valakinek a krisztusi hit, ami a tiszta igei hit, van, akinek a 
Jézus nélküli hamis vallások, melyek többnyire a keleti vallások, amiből kihagyják Jézust. 
Nem ismerik el, hogy Ő létezik, hogy megváltott minket. A világi hit, az evolúció, amiből 
kihagyják Istent. Nem ismerik el Isten teremtő munkáját, tehát ellentétes az Írásokkal. Isten 
mindenek teremtője. Neki köszönhetjük, hogy itt vagyunk a földön. Van, aki abban hisz, hogy 
az égett kenyeret nem lehet megenni, mert attól rákos lesz, beteg lesz. Vannak ilyen 
hiedelmek. Vagy éppen a szendvicssütőben sütöd a melegszendvicset, akkor attól is bajod 
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lesz. Vagy a mobiltelefontól sugárzást kapsz. Van, aki ezekben hisz, és egy félelem támad 
benne. Meg kell említenünk a jóslást, a különböző babonákat, ami a sötétség oldaláról való. A 
legrosszabb, ami a saját gondolkodásból fakad, hogy én tudom megoldani a problémát, mert 
csak magamban bízok. Nagyon sokat hallom ezt, mert sokan mondják, hogy ők maguk oldják 
meg a problémát, de azt nem tudják, hogy a háttérben Isten van. Az ő hitük, az ő munkájuk is 
kell hozzá, de a háttérben Isten van. Neki köszönhetik azt, hogy meg tudják a problémát 
oldani. Tudjuk, hogy az újjászületéskor megkapja mindenki az isteni fajta hit mértékét, amit 
az Ige hallása által tudunk fejleszteni és növelni. 

Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által. Ámen. 
Az Ige magasabb rendű, mint a sötétség, mert az Ige a világosság. A világosság pedig 

legyőzi a sötétséget, vagyis mindazt, ami Isten Igéje ellen van. Megnézzük, hogy a Zsidó 
4,12-ben mit ír az Ige.  

Zsidó 4,12. 
12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a 

léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait. Ámen. 

Ez a vers tudatja Isten gyermekeivel, hogy az Ige teljes mértékben az egész lényünkre 
kihat. Ha mi megvalljuk az Igét hatalommal az ellenséggel szemben akkor annak ereje van, 
mert legyőzi a bűnt, a betegségeket, a fájdalmat, a szegénységet, és felülkerekedik az 
aggodalmaskodáson, a nyugtalanságon, a megbántottságon. Mindenen túltesz. Csak higgyünk 
benne, higgyünk Isten Igéjében. Ez a lényeg. Isten Igéje mindenben képes minket győzelemre 
vinni. Bármivel is szembesülünk az életben, akár betegséggel, vagy reménytelennek tűnő 
helyzettel, ha Isten Igéjébe kapaszkodunk ha megvalljuk, és kitartunk a kimondott szavaink 
mellett, akkor miénk a győzelem. Ha nem működtetjük, csak várunk, hogy megoldódjon a 
probléma, akkor nem fog történni semmi. De ha Isten Igéjét szóljuk hatalommal és 
ellenállunk a problémának, akkor megoldást hoz az életünkben. Isten arra hív bennünket, 
hogy hitben járjunk, mert csak ezen a területen tudunk győzelemben élni. Nagyon fontos, 
hogy hitben erősen megálljunk.  

2 Korinthus 5,7. 
7. Mert hitben járunk, nem látásban. Ámen. 
Ez a bibliai hit fog bennünket megerősíteni, és győztesen átvinni a nehézségeken. Amikor 

jönnek a megpróbáltatások a hitünk meg is gyengülhet, és elfogadhatjuk azt a helyzetet, 
amibe éppen belekerültünk. Ezért kell mindig tornáztatni, és minél magasabbra növelni a 
hitünket. Megnézünk három alapigazságot a hit működésével kapcsolatban.  

Az első igazság 
A hit szintje soha nem egyforma, hanem hullámzó, vagy erősödik vagy gyengül. Ha nem 

töltünk kellő időt az Igével, akkor könnyen kompromisszumot köthetünk a próbák és a 
kísértések kellős közepén. Ha van egy betegség, kapunk az orvostól egy diagnózist, akkor 
van, aki elfogadja, és azt mondja, hogy akkor én most ilyen beteg vagyok. De van, aki azt 
mondja, hogy ez nem az enyém, én hitben megállok, és ebből a betegségből én meg fogok 
gyógyulni. Sokan nagyon komoly megpróbáltatásokon mennek keresztül. Bizony a 
nehézségek jönni fognak az életünkben, és ezeket nem tudjuk elkerülni. Ezek hitpróbák. Ha a 
hited egy bizonyos szintet elért, ne állj meg ott, hanem igyekezz folyamatosan tovább 
növekedni benne, mert jöhetnek olyan helyzetek, melyek legyőzéséhez még több hit kell. 
Nézzük meg az Igét. 

1Péter 5,8–11. Egyszerű fordítás  
8. Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a sátán, 

kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve, kit 
nyelhet el.  
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9. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló 
szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon. 

10. Igen, szenvedni fogtok egy kis ideig, de utána Isten maga fog helyreállítani, 
megerősíteni benneteket, mert Ő a forrása minden kegyelemnek, és arra hívott el 
benneteket, hogy örökké tartó dicsőségében részesüljetek a Krisztussal való egységben.  

11. Övé a hatalom mindörökké! Ámen.  
Meg kell állnunk a hitben erősen, amikor a kísértések, vagy a próbák jönnek. Ilyenkor a 

hitednek meg kell haladnia a megpróbáltatások szintjét. Tehát amilyen megpróbáltatásban 
vagy, hinned kell, hogy abból ki tudsz menekedni, mert Isten abba belehelyezte a megoldást. 
Ha megoldódik egy helyzet, utána a hitszintedet növelni kell, fejleszteni kell Isten Igéjével. 
Minél többet benne kell lenned Isten Igéjének a tanulmányozásában, mert jöhet egy súlyosabb 
betegség, vagy egy sokkal nehezebb probléma, akkor újra meg kell állni hitben. Lehetőleg 
magasabb szinten, mint amilyen az a helyzet. 

A második igazság 
A hitedben nem érhetsz el olyan szintet, ahonnan ne tudnál feljebb lépni. Fontos, hogy a 

hitedet naponta építsd és működtesd, hogy ne gyengüljön meg. Ha viszont nem gyakorlod 
minden nap, akkor csak legyengül, és már nem tudod, hogy hol a hitszinted. A hitünk 
működésével kapcsolatban az első pontban elhangzott, hogy a hitszintünk hullámzó. 
Erősödhet vagy gyengülhet. Aki hallgatja a tanításokat és forgatja az Igét a szívében, az 
folyamatosan épül. Ha egymás után jönnek a problémák, a kellemetlen vagy nagyon rossz 
helyzetek, és nincs táplálva, erősítve a hited, akkor bizony nagyon legyengül. 

A harmadik igazság 
A hit nem olyan dolog, amit szükség idején levehetsz a könyvespolcról. Amikor 

újjászületünk, akkor az Ige magként hullik a szellemünkbe, a belső emberünkbe, és egy 
életstílussá kell, hogy váljon. Tehát a hit nem csupán egy olyan cselekedet, amit néhanapján 
megteszünk, hanem egy reggeltől estig tartó, vagy estétől reggelig tartó életvitel. Mindegy, 
hogy milyen megpróbáltatások, vagy milyen ördögi támadások érnek, vagy mit mondanak az 
emberek nekünk. Ne legyen hatása ránk. Akármi is történik, nekünk meg kell abban 24 
órában állni erősen hitben. Akármilyen hatalmas a vihar, akármilyen nagy probléma van 
körülötted. Ha nincs, és teljes nyugalom van, akkor is ugyanúgy hitben kell állnunk, 
folyamatosan hálákat adni, hogy köszönöm, Uram, hogy amikor bajban voltam, akkor 
kimentettél, és köszönöm, hogy most békességben, nyugalomban lehetek. A békesség idején 
is kell szólni Istenhez. Az Igét mindenkor használni kell. Folyamatosan, hűségesen 
ragaszkodjunk a hitünkhöz, és nem szabad kompromisszumot kötni abban. Majd 
részletesebben is fogtok hallani a kompromisszumkötésről. A hitünk láthatatlan. Azt mondja 
az Írás is, hogy ne a láthatók szerint dönts, hanem a bensődben megalapozott hitszint alapján. 
A drága Úr Jézusunk legyőzte a sátánt. Nekünk tudatosítani kell azt, hogy a sátán egy vesztes, 
mi pedig győztesek vagyunk a Krisztusban. Azt is írja a szent Ige, hogy neked mindenre van 
erőd a Krisztusban, aki téged megerősít.  

Filippi 4,13. 
13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ámen. 
Mivel megvan az erőnk a Krisztusban, Ő általa uralkodhatunk az élet minden területén. 

Ehhez az isteni fajta hitre van szükségünk. Amikor reggel felébredünk, ne azon gondolkod-
junk, hogy rossz dolgok fognak történni velünk, például a munkahelyen, vagy az orvosnál 
rossz jelentést kapok, és sorolhatnám a negatív dolgokat tovább. Nem. Adjunk hálákat azért, 
hogy felébredtünk, és tegyünk megvallást arról, hogy csupa jó és szép vár ránk ezen a napon. 
A hatalmunkkal élve meg kell kötni az ördög minden erejét, és kijelenteni, hogy minden 
lépésünket a szent vérrel befedve tesszük meg. Akárhogy is ébredünk, ha rosszkedvűen, akkor 
az öröm olaját kérjük. Az Úrtól a kapott hatalommal kell szólnunk. Ezt nem szabad 
elfelejteni. Imádkoznunk kell, mert így vagyunk kapcsolatban Istennel. Nagyon fontos az ima. 
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Az ördög meghall mindent. Az ördög meghallja, hogy mi a tervünk. De Isten erejével előre 
tudunk menni. Nekünk kell rossz napot okozni az ördögnek, igazából már akkor, amikor 
felkelünk. Ne legyen neki jó, nekünk legyen jó napunk, mi legyünk örömben. Van két fontos 
dolog, amit tudni kell az isteni fajta hitről. 

A hitünk nem alku tárgya  
Az első dolog, amit az isteni fajta hitről kell tudni, hogy a hitünk nem alku tárgya. A 

világban megalkuvással próbálják megoldani a konfliktusokat, de Isten királyságában ez nem 
így működik. Mondok példát a világi működésről. Hiába keresztény a keresztény, hiába 
tartozik hozzánk, de ha el akar jönni a gyülekezetbe, és a férje összeveszik vele ezért, és 
folyton csak korholja miatta, és úgy dönt, hogy inkább nem megy a gyülekezetbe, akkor az 
ördöggel köt egy kompromisszumot. Akkor megalkuszik vele. Azért élünk, hogy a hit harcát 
megharcoljuk, és igyekszünk, hogy minden héten itt legyünk. De van, aki már régóta nem jár, 
mert félelemben van. Istennél nincs félelem, Ő megment. Ha ellenáll a félelemnek és ott 
vannak mögötte az imatámogatások is, akkor bizony eljuthat odáig, hogy minden alkalommal 
itt tud lenni. Egy másik történet, amikor elmegy egy keresztény a gyülekezetünkből, a másik 
pedig követi, mert azt hiszi, hogy az a jobb út. Kikerül arról a helyről, ahová Isten elplántálta, 
ahol van az ellátása, és legyengül a hite. Kiesik a kenetből. Nem szabad ilyen 
kompromisszumokat kötni, mert Istennél nincs olyan. Istennél nem lehet kompromisszumot 
kötni. Nem szabhatunk feltételeket, hogy például miként szolgáljuk az Urat. Ha a saját 
elménk szerint akarunk szolgálni Istennek, akkor nem tudjuk betölteni azt a munkát, amit az 
Úr elrendelt számunkra. Ha arra várunk, hogy legyen pénzünk, autónk, szabadidőnk ahhoz, 
hogy tudjuk az Urat szolgálni, akkor várhatunk egy darabig. Autóval is el lehet menni, de 
ezen kívül annyi más lehetőség van. Én arra kértem az Urat, hogy adjon több szabadidőt, mert 
szükségem van rá. De ha csak várunk, akkor soha nem fogunk szolgálni, mert mi magunk 
nem tettünk semmit. Nem tettük meg azokat a lépéseket, melyek elindítottak volna a cél felé. 
Én tudom azt, és többen vagyunk, akik dolgozunk nyolc-tíz órát, mégis elmegyünk szolgálni. 
Megtesszük a lépést az Úr útjához, és hálákat adunk, hogy megtehetjük, hogy elmehetünk, és 
ad rá az Úr időt. A hited csak Isten Igéjére alapozva tud működni, és annak semmi más módja 
nincs. Isten szerinti gondolkodás például az, hogy miután minden gondodat az Úrra vetetted, 
akkor neki majd gondja lesz arra.  

1Péter 5,7. 
7. Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. Ámen. 
1Péter 5,7. Egyszerű fordítás 
7. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok! Ámen. 
A hited feladata az, hogy a gondjaidat az Úrra vesd, az Ő feladata pedig az, hogy elvegye 

azokat. Feljött a szívemből egy gondolat, hogy ne kérdezzük állandóan, hogy ez miért van így 
és miért van úgy? És ne kérjünk Tőle olyan dolgokat, amit már elkértünk. (Ésa. 59,1) Azt kéri 
az Úr tőlünk, hogy vessük rá minden gondunkat. Utána ne foglalkozzunk azzal, hogy Ő 
miként munkálja azt ki. Jussunk el addig a hitszintig, hogy meg tudjuk tenni teljes 
bizalommal. Neki gondja van mindenre. Van, aki azt kéri, hogy legalább csak felét vedd el a 
gondjaimnak, Istenem! De ha az Igében az van írva, hogy minden gondodat vesd az Úrra, 
akkor az mindenről szól. A hit az így képes működni, hogy minden gondunkat rávetjük az 
Úrra. Amikor eljutsz arra a szintre, hogy megérted azt, hogy Istennél van a legtökéletesebb 
megoldás, akkor nem fogsz már a magad erejére támaszkodni. Már nem kérdezgeted az Urat. 
Akkor egy világosság fog gyúlni a szívedben, ezáltal felszabadulás jön a bensődben, 
eltávoznak a nyomások, a terhek felemelkednek. Egy öröm is gyullad a szívedben és 
boldogság, mert rá tudtad vetni az Úrra a gondjaidat, és erről belső bizonyosságod van.  

2. Hit által élni 
Ez a második dolog, amit a hitről tudni kell. A hitet nem mi birtokoljuk, hanem a hit 

birtokol minket. A hit nem egy „hogyan kerüljünk ki a bajokból” című társasjáték, az nem 
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arról szól. A hit arról szól, hogy hogyan éljünk, hogyan járjunk az életben mindenféle 
aggodalmaskodás, zaklatottság és idegeskedés nélkül. Persze vannak emberek, akik mondják 
– én is ilyen voltam először –, hogy hogyan csináljam? Itt ez a probléma, hogyne 
idegeskednék? Hogyne lennék zaklatott? Jönnek a támadások, de minél erősebb a hited, és 
tudsz kapaszkodni Istenbe, akkor bizony egy idő után már nevetsz azon, ami történik, és meg 
tudsz állni a hitedben. Mindenütt, mindenki életében vannak problémák folyamatosan. 
Sokszor elindul egy, és aztán jön egyik a másik után. Ezek mind idegeskedésre, aggódásra 
adnak okot. De a hívő a hite által képes minden gondját az Úrra vetni, mert tudja, hogy Nála 
van a legjobb megoldás. Hit nélkül az ember nem képes erre. 

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 

hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Ámen. 
Ez mindenkinek szól. Aki Isten elé járul és ráveti minden gondját, és bízik abban, hogy Ő 

létezik és megoldja a problémát, a gondunkat, akkor az meg tud állni az Úr előtt, és meg tud 
kapaszkodni benne. Isten gondoskodik rólunk, mert az Ő szeretete végtelen. És azért küldte a 
Fiát, hogy megváltson és helyreállítson minket. Jézus az, aki harcol a csatáinkban, akinek 
gondja van ránk. Aki elveszi az aggódásunkat, a zaklatottságunkat, hogy olyan életet tudjunk 
élni, ami tele van hittel, és örömmel. Nemcsak a bajok és a gondok idején van szükséged 
hitre. Minden nap a gondolataidnak, szavaidnak, a cselekedeteidnek telve kell lenni a hittel. 
Az, hogy minden nap hitben tudj élni, egyfajta fegyelmezettséget is követel. Ezért kell az 
elménket is megújítani az Isten Igéjével, hogy megismerjük ezeket az utakat. Megismerjük, 
hogy hogyan tudunk minél jobban megállni a hitben.  

2Korinthus 10,5. 
5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emelte-

tett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ámen. 
Tehát lerontván az okoskodásokat. Gyakran mondják az emberek, hogy én meg tudom 

oldani a helyzetet. De minden gondolatot, ami rossz, foglyul kell ejteni. Csak Istenre kell 
tekinteni. Folyamatosan őrködnöd kell a gondolataid, a szavaid és a hústested felett. Nagyon 
fontos. Vannak keresztények, akik szeretnék megismerni Isten útjait, és imádkoznak is a 
Zsoltárok 25,4. alapján, de ehhez tanulmányozni kell a Bibliát, az Igét.  

Zsoltárok 25,4. 
4. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Ámen. 
Sokan imádkozzák ezt, de ahhoz kell az is hogy kinyissuk a Bibliát, meghallgassuk a 

tanításokat, és megértésünk legyen belőle. Ha az Úr akaratát szeretnéd tudni az életedre, 
akkor azt csak a Bibliában találod meg. Ahogy olvasod az Igét és elmélkedsz rajta, a Szent 
Szellem szólni fog a szívedhez. Jegyezzük meg, hogy nem elég elolvasni, hanem elmélkedni, 
gondolkodni kell az Igén ahhoz, hogy megértést kapj belőle, hogy megérintse a szellemedet. 
Isten csak lépésenként tudja megmutatni a tervét az életedre, mert ha nincs meg a megfelelő 
szellemi növekedésed, akkor a hosszú távú terveit nem tudja neked megmutatni. Nem is tudná 
befogadni a szellemed, ha most mondjuk, bejön ide egy drága szent, újjászületik, üdvössége 
lesz, és akkor rögtön valaki prófétálna felette, hogy belőled pásztor lesz, vagy börtönszolgáló. 
Biztos, hogy megijedne, mert nem értené, miről beszél a másik. Ahhoz, hogy megértsd Isten 
hosszú távú terveit az életedre, növekedned kell hitben. A hit növekedéséhez időre van 
szükség. Van, akinek több időre, van, akinek rövidebb időre. Tudjuk, hogy Jézus értelme a 
miénk. Mindent megkaptunk ahhoz, hogy növekedni tudjunk. Isten elsőként azt fogja veled 
megtanítani, hogy hogyan éld a hitéletedet, hogyan viselkedj hitben? Ha kitartóan ezen az 
úton jársz, akkor a természeteddé fog válni. Ha nyomás alatt vagy, akkor a gondolataid a 
problémán járnak, így képtelen vagy az Igén elmélkedni. Például, amikor bejövünk ide, a 
gyülekezetbe, vagy Pestre, én azt mondom, hogy a dicséretek alatt – én is gyakorlom ezt, mert 
jönnek problémákkal kapcsolatos gondolatok – már ki kell a világ zajait, dolgait kapcsolni, az 
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elmét le kell csendesíteni. Át kell lépni a szellemi birodalomba, teljes mértékben. Csak úgy 
tudod befogadni az Igét, csak úgy tudod megnyitni a szívedet. Ha nem teszed meg, akkor nem 
tudod befogadni a tanítást, mert azon jár az eszed, hogy otthon mi van, vagy holnap mi lesz a 
munkahelyen, és sorolhatnám tovább. Ezt mind ki kell akkor kapcsolni, és akkor tud a 
szellemed működni, akkor vagy képes befogadni az Igét. Fontos, hogy az elménket 
folyamatosan megújítsuk, és elmélkedjünk, mert nagyon fontos az elmélkedés. Azt kéri az Ige 
tőlünk, hogy: 

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

megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes 
akarata. Ámen. 

Mert Jézus is azért jött el testben, hogy Isten akaratát beteljesítse itt a földön. Hogy 
megmutassa nekünk, hogy hogyan járjunk Isten akaratában. Ehhez elmélkedni kell az Igén, 
ahogy elmondtam már többször, és a gyakorlatban alkalmaznunk kell azt. Akkor kezd 
megnyilvánulni az Ige az életedben, ha ezt gyakorlod. A hitút az, ahogy az Ige alapján 
beszélsz, ahogy cselekszel, és ahogy reagálsz a dolgokra, a körülményekre. Mit mond az 
ember, ha ilyen helyzetbe kerül? Áldja meg őket a jó Isten. Vagy van, aki mást mond.  

Benny Hinn is így tesztelte a testvéreket. „Véletlenül” leöntötte őket kávéval, és figyelte, 
hogy ez milyen reakciót vált ki. Ebből megtudta, hogy milyen szellem lakik az illetőben. Volt 
egy-két ilyen eset, amit nevezhetünk próbának is. Történnek váratlan, kellemetlen dolgok, de 
nem mindegy, hogyan reagálunk rájuk. 

Az Igéből azt is megtanulhatod, hogy hogyan állj ellen az ördögnek, amikor ellened 
támad. Lapozzunk a Jakab apostol leveléhez. 

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; [elsőként alávetettségben kell élnünk] 

álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elmenekül) előletek. 
Nézzük meg a sorrendet! Mit kell tennünk legelőször? Azt mondja az Ige: „Vessétek hát alá 

magatokat az Istennek.” Ez azt jelenti, hogy vessd alá magad Istennek, azaz légy engedelmes. 
Azután: állj ellen az ördögnek! A Jézus nevében kapott hatalommal meg tudod tenni, és az 
ördög elfut előled. Tegyünk közösen egy megvallást, amit akár minden reggel elmondhatsz. 

Mondjátok utánam: Ördög, nincs elég erőd ahhoz, hogy felforgasd az életemet, az 
otthonomat és viszályt gerjessz ellenem! Neked nincs hited, ezért semmit nem tudsz velem 
kezdeni. Nem tudsz bejönni az otthonomba, mert ez egy hit ház, ahol az Úr Jézus él, és az Úr 
Jézus jelen van. Nekem isteni hitem van, mert a nagyobb lakik bennem. Ezért győzelemre 
jutok Jézus Krisztus által. Én fogom felforgatni a te napodat! A Jézus nevében. Ámen. 

Tehát, ha úgy tűnik, hogy a körülményeid annyira elhatalmasodnak, hogy nem látod a 
kiutat, akkor a Biblia erre azt mondja, hogy a hited mindig diadalra vezet Jézus Krisztusban. 
Mert ha Isten Igéjébe vetetted a hited horgonyát, és életstílusoddá vált a hitélet, akkor a vihar 
nem tud legyőzni. Semmi probléma nem tud legyőzni, mert Isten hamarosan győzelmet és 
áttörést fog hozni számodra. 

A 2Korinthus 2. fejezetében található a következő Igénk. 
2Korinthus 2, 14–15. 
14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és 

az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk.  
15. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az 

elkárhozók között; Ámen. 
Mi Krisztus jó illatja vagyunk, és mi visszük a kenetet, visszük a jó hírt mindenkinek. 

Tehát a vihar nem tart örökké, mert Jézus nevére le kell, hogy csendesedjen. Úgy fogsz 
kijönni belőle, hogy tudod azt, hogy a hited működik, és Isten hűséges hozzád. Ez az Ige 
megerősíti az imént elmondottakat. Ő vezet minket sikerre, diadalra, ha nem a magunk 
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értelmére támaszkodunk, hanem az Úrban bízva, teljes hittel állunk meg mindenkor szelíd-
ségben, szeretetben. Így árad Krisztus jó illatja belőlünk az emberek felé, ami kedves illat 
Isten előtt. Istennel nem vallhatsz kudarcot. Vele soha nem kerülhetsz vesztes helyzetbe. A 
megalkuvás nélküli hit hisz abban, hogy amit még nem lát, azt meglátja majd valóságba jönni. 

A Zsidó 11,1 írja, hogy a hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való 
meggyőződés, és azoknak az együttes bizonyossága. Tehát amiket most látunk, azok 
időlegesek. Amiket nem látunk, azok pedig örökkévalók. 

2Korinthus 4,18. 
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók 

ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ámen. 
Sokan nem értik, hogy a láthatatlan dolgok valóságosabbak, mint a láthatók, és nem értik 

a mennyei birodalom működését sem. Isten a teremtője a mennynek és a földnek. Ő teremtette 
a láthatót is, és a láthatatlant is.  

Az 1Mózes 1. fejezetében a szellemi teremtés történik meg, a 2. fejezetben pedig a fizikai 
teremtés. Írjátok fel az 1Mózes 2,5-öt, mert abban van a fizikai teremtés. Ez bizonyítja be, 
hogy az első rész a szellemi teremtésről szól. Tehát Isten a hitével kimondta, hogy legyen és a 
2. fejezetben pedig valósággá vált. Tehát a nem láthatókat még nem látod, de ezek legalább 
olyan valóságosak, mint a láthatók. A nem láthatókat Isten már megvásárolta számunkra 
Jézus véráldozata által, és ez az örökség a szellemvilágban már a rendelkezésünkre áll. Ezeket 
a hitünkkel kell beszólítani a fizikai világba. Isten arra vár, hogy a láthatatlan világban levő 
áldásokat rád árassza a láthatóban. De ezt a hiteden, mint láthatatlan eszközön keresztül tudja 
megtenni. Ha a hitedben kompromisszumok nélkül megállsz, akkor egy idő után valósággá 
válik mindaz, amiben hittél. 

Márk 11,23–24. Ezt az Igét soha ne hagyjátok ki, mert ez nagyon meg tud erősíteni 
bennünket. 

Márk 11,23–24. 
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és 

ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond meg-
történik, meglesz néki, amit mondott. 

A hegy a probléma, amivel éppen szembe kell nézni. Imádkozol a helyzet felett, 
elparancsolod Jézus nevében, aztán egy óra múlva, vagy másnap már bizonytalanság fog el, 
hogy valóban beteljesíti-e az Úr a kérésedet, vagy kiszabadít-e abból a szorongató helyzetből. 
Vagyis elkezdesz kételkedni. De ti tudjátok, drága testvéreim, hogy amit kételkedés nélkül 
kimondunk, arról mondja az Ige, hogy: meglesz néki, amit mondott. Tehát nagyon vigyázni 
kell a szánkra. 

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 
megkaptátok, és meglesz az néktek. 

Tehát ez a két Ige nagyon-nagyon megerősít minket. A hit az a szent döntés, ami 
összeházasodott a kompromisszumok nélküli elhatározásoddal.  

1Thesszalonika 3,1–2. 
1. Annakokáért, amikor már nem bírtuk tovább, jónak láttuk, hogy egyedül 

maradjunk Athénban,  
2. És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és 

munkatársunkat a Krisztus Evangéliumának hirdetésében, hogy erősítsen és bátorítson 
titeket a ti hitetek felől; Ámen. 

Az Atyánkfiát. Mi az Atyánk fiai vagyunk. Istennek szolgái, munkatársai. Le van írva itt, 
és nemcsak Timótheusra igaz, hanem ránk is. Tehát Pál apostol elküldte Timótheust a 
thesszalonikai gyülekezetbe, hogy segítse őket a hitük növekedésében, a hitük épülésében. 
Fontos megérteni, hogy a hitünknek épülnie kell. Elhangzott, hogy erősítsen. Ez az angol 
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fordításban azt jelenti, hogy megalapozza a hitet. Tehát azért járunk gyülekezetbe, hogy mi is 
megalapozottak legyünk a hitünkben.  

Fontos megérteni, hogy gyülekezetbe kell járni ahhoz, hogy szellemben felnövekedhessünk. 
A tanítás hallgatása alapozza meg és erősíti meg a hitünket. Ezért nem szabad a gyülekezetet 
elhagyni, mert Isten ide plántált el bennünket. A gyülekezetben hallott Ige meg fog erősíteni a 
hited gyakorlásában, amikor nehéz helyzetbe kerülsz, hogyan tudj megállni a hitben.  

Szükséged van arra, hogy amikor elbizonytalanodsz a hitedben, jöjjön egy hitbarát és 
bátorítson téged, és azt mondja neked, hogy testvérem, ez sikerülni fog, ebből a bajból ki 
fogsz menekedni, mert erős a hited arra, hogy átmenj ezen a megpróbáltatáson. Ne add fel, és 
ne köss kompromisszumot! Lehet, hogy az Úr épp most készül egy ajtót megnyitni előtted, 
mert amiben hiszel, az ott van a küszöbön, és Isten megnyitja számodra, ne add fel! 
Testvérem, azért jöttem, hogy megvidámítsalak, megerősítselek, hogy a hitedben képes legyél 
megállni. Támogatlak mindenben.  

Ez az isteni fajta szeretet, amit belülről érzünk, hogy segítsünk a másikon. Támogassuk 
egymást imában! Szeretettel álljunk egymáshoz! Tehát ilyenek a hitbarátok, és szükség van 
rájuk, mert ők azok, akik mindig ott vannak, amikor szükség van egy imára, vagy egy szeretet 
ölelésre, vagy hogy megvigasztalják a másikat. Tehát ők azok, akik felemelnek minket és nem 
lehúznak. Azért állunk egymás mellett isteni fajta hittel és szeretettel, hogy felemelkedjenek a 
drága szívek, és megérintse őket az Úr kenete. Olyanra viszont nincs szükség, aki állandóan 
lefárasztja a másikat, lehúzza a hitet és elárasztja mindenféle negatív dologgal. Nincs szükség 
olyanokra, akik odamennek egy beteghez és rémisztő dolgokat mesélnek arról, hogy mi 
minden jön még elő ebből a problémából. Ezt meg sem szabad hallgatni, mert nem válik a 
beteg javára, és Isten akaratával nem egyezik meg az ilyen beszéd. Arra sincs szükség, hogy 
valaki állandóan kritizálja a gyülekezetet, meg a pásztort. Ilyenekre nincs szükség.  

A pásztor és a hit testvérek azért vannak, hogy bátran hozzájuk forduljunk bármivel. 
Mindegy, hogy mi a baj, de mi, testvérek, nem nevetjük ki a másikat soha, bármit is mond, 
hanem segítjük szeretettel. Szeretettel meg lehet mondani a másiknak dolgokat, hogy hogy 
tudok segíteni rajtad. De sajnos vannak olyanok, akik elhagyják a gyülekezetet, ahol felnöve-
kedtek bizonyos szintig, utána elhagyják a gyülekezetüket, és eltávolodnak a testvérektől. 

Nagy örömünkre Joe és Beverly Christian Szántódon is tartott alkalmat. Sajnos nem 
mindenki kapott személyes próféciát, mert ehhez rövid volt az idő. Néhány éve arra tanított 
bennünket az elöljárónk, hogy amikor prófécia hangzik el valaki más felett és megérintette a te 
szívedet is, akkor azt vedd el. Tekintsd úgy, mintha hozzád szólt volna az Úr, fogadd be a 
szívedbe és köszönd meg Istennek! Adj hálát érte és legyél örömben! Én pásztorként most 
részesültem abban a kegyelemben, hogy személyes próféciát kaptam. Az alkalom előtt sokat 
gondolkodtam ezen. Elképzeltem, hogy mit fogok hallani. Úgy gondoltam, hogy az Úr jövőbeni 
szolgálatommal kapcsolatban szól majd hozzám. De nem ez történt. Az Úr foglalkozott velem 
ezzel kapcsolatban, és a vége egy nagyon nagy öröm lett, amit a szívembe kaptam. Egyébként 
sokkal többet adott az Úr, mint gondoltam, mert Ő tudja igazán, kinek mire van szüksége. 
Megosztom veletek, amit Joe Christian pásztor száján keresztül szólt hozzám az Úr. Azért 
teszem, hogy együtt örüljünk ennek, és akit megérint, az el tudja venni magának. 

„Isten nagyon szeret téged, és akik körülötted vannak, azok is szeretnek nagyon sokan, 
mert törődsz velük. Van, aki ettől a szeretettől elfordult és ez nagyon sérelmes volt neked. De 
Isten most megtölt téged az Ő kenetével, hogy megmutassa a szeretetét, ami orvosolja ezt a 
veszteséget. Annyira szeret.” 

Én nem kaptam gyógyulásra imát, de ez megmutatta azt, hogy én gyógyult vagyok, mert 
hiszem, hogy az vagyok, és hiszem azt is, hogy jó úton járok. A szombati nap olyan 
boldogságot és örömöt adott, hogy a fogva tartott embereknek segíthettünk. Ők olyanok, mint 
a gyerekek, kapaszkodnak Istenért. Az a férfi, akiről beszélt a pásztor, amikor megkérdezte, 
hogy lesz-e gyülekezet Füreden, akkor én azt mondtam, hogy nekem az jelent meg, hogy az 
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az ember szabadnak látja magát már most, és ezért nagy öröm volt a szívemben. Ne 
bánkódjunk azért, hogyha esetleg valaki most nem kapott próféciát, az Úr erejét megkaptuk és 
odaadott mindent Krisztusban. Felszerelt az erejével, hogy kitartásunk legyen, bármilyen 
problémában vagyunk. A drága szívetek erre figyeljen, mert Isten szeret mindenkit, nemcsak 
engem. Nemcsak nekem üzente, mindegyikőtöknek rajtam keresztül, és hiszem, hogy ezt a 
szeretet érzitek. 

Tehát bátran kérjünk imatámogatást a pásztortól és a testvérektől is. Ha valami olyan 
dolog van, ami nem úgy működik, ahogy kellene, menj oda ahhoz az illetőhöz, mondd meg 
neki szeretettel. Nem fog megsértődni senki. Ez egy hatalmas dolog, hogy szeretünk idejárni. 
Örömben vagyunk, szólj a másikhoz, kérd meg a másikat, és lehet, hogy egy ölelés elég neki, 
vagy együttérzés. 

Tehát mégis vannak olyanok, akik a megpróbáltatások idején megalkusznak az ördöggel. 
Vannak, akik nem a pásztorukhoz és a hittestvéreikhez fordulnak segítségért, hanem a 
világhoz. Azért teszik ezt, mert nincs a hitük megalapozva szilárdan. Ha azok a drága 
emberek rendszeresen járnának gyülekezetbe, és nyitott szívvel befogadnák az Igét, akkor a 
hitük egyre jobban épülne. Nincs olyan „nagy hitű” ember, akinek a hite nem fejlődhetne még 
magasabbra. Azért kell hallgatni a tanításokat, amint elmondtam, hogy szilárdan meg tudjunk 
állni a hitben, és a hitünk mozdíthatatlanul összekapcsolódjon az Igével. Ha nyomás alatt nem 
kötsz kompromisszumot az ördöggel, akkor megalapozott a hited. Ilyenkor már nem 
ingadozol, mert bizalmad van Istenben. És akkor tudod a hatalmadat gyakorolni és ki tudod 
nevetni az ördögöt.  

Timótheus is azért szolgált a thesszalonikai gyülekezet felé, hogy megerősítse és bátorítsa 
őket hitükben. Nem akarta, hogy a terhek súlya alatt a hitük megrendüljön. Mindig is voltak 
megpróbáltatások, és azt akarta, hogy erős hittel tudjanak átmenni a nehézségeken. Tudjuk, 
hogy az akadályokat nem tudjuk kikerülni. Nem tudunk alatta átcsúszni, nem tudjuk elkerülni, 
azokon át kell menni, mert mindenkinek van megpróbáltatása. Ne csüggedj el a 
megpróbáltatások idején, mert Isten kegyelméből győztesen ki tudsz onnan jönni, és ez által a 
hited is magasabb szintre fog jutni. Harcold meg a hit szép harcát, és ne köss kompromisszu-
mot a hitedet illetően!  

Zsidó 10, 38–39. 
38. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.  
39. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 

életet nyerjünk. Ámen. 
Ezek buzdító szavak az Igéből. Mi a hit emberei vagyunk, és nem hátrálunk meg. A 

megpróbáltatások nem tartanak sokáig, mert aki nem köt kompromisszumot a hitében, az nem 
vall kudarcot, hanem az Isten erejével átmegy rajta. Valóságot öltenek azok, amiket eddig 
hittél, és örvendezni fogsz, hálát fogsz adni Istennek, mert újra bebizonyította, hogy Ő 
hűséges hozzád. Mert minden problémán átmegyünk, és utána elfelejtjük, mert örülünk, hogy 
győztesen kerültünk ki belőle. Ha már egyszer átjutottál egy nehéz helyzeten, akkor, ha egy 
nagyobb nehézségbe ütköznél, akkor már a megerősödött hiteddel nem esel kétségbe, hanem 
azon is át tudsz menni. És visszatekintve azt mondod, hogy az Úr egyszer megszabadított, 
akkor most is meg fog szabadítani. Most is fog segíteni benne. Lehet, hogy jelenleg sokkal 
keményebb a helyzet, mint előzőleg, de most is ugyanaz az erő fog megszabadítani, és abban 
a pillanatban adj hálát az Úrnak érte! 

Az utolsó rész következik. A Jakab leveléből fogom az Igét felolvasni az Egyszerű 
fordításból.  

Jakab 1, 2–4. Egyszerű fordítás 
2. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek,  
3. hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket 

teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. 
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4. Az állhatatosságban azonban egészen a célig tartsatok ki! Akkor lesztek majd 
érettek és tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Ámen. 

Tehát miután átjutottunk egy megpróbáltatáson, akkor megerősödik a hitünk – ahogy ez 
már többször is elhangzott. Hogy miért tartsuk örömnek a hitpróbákat? Egyébként a mi 
fordításunkban az van, hogy örömnek tartsátok, ha próbákon mentek keresztül. A Zsidó 12,2-
ben megkapjuk a választ, amit szintén az Egyszerű fordításból olvasok fel.  

Zsidó 12,2. 
2. Közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője! Ő 

azért az örömért, amely várt rá, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem 
törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának 
jobb oldalán. Ámen. 

Tehát Jézus sem az előtte álló szenvedésre tekintett, hogy megfeszítik, hanem az azt 
követő győzelemre és emiatt előre örvendezett. Kövessük mi is ezt a példát, mert Jézus 
mindent megmutat nekünk Isten Igéjéből, ezért tudunk erősebbek lenni hitben. Ámen. 
Köszönöm, hogy meghallgattatok.  

Pásztor: Köszönjük az Úrnak ezt a különleges tanítást. Néhány gondolatot írtam fel 
magamnak közben. A hit nagyon fontos dolog. Soha nem szabad elengedni. A hit a valuta, 
amivel megkapjuk azt, amit szeretnénk. A világban sem adnak pénz nélkül semmit.  

Egy képes üzenetet olvastam, ami úgy szól, hogy: Ne az utolsó lehetőséged legyen az 
ima! Ahogy hallottátok a tanításban, sok ember – még keresztény is – ha problémája van, 
szalad a világhoz. Nekünk az imaszobába kell szaladnunk, a belső szobába. Így írja a Biblia. 

Elhangzott a Péter leveléből az Ige, és az ördögöt az ordító oroszlánhoz hasonlítja, mert 
azt mondja, hogy mint az ordító oroszlán. Ez a szó, hogy „mint”, nagyon fontos, mert a nem 
azt jelenti, hogy olyan, hanem azt, hogy csak hasonlít hozzá. Például, amikor a cicák 
összevesznek, felpúposodik a hátuk, felborzolják a szőrüket, a farkukat is felemelik és 
nagyobbnak akarnak látszani. Tehát az ördög is el akarja veled hitetni, hogy ő egy ordító 
oroszlán, holott egy fogatlan senki, csak cuppogni tud, mert már olyan tehetetlen, és ahogy 
hallottátok, nincs hite. A hit honnan származik? Az Ige hallásából. Az ördög nem hallgatja az 
Igét. Legfeljebb idézi, hogy félrevezessen, meg kiforgatja. Ennyit szerettem volna hozzátenni. 

 
A Szent Szellem foglalkozott velem egy-két dologban. Először is, hogy mindenképpen a 

Szent Szellemet kell követni. Főképpen a pásztornak, mert a pásztornak van egy felelőssége a 
nyájával kapcsolatosan, és amit a Szent Szellem ad a szívére, azt át kell adni. 

A pénteki nappal kapcsolatban néhány gondolatot kaptam az Úrtól, amit leírtam és 
szeretném ezt veletek megosztani. Én hiszem, hogy a Szent Szellem vezette Joe Christiant az 
összes szolgálatban, amit végzett itt Magyarországon, és az életében is.  

Ahhoz, hogy valaki halljon az Úrtól, nagyon nagy bensőséges kapcsolatban kell lenni a 
Szent Szellemmel. Senki nem mondta el Joe Christian-nek, hogy az a prófécia, amit Évi 
említett, az visszamutat a múltba, hogy voltak olyanok, akik közösségben voltak vele, de 
ebből a szeretetközösségből eltávoztak. Honnan tudta ezt Joe Christian? Egyedül a Szent 
Szellemtől! Én azt mondom, hogy senki ne legyen csalódott, mert az egy megkeseredést okoz, 
és ajtót nyit az ördögnek. Én is elképzeltem magamnak, hogy milyen területeken szeretnék 
próféciát kapni, hogyan tovább? Évi is ugyanezt mondta el, és gondolom, ti is magatoknak 
elképzeltétek, hogy milyen területen szeretnétek próféciát, de az nem az Úr akarata volt, 
hanem a miénk. A Szent Szellem elsősorban a problémás területekkel foglalkozik. Nálam 
szólta a gyógyulást például, Évinél nem. Nincs rá szüksége, mert ép és egészséges, dicsőség 
az Úrnak!  

A másik dolog, hogy mi emberek ne szabjuk meg, hogy az Úr kin keresztül küld üzenetet. 
Isten nagyon sok más csatornán keresztül is képes szólni. Például az felér egy próféciával, 
amit most hallottatok, hogy azt mondták, hogy a mi alkalmunkon jobban megértik a dolgokat, 
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és szeretnének egy ilyen gyülekezetet. Ez felér egy próféciával. Ez azt jelenti, hogy 
megragadta őket az Ige. Megragadta őket a szolgálatunk. Szólhat szent kapcsokon keresztül. 
Egy soha nem látott testvérünk csak interneten van kapcsolatunk vele, múlt héten azt írta, 
hogy ő nagyon szeretne tanítást hallani, ahol Isten királyságáról van szó, mert ő erről még 
soha nem hallott tanítást. Tudjátok, hogy mi ebben a nagyon „szerencsés” és jó dolog? 
Rögtön tudtam ajánlani, hogy a Békevár oldalon 2016 tavaszán két részletben elhangzott az 
Isten királysága című tanítás. Ez is egy megerősítés.  

De szintén a napokban érkezett egy e-mail egy szent kapcsomtól. Ez egy próféciával felér, 
és nemcsak nekem szól, hanem nektek is. Most nyissátok meg a szíveteket! Szemmel 
láthatólag kiszélesedett a sátorod, ami öröm a mennyben és öröm nekünk is itt a földön. 
Dicsőség az Úrnak, hogy így használ benneteket, hogy a nyájatok kövér legelőket járt be, így 
előjött egy olyan gyülekezet, ami igen aktívan dolgozik az Úrnak. A mi szent Atyánk 
örvendezik bennetek. Az egész gyülekezetnek szól, mert ha nem személyesen jöttök 
szolgálni, mivel vannak helyek, ahová csak a szolgálók mehetnek, de támogattok imával, 
hitetekkel, anyagilag, tehát mindenki benne van. Kell ettől szebb prófécia? Tehát Isten 
számtalan csatornán keresztül tud szólni. 

A Szent Szellem csak a nyitott és a felkészített szívekhez képes szólni, és ehhez az elmét 
le kell csendesíteni. Az imént hangzott el, hogy ha az ember nem csendesíti le az elméjét, és 
az otthoni vagy munkahelyi problémákon zakatol a gondolata, nem képes figyelni az Úrra, 
ezzel a Szent Szellemet is korlátozza. Nem képes elmélyedni az Igében. Én is voltam úgy, 
hogy hallgattam az Igét, hallgattam, de nem ragadt meg bennem. Mindenkivel előfordul. 
Vissza kell térni rá, meg kell rágni. Fölírtam, hogy imádkozom a rám bízott bárányokért, hogy 
világosságot nyerjenek különösen két területen. Mit jelent a rossz fa árnyéka, és mit akart 
szétrombolni az ördög tavaly? Azért imádkozom, hogy nagyobb világosságot és megértést 
kapjatok ebből.  

Pesten elhangzott Erzsébet tanításában, hogy a rossz fa gyümölcséből ne együnk, de még 
a rossz fa árnyékában se pihenjünk meg. Ami azt jelenti, hogy ne legyünk közösségben 
olyanokkal, akikkel nem kell. Akik romboló tevékenységet végeztek egy közösségben. 
Mindenkivel szeretetben járunk, de meg kell válogatnunk, hogy kivel ölelkezünk, mert a 
szellemiség ragadós. Olyan ragadós, mint a bogáncs, amikor kimegyünk a rétre, és a ruhánk 
tele lesz vele, és hozzuk haza. Ilyen a nem kívánatos szellemiség. 

A másik dolog pedig, amikor valakit komoly megpróbáltatás ér. Most már ez mindjobban 
körvonalazódik előttem, hogy ott valamilyen komoly elhívása van az Úrnak, és mielőtt még 
látná ezt az elhívást, próbálja ettől elszakítani az ördög. Előttem már élő példák is vannak, de 
hála az Úrnak, hogy ez a kompromisszumok nélküli hit működött annak ellenére, hogy ezt a 
tanítást utólag hallottuk meg. De azért imádkozom, hogy legyen világosságotok arról, hogy egy 
olyan gonosz erő próbált egy olyan szolgálatot megakadályozni, amiben új életek születnek.  

Istennél a legfontosabb dolog az elveszettek megmentése. A Krisztus nélkülieket üdvös-
ségre vezetni, és ha az ördög terve sikerül tavaly, akkor ma nem lenne börtönszolgálat. Tehát, 
ahogy Erzsébet tanította – és hivatkozom rá –, még a rossz fa árnyékába se menjünk, mert a 
szellemiség ragadós. Olyan, mint a kovász a tésztában. Egyszer belekerül, nem lehet kivenni. 

Még egy gondolatom van. Azt tapasztaltam az elmúlt napokban, és úgy általánosságban 
mondom Krisztus Testét nézve, hogy nagyon sok keresztény testi módon gondolkodik, és testi 
módon jár. Sok keresztény sajnos emberekre tekint, a pásztor ezt mondta, a próféta így tett, 
úgy tett, és nem látják, hogy a Szent Szellem vezetése van mögötte. Ez nem szerencsés, ez 
súlyos hiba. Sok esetben a szentek zökkentik ki a pásztort a Szent Szellem vezetéséből. Ha 
egy gyülekezeti alkalom bárhol úgy kezdődik, hogy a pásztor azt kéri, hogy kezdjünk el 
nyelveken imádkozni, akkor ott valaki valamit megrontott. Vagy belelépett a pásztor 
lelkivilágába, vagy olyan megnyilvánulása volt valaki felé, hogy tönkretette a Szent Szellem 
jelenlétét, a kenetét. A Szent Szellem ilyenkor megszomorodik és fölemelkedik. Több esetben 
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én is voltam úgy, hogy kellett volna foglalkozni az egyik báránnyal, és a feleségemmel 
tanakodtunk ide jövet, hogy alkalom előtt vagy utána tegyük meg, de mindkét esetben 
megöljük a kenetet. Tehát nagyon kell vigyázni arra, amikor gyülekezetbe jövünk, a problé-
mákat, sértődöttséget, és minden negatív dolgot le kell tenni ahhoz, hogy az alkalom nagyon 
dicsőséges legyen.  

A múlt héten említettem, hogy nagyon sok gyógyító ajándék volt jelen. A Szent Szellem 
jókedvében volt, mert olyan szívvel jöttetek, és mindig így gyertek! 

Komolyan kell venni a Szent Szellem vezetését, és meg kell kérdezni Őt, hogy a Te 
számodra mi a fontos? Mert akkor én is azt követem. És Isten számára fontos, hogy azokat az 
üzeneteket, amik lepottyannak a pásztor szívére, átadja szeretettel és építő jelleggel. 

Például a Szent Szellemnek most nagyon fontos a börtönszolgálat. És tudom, hogy az 
elöljárónk is előtérbe helyezi. Ha szükséges, akkor inkább mást kell letenni, hogy a börtön-
szolgálat menjen, mert most megnyíltak az ajtók. És mi a fontos a Szent Szellemnek? Hogy 
működjenek ezek a szolgálatok is.  

Tehát az indíttatásom most az, hogy az erőforrásokat ebbe az irányba csoportosítsam át. 
Konkrétan a börtönszolgálatba. Tehát ennek a szolgálatnak mennie kell és Isten mellettünk 
áll, mert megoldotta a múlt héten is. 

Hiszem, hogy ezekkel a gondolatokkal tudtam segíteni nektek, hogy a látásotok kiszéle-
sedjen, és ne legyen bennetek csalódás vagy olyan érzés, ami nem Istentől való. Tehát Isten 
számtalan csatornán keresztül tud szólni hozzánk. 

Még ami fontos. Hogy volt az álmod, Magdi? Tegnap beszéltünk erről. Magdi kapott egy 
álmot, hogy embereket küldenek hozzá, tolókocsisokat, járókereteseket és egyszerűen csak 
rájuk teszi a kezét. Azt mondta, hogy nem is imádkozott, csak rájuk tette a kezét, és érezték a 
meleget, a forróságot. Nekem mindjárt az jött le, hogy ez a gyógyító szolgálat a kórházi 
szolgálat kiteljesedését jelenti. És még egy üzenete van ennek az álomnak. Szavak nélkül a 
kézrátétel alatt a szellemi dolgok elplántálása sokkal fontosabb, és a szellemi dolgok átadása 
szavak nélkül is megy. Tehát abban legyen békességetek, hogy mindenkire rátette a próféta a 
kezét, és az érintés által szellemi közlést kaptatok. Ez adjon békességet nektek. 

Hálát adunk a Szent Szellemnek. Nagyon erős gyógyító kenet volt már a dicséret alatt a 
lábfejben, a talp részén, az ízületeknél, de minden ízületre igaz, mert a térdben is volt, meg 
torokban is jött a gyógyító kenet. 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


