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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 8. A tűz angyalai 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 12. 05. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal a bátorító üzenettel, hogy a békességed, mint a tenger! 

Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Sok minden van a mai napra. Elkészült a 
decemberi újságunk. Három oldalon keresztül Jézus természetfeletti születésével foglalkozik 
az újság. A hátoldalon az Úr Jézus nevei, az Úr Jézus panasza olvasható, és a szántódi Joe 
Christian alkalomról egy kis összefoglaló.  

Tegnap felmentünk a pesti alkalomra, nagyon békességes volt az utunk, az ottlétünk, és 
nagyon sokat kaptunk az Úrtól. Az iga megtöréséről szólt a tanítás, ha még nem hallottátok. 
Olyan dolgokat is hallottam, amelyekkel pár napja elkezdett foglalkozni az Úr. Többek között 
az iga három fajtájáról. Magamat is ki kell igazítanom, mert eddig kétféle igáról tudtam, és 
így is szóltam felétek, hogy van a nehéz iga, és az Ésaiásban levő vers azt mondja, hogy a 
kenet megtöri a nehéz igát, az ördög igáját. A Máté 11. fejezet végén beszél az Írás a könnyű 
igáról, amikor Jézus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az gyönyörű és 
könnyű. Kiderült, hogy van egy harmadik fajta iga is, ez pedig a saját akaratunk, amikor 
belehajtjuk a fejünket valamilyen dologba. A saját iga, ami az önfejűségünkből adódik. 
Tanultunk megint valamit, így egyre növekszik a világosságunk.  

A másik dolog, amit megosztok veletek, hogy a szellemiségnek van illata. Néhány nappal 
ez előtt az Úr a szívemben elkezdett ezzel foglalkozni. Amikor Pestre mentünk, erről 
beszélgettünk, és megdöbbenésemre hallom a tanításban, hogy a szellemiségnek van illata. Ha 
egyszer a 2Korinthus 2,15 leírja, hogy Krisztusnak jó illata, akkor ez kifejezi azt, hogy a 
szellemiségnek van illata. Ha van jó illat, akkor létezik rossz illat is.  

2Korinthus 2,15. 
15. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárho-

zók között;  Ámen. 
Hoztam karácsonyi képeslapot, ami azért jó, akár ajándékcsomagba is bele lehet tenni. 

Akár elküldeni ismerősöknek képeslapként. Mert az eleje úgy kezdődik, hogy karácsony 
alkalmából olyan sok ajándék közül választhatnék, amit adhatnék neked, de úgy döntöttem, 
inkább emlékeztetlek arra az ajándékra, amit Isten adott neked. Az egyszülött Fiát, Jézust. 
Fogadd el Tőle karácsonyra ezt az ajándékot úgy, hogy elmondod hangosan az üdvösség 
imáját. Az ima szövege szintén rá van írva. Neked csak a címet, meg az aláírást kell ráírni. 
Tehát az üdvösséget föl lehet így kínálni.  

 
A múlt alkalommal három, angyalokról szóló bizonyságot említettem meg. Két fiatal lány 

számol be arról, hogy mit lát a szellemi világban. Most van egy újabb anyag az interneten, 
ami a Szent Szellem munkáját mutatja be, de természetesen érinti az angyalokat is. Ez a 12 
éves kislány a Szent Szellemet úgy látja, mintha sok villám lenne egyben, és az ember alakot 
formál ki. A Szent Szellem sok esetben tűzként nyilvánul meg. Felsorolok néhány Igét. A 
Habakuk 3,4-ben azt írja az Ige, hogy a kezéből sugarak jönnek ki. Kézrátételkor ez működik. 
A kezünkből sugarak jönnek ki, Isten dicsősége.  

A Jeremiás 5,14-ben azt olvassuk, hogy Isten az Igét adta a szánkba, amit ha megvallunk 
hittel, akkor összezúz minden problémát, mert az Ige tűz. Ugyanezt olvassuk a Jeremiás 
23,29-ben, hogy az Ige tűz. Ez a kislány azt látta a szellemvilágban, hogy amikor az emberek 
az Igét imádkozzák, a szájukból tűzgömb megy ki, hogy elvégezze a munkát. Tehát alá lehet 
támasztani az Igével, mert ezeket az Igéket hozta a Szent Szellem.  

A Máté 3,11-ben azt olvassuk, hogy Jézus majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel. 
Megint ott van a tűz. Az Apostolok cselekedetei 2,3-as verse: az első pünkösdkor megjelentek 
a kettős tüzes nyelvek. A Szent Szellem gyakorta tűz formájában jelenik meg. Ez a kislány 
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beszámol arról is, hogy kétféle kenet van. Az egyik kenet az, amit az angyalok hoznak 
korsóban, és kiöntenek a szentek fejére. A másik pedig a tűzkenet, ami éget, de nem rossz 
értelemben, hogy elpusztít, hanem megtisztít. Ki tisztít dolgokat. Nagyon érdekes anyag, és a 
mai tanításunk kapcsolódik ehhez a területhez.  

Folytatjuk az angyalokról szóló tanítás sorozatunkat, a 8. rész következik. A mai tanítás 
címe: A tűz angyalai 

1. Angyali áldás 
Zsidó 1,7.  
7. És bár az angyalokról így szól: Ki az Ő angyalait szelekké teszi, és az Ő szolgáit 

tűz lángjává. Ámen. 
Az Ige szélről, és tűzről beszél. Bár láthatatlanok a szolgáló szellemek, mégis a Szent 

Szellem tüzét hordozzák, amely képes belobbantani egy eseményt, vagy felgyorsítani egy 
dolgot.  

2Királyok 2,11–13. 
11. És lőn, amikor mentek és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes 

lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. 
12. Elizeus pedig ezt látván, kiált: Édes atyám, édes atyám! Izrael szekerei és 

lovagjai! És nem látá őt többé. És vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá azokat,  
13. És felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a 

Jordán partján. Ámen. 
Illés tanítványa volt Elizeus. Próféták voltak. Illés elragadtatott a mennybe tüzes harci 

szekéren. De a kenete itt maradt és Elizeusra szállt. Így Elizeus Illés helyére lépett be. Amikor 
elszakította a ruháját, az jelképesen azt jelentette, hogy szakított a múltjával. Nem akar 
visszamenni oda, ahol volt, hanem Isten útját akarja követni. Az Úr Jézus mondott hasonlót, 
hogy aki az eke szarvára veti a kezét, az ne tekintsen a múltra, hogy mit rontott el, hogy 
bántották meg, mert akkor soha nem tudja elvégezni azt, amit Isten rábízott. Léteznek angyali 
harci szekerek, Illést is ilyen szekér vitte föl a mennybe. Nem olyan túl régen olvastuk az Igét, 
amikor Dótán városát körbefogta az ellenség, és Elizeus szolgálója betekinthetett a szellemi 
birodalomba és láthatta, hogy az angyali seregek sokkal nagyobb erővel vannak ott, mint az 
ellenség. Tiszta képet kell kapnunk az angyalok szolgálatáról, mert sajnos sokan homályosan 
látnak ezen a területen. A Gyülekezet, értem alatta Krisztus Testét, az ismeret hiánya miatt 
nem aknázta ki kellőképpen Isten erőteljes lényeinek a szolgálatát. Így győzelmek maradtak 
el, mert nem vették igénybe azt a segítséget, ami rendelkezésünkre áll. Az angyalok szent 
ráhatással vannak mindenre, ami csak létezik a földön. Képesek leuralni a működésben levő 
gonosz erőket. Minél jobban megismerjük őket, annál jobban tudunk együtt működni velük. 
Minél kevésbé vagyunk tudatában a jelenlétüknek és a szolgálatuknak, annál kevésbé tudunk 
élni az angyalok szolgálatával, mint Isten adta áldással. Te is élj az angyali áldással, ami 
nekünk, újjászületett hívőknek adatott!  

Máté 4,11. 
11. Ekkor elhagyá Őt az ördög. És ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak néki.  
Ez a negyven napos kísértés után volt. Látjátok, Jézusnak is szüksége volt az angyalok 

szolgálatára. Ő tökéletesen értette az angyalok segítő szolgálatát, és élt is vele. Nekünk is 
mind nagyobb megértést kell szereznünk az angyalok szolgálatáról. Átfogó megértés nélkül 
nem leszünk képesek azokban az áldásokban járni, amely Krisztusban hozzánk tartoznak.  

2. Szellemi birodalom 
A szellemi birodalomban a hadviselés mindennapos. A sátán igyekszik lejáratni Istent, 

mert haragszik, hogy Isten levetette őt a harmadik égből, a mennybéli helyéről. Tehát egy 
nagyot bukott, mert egy dicsőséges pozícióból ki lett vetve. Isten egy szellemi fegyverarzenált 
biztosított a számunkra, hogy megállhassunk vele az ördög romboló munkájával szemben. 
Emlékezzetek, hogy az Efézusi levél 6. fejezete felsorol hat szellemi fegyverzetet. Emellett 
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hozzánk tartozik Jézus neve. Mert Jézus nevére minden térdnek meg kell hajolnia, minden 
gonosz erőnek engedelmeskednie kell. Nekünk adatott a szent vér hatalma is. A szent vérben 
levő erő és hatalom a miénk. Az ellenség nem bírja elviselni a szent vért, mert tudja, hogy mi 
történt a kereszten. Annak köszönheti a legyőzöttségét. Hozzánk tartozik a hit ereje, a kenet, a 
hatalom imája, és nem utolsó sorban a szolgáló angyalok. Tehát számtalan fegyverzetünk van, 
amit szükség esetén használhatunk. Mi Isten szent képességeit kaptuk meg, hogy áldott életet 
élhessünk.  

János 17,14–16. 
14. Én a te Igédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból 

valók, amint hogy én sem e világból vagyok.  
15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a 

gonosztól. 
16. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Ámen. 
Bár ebben a világban élünk, nem e világból valók vagyunk. Mi mennyei állampolgárok 

vagyunk, és a földön élünk jelen pillanatban. Ez ahhoz hasonló, mint amikor egy német 
állampolgár Magyarországra költözik. Vesz ingatlant és itt lakik. E világ rendszere próbálja 
hatalma alatt tartani és kétségbe vonni Istent, az Igét, a szent vért és az igazságot. Azért küldte 
Isten az angyalait, hogy segítsenek nekünk. Mindenki megtapasztalta, hogy az ellenség 
próbált felfordulást okozni az életében, ellopni valamit, vagy megtámadni. Hogyha ilyenkor is 
tudod, hogy mit kell tenned az Ige szerint, akkor képes vagy hitben megállni, mégpedig a 
kompromisszumok nélküli hitben.  

Lukács 22,43. 
43. És angyal jelenék meg néki a mennyből, erősítvén Őt. Ámen.  
Tehát szintén a negyven napos kísértés után olvasunk arról, hogy Jézushoz angyal jött, és 

erősítette Őt. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy egy időre hagyta el az ördög, és ez egy fontos 
tényező. Angyalok jöttek, hogy szolgálják és erősítsék Őt. A szellemi hadviselés után nekünk 
is szükségünk van arra, hogy feltöltődhessünk mennyei erővel. Az ördög körülöttünk 
ólálkodik, és nem mindig hagy békén. De az Ige kardja minden esetben futásra kényszeríti az 
ellenséget. Tudjuk, hogy a hat szellemi fegyverzet között egyetlen támadó fegyver van: ez a 
kard, ami Isten Igéje. Egy dolog viszont biztos. Én nem tudom helyetted megfutamítani azt az 
ördögöt, ami téged támad. Neked kell őt futásra kényszeríteni, ahogy írja az Ige: 

Jakab 4,7.  
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut 

(elmenekül) előletek. Ámen. 
Egy másik fordítás azt mondja, hogy elfut előletek rettenetes félelemmel, amikor Jézus 

nevét használjátok, és engedelmeskedünk Istennek. Ez is egy kulcs, hogy a hatalmunkat 
tudjuk használni. Nem elég az Igének a második felét alkalmazni, hanem az első fele is 
fontos, hogy vessétek alá magatokat, vagyis engedelmeskedjetek Istennek. Mert az ördög 
Jézust látja bennünk, hogyha mi teljesen azonosulunk az Úrral. A rettenetes félelmet úgy lehet 
elképzelni, hogy például elmész egy túraútra az Etna vulkán oldalán és éppen kitör, amikor a 
hegy derekán vagy. Képzeld el, hogy milyen nyúlcipőket fogsz ölteni, hogy a forró láva a 
sarkadat ne érje! Az ördög így fog elfutni, ilyen rettenetes félelemmel, hogyha te engedelmes 
vagy Istennek, használod a Jézus nevét és ellenállsz. Az angyalok nem csak akkor bukkantak 
fel, miután Jézus a kísértés végére ért, miután megküzdött az ördöggel. Az angyalok ugyanis 
mindig velünk vannak, hogy szolgáljanak felénk. Amikor a szellemi embered szintjén 
működsz, akkor abban a birodalomban mozogsz, ahol az angyalok is. Ebből a szellemi 
birodalomból kell kiárasztanunk, kiküldenünk, munkába küldenünk az angyalokat. Sajnos sok 
hívő szellemi csecsemő szinten van, mert vagy nem tanították meg, vagy nem voltak 
hajlandók megtanulni, hogy miként kell alkalmazni Isten Igéjét. Ez két dolog. Mert vannak 
gyülekezetek, ahol nem a teljes Evangéliumot tanítják, de olyan is van, hogy nem volt 
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hajlandó tanulni, vagy nem volt hajlandó gyülekezetbe járni egy újjászületett keresztény, és 
ezért nem ismerte meg az igazságot és a hatalmát Krisztusban.  

Lukács 4,13. 
13. És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre. Ámen. 
Ez ismét a negyven napos kísértésről szól, annak egy részlete. Amint említettem, az ördög 

csak egy időre hagyta el Jézust. Szokták mondani az ördögre, hogy olyan, mint a piaci légy, 
mindig visszajön és el kell zavarni. Az ellenség mindig próbál visszajönni és próbál 
beférkőzni az emberek életébe. De minél erősebbé válsz Krisztusban, annál kevésbé fogja 
kívánni azt, hogy visszatérjen.  

3. Angyali seregek 
Máté 26,53. 
53. Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide 

mellém többet tizenkét sereg angyalnál? Ámen. 
Ezek Jézus szavai. Jézus angyalok légióit kérhette volna. Amit seregnek olvasunk, az a 

görögben légiót jelent. A légió körülbelül hatezer katona. Ha beszorozzuk a 12 légióval a 
6000 katonát, az közel 80000 harcos. Ez azt mutatja, hogy létezik az angyaloknak egy ilyen 
nagy serege, amit kiküldhetünk munkára. Fontos különbséget tenni, hogy imádkozunk az 
angyalokhoz, vagy megbízást adunk az angyaloknak. Tehát mi nem imádkozunk az 
angyalokhoz, hanem kiküldjük őket munkára és megbízást adunk a számukra, hogy végezzék 
el. Ha Jézus kérhette erre az Atyát, akkor ezt mi is megtehetjük.  

Ésaiás 37,35–36. 
35. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt énmagamért és szolgámért, 

Dávidért! 
36. Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az asszír táborban száznyolcvanötez-

ret, és midőn reggel az emberek felkeltek, ímé azok mindnyájan holtak valának! Ámen. 
Ebből az Igéből kitűnik, hogy az angyalok mekkora erőt képviselnek. Figyeljétek meg, 

hogy ebben a versben egyes számban szerepel az angyal szó! Tehát itt egy angyal egyetlen 
éjszaka alatt száznyolcvanötezer harcost iktatott ki. Hogyha ezt beszorozzuk a 12 légiónyi 
angyallal, mert Jézus ennyi angyalról beszél, akkor egy óriási erő rajzolódik ki előttünk. Ha 
utána számolsz, akkor meg fogsz döbbenni, hogy mekkora angyali sereg, és mekkora erő áll a 
rendelkezésünkre. És mindaz, amit Jézus szolgálatában látunk, amit példaképpen Jézus 
bemutatott, az elérhető ma a mi számunkra is.  

Zsoltárok 103,20–21. 
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsa-

it, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.  
21. Áldjátok az Urat minden Ő serege: Ő szolgái, akaratának teljesítői! Ámen. 
Tehát fontos látnunk, hogy az angyalok figyelnek az Ige elhangzására. Te vagy Isten 

Igéjének a hangja, amikor a szádra veszed és megvallod. Mivel az angyalok az Igére 
figyelnek, ezért nekünk csak az Igét lenne szabad szólnunk. 

A Példabeszédek 18,21 gyönyörűen leírja, hogy Isten mit adott a szánkba. 
Példabeszédek 18,21. 
21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret 

azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ámen. 
Azt hiszem, egyértelmű ez a vers. Amikor szólod az Igét, az angyalok munkába 

lendülnek. Nem az erőtlen szavaktól indulnak munkába, hanem amikor a Szent Szellem által a 
kenet hatalma alatt hittel ejted ki az Igét. Úgy emlékszem tegnap is volt erről szó valamilyen 
tekintetben.  

János 6,63. 
63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket 

én szólok néktek, Szellem és élet. Ámen. 
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Tehát a Szent Szellemnek a kimondott Igét meg kell elevenítenie. Ez az Ige, amit most 
felolvastunk, egy másik dimenzióba képes bevinni bennünket. A szellemi világba tudunk 
bejutni általa.  

Kétféle Igét különböztetünk meg. A görögben olvashatunk a logoszról és a rhémáról. A 
logosz az általánosságban vett Ige, azaz a teljes Szentírás, az elejétől a végéig. Az mind 
logosz. A rhéma pedig egy adott hívő szívéhez szóló személyes üzenet Istentől, amely 
kijelentést hordoz az illető számára. Tehát, amikor úgy érzed, hogy egy Ige szinte kiugrott a 
sorok közül és megérintette a szíved, akkor az neked egy rhéma Igéd, és nem fogod 
elfelejteni. Mindig a szívedre jön, meg fogod vallani, el fogod imádkozni.  

Az az Ige, amely megmarad a szívedben, meg fog elevenedni és megtermi az igazság 
gyümölcsét. Amikor a szellemedből a hit kenetében szólod az Igét, akkor a szellem 
birodalmába szóltál. Abba a birodalomba, ahol a Szent Szellem is van, és ahol az angyalok is 
tartózkodnak. Így meghallják, amit megvallottál.  

Ha azt mondja valaki, hogy én szóltam az Igét, kiküldtem az angyalokat, de nem történt 
semmi, akkor itt arról van szó, hogy az illető hívő csak természetes szinten szólt, és nem volt 
rajta olaj. Tehát az élő szavak kimondásáról beszélünk, hogy a szavainknak kenetteljesnek, 
hatalommal teljesnek kell lenniük, és akkor válnak működőképessé. 

Lukács 6,45. 
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének 

gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Ámen. 
Egy biztos: ha valakivel elkezdünk beszélgetni, a szavai mindent el fognak árulni, mert 

most olvastuk az Igében, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát ami bejut az ember 
szívébe, az ki fog jönni a száján. Ez ilyen egyszerű. 

Tudtad azt, hogy te egy beszélő szellem vagy? Mert az igazi valónk a szellemünk. Testben 
élünk, a testünknek van szája, és kimondja azt, ami a szívünkben van. Saját magunk áruljuk el 
a szívünkben lévő titkos dolgokat a szavaink által.  

Képességed van arra, hogy szent dolgokat szólj és isteni erővel valóságba szólíts dolgokat. 
Tehát először meg kell foganni a hitünk által a szellemi világban a kívánt dolognak, 
megoldásnak, és utána a hitünkkel átszólítjuk a fizikaiba, a láthatóba. Ehhez hittel, a szellem 
olajában kell szólnod az Igét. Ha folyton Jézusra tekintesz, nem a körülményekre, akkor 
túláradó békességed lesz.  

Ézsaiás 48,18. 
18. Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a fo-

lyam, és megigazultságod, mint a tengernek habjai; Ámen. 
Olvassuk el még ehhez az Efézus 2,14-et. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a békesség 

akkor jön, hogyha Jézusra tekintünk. Nem arra, hogy ki mit mond rólunk, hogy viselkedik 
velünk, hogy öltözködik, hanem csak Jézusra tekintünk. Mert Ő a békességünk hercege. 

Efézus 2,14. 
14. Mert Ő a mi békességünk, aki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a 

közbevetett választófalat, Ámen. 
Az ellenség el akarja terelni a figyelmünket azzal, hogy ránézünk a másikra, hogy mit tett, 

mit mondott, hogy viselkedett, de nekünk Jézusra kell tekinteni és megmarad a békességünk. 
Van még egy nagyon fontos dolog: A szenteknek az egységre kell törekedni, mert a 

Zsoltárok 133. szerint Isten oda küld áldást, ahol együtt és egységben vannak. Lehet egy 
gyülekezet együtt, de ha nincs egység, nincs áldás. Tehát nagyon kell őrködni afelett, hogy a 
gyülekezetben egység legyen. Ugyanígy a családban is egység legyen. 

Zsoltárok 133. 
1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben!  
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; 

amely lefoly köntöse prémjére;  
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3. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást 
az Úr és életet örökre! Ámen. 

Tehát a két feltétel, hogy áldás szálljon a gyülekezetre: együtt lenni és szent egységben lenni. 

 
Amikor hazamegyünk az alkalom végeztével, akkor igazából az még nem zárul le, mert 

számos esetben a pásztort még a Szent Szellem foglalkoztatja, hogy mit tegyen hozzá 
legközelebb. Mondhatjuk úgy is, hogy egy alkalomnak gyakorlatilag nincs vége, csak 
berekesztjük, mert lejárt az időnk.  

A Joe Christian alkalmán Szántódon én úgy érzékelem, hogy kaptam egy szeretetdózist, 
és kaptam is már erre visszaigazolást. De bízom benne, hogy nemcsak én kaptam, hanem ti is, 
mert az első ember, aki kiment, hogy átvegye a gyógyulását, azt olyan szeretettel vette körül 
maga az Úr Jézus és Joe is. Először nem tudta az illető, hogy Isten szereti őt, de kapott egy 
szeretetölelést a Szent Szellemtől, és én hiszem, hogy ezt az ölelést mindenki megkapta. 

A pásztornak feladata, hogy időnként terelje a nyáját, a bárányait, kiigazításokat is hozzá-
adva, de nem kárhoztató jelleggel, hanem szeretettel, mégpedig védelem céljából. Tudnunk 
kell azt, hogy a Szent Szellem szólhat közvetlenül mindannyiunkhoz, és ha nem halljuk meg, 
vagy ha meghalljuk, de nem vagyunk engedelmesek, akkor Isten mást fog használni, hogy 
szóljon hozzánk. Szólhat egy pesti tanításon keresztül, szólhat egy másik szenten keresztül, 
szólhat a pásztoron keresztül, és ezt szeretettel be kell fogadni. Ez a legjobb megoldás. 

Isten elvárja az engedelmességet, és ez a bővölködésünk egyik feltétele. Az Ézsaiás 1,19-
et olvassuk el. A Szent Szellem követésében kérhetjük az angyalok segítségét, hogy adjanak a 
számunkra útjelzőket úgy, ahogy az utak elágazásánál is kint vannak a jelzőtáblák, hogy 
melyik út melyik településre visz. Szellemi értelemben is szükségünk van ilyenre. 

Ézsaiás 1,19. 
19. Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek; Ámen. 
Hogyha valakihez szólt a Szent Szellem valamilyen módon, hogy bizonyos területen 

igazítsa ki magát, és hogyha elmúlik fél év, és a változásnak semmi jele, akkor ez Isten sze-
mében minek minősül? Mit gondoltok? Engedetlenség – mondja a feleségem. Engedetlenség, 
ellenszegülés. Igen, és a Szent Szellem is megszomorodik. Tehát a kiigazításokat nem azért 
kéri Isten és a Szent Szellem tőlünk, hogy meghalljuk az egyik fülünkön, a másikon engedjük 
ki, hanem hogy változtassunk magunkon. Amikor szól a Szent Szellem valakihez, hogy 
bizonyos területen igazítsa ki magát, és az illető csak annyit tesz, hogy bezárja a száját, de 
belül a szívében ugyanúgy háborog tovább, akkor ő szellemben nem végezte el azt, amire a 
Szent Szellem kérte. 

A tegnapi nap folyamán hallottunk a szellemnek az illatáról, hogy a szellemeknek van 
illata. A szellemiséget lehet hasonlítani bogáncshoz, mint ahogy már megtettük korábban. Az 
Ige szerint, amint említettem, a Krisztusnak van illata, mégpedig jó illata, de van rossz illat is. 
A bogáncs ránk ragad, a rossz illat pedig belénk ivódik. Olvassunk el egy Igét Krisztus jó 
illatáról. 

2Korinthus 2,15. 
15. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkár-

hozók között; Ámen. 
Tehát Krisztus egy jó illat. Vannak ezzel ellentétes szellemiségek, amelyek nem 

rendelkeznek jó illattal. Példának hozom, és többen megtapasztaltátok, amikor együtt utazunk 
Pestre, hogy ha Baracska környékén déli szél fúj, akkor a hizlalda kellemetlen illata bejön az 
autóba, és egy darabig ott van velünk, mert beivódik. Ilyen a rossz szellemiség. Sanders 
pásztor egy nagyon kemény példát hozott a rossz szellemiségre. A rossz szellemiség olyan, 
mint amikor bemegyünk a disznóólba etetni, takarítani, utána kijövünk, milyen illatunk lesz? 
Finom. Igen. Gyerekkoromban nekünk is volt disznónk, meg azt hiszem, nektek is. 
Mindannyian tudjuk, miről beszélek. Tehát a szellemiség ránk ragad, belénk ivódik és ezért 
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kell nagyon vigyázni. A múltkor is említettem, hogy azért imádkoztam, hogy nagyobb 
megértésetek legyen bizonyos területeken. 

A hét során a Szent Szellem szólt a szívemhez, hogy nevén kell neveznem a dolgokat, 
hogy tisztánlátást kapjatok, és utána mindenki el tudja dönteni, hogy melyik úton kíván járni. 
A gyülekezetünkbe próbál visszaszivárogni az a szellemiség, amely egy éve nagy károkat 
akart itt okozni. Azt is megmutatta a Szent Szellem, hogy igazából ennek a súlyát azok érzik, 
akik érintve voltak. A három felkentet érte ez a támadás, a többiek elbeszélés alapján tudnak 
róla valamennyit, de nem tudják úgy átélni, mint akik érintve voltak. Ezt a visszaszivárgó 
rossz szellemiséget a szentek hozzák be abban az esetben, hogyha nem vágják le magukat a 
korábbi szálakról, továbbá azok után futnak, és azok nyakába borulnak, akik elhagytak 
bennünket. Ha egy valaki elkezdi ezt az ölelkezést, akkor a többiek ezt példának veszik, és 
követik. Ez a szellemiség átitatódik másokba. Hogyha valakin ez a szellemiség megragadt és 
látogat gyülekezeteket, családokat és otthonokat, akkor ezt a szellemiséget beviszi oda. Azért 
imádkozom, hogy ezt mindenki ismerje fel, tudjon ellene hatalommal imádkozni, kiküldeni az 
angyalokat, hogy ezek a dolgok megálljanak. A Szent Szellem azt mutatta, hogy ismét jelen 
van a fonák látás, ami azt jelenti, hogy pont az ellenkezőjét látja, mint ami a valóság. És 
tudjátok, hogy ezt a fonák látást kinél tapasztaltam legelőször? Aki nincs közöttünk! Biztos, 
hogy nem vagyok hibátlan, mert emberből vagyok én is, úgy, ahogy ti is. Hogyha a 
pásztorban találtok hibát, akkor imádkozzatok érte, hogy az Úr igazítsa ki. Ez az egy 
megoldás. 

Kértem az Urat, hogy mutassa meg, hogy mi okozza ezt a fordított látást. Aztán a héten 
megkérdeztem elöljárómtól, Erzsébettől, aki a következő választ adta, amit valahol éreztem a 
szívemben, úgy is mondhatom, hogy megerősített. Ez a megtévesztés szelleme, ami mellé 
még társulhat a kritizálás, a kötekedés, az uralkodás szelleme. A feleségem arra emlékeztetett, 
hogy Erzsébet korábban arról tanított, hogy mindenkivel szeretetben kell járnunk, de nincs 
mindenkivel közösségünk. 

Ági: Kijelentette konkrétan, hogy: de ne legyen vele közösségünk! Ez egy pár héttel 
ezelőtti tanításban volt. 

Pásztor: Akkor ez még jobb kifejezés. 
Ági: Hogy ne járjunk vele közösségben! Így határozottan, hogy: Ne járjunk vele közös-

ségben!  
Tehát imádkozunk értük, megáldjuk őket, mert az áldással Isten tüzét gyűjtjük az ő 

fejükre. De a közösségvállalás veszélyes, mert a szellemiség átragad, és amerre jár az ember, 
azt a szellemiséget viszi magával, mint egy illatot, mint egy bogáncsot. A másik dolog pedig, 
hogy mi határozhatjuk meg azt, hogy kit engedünk magunkhoz közel, hogy kit engedünk be 
az otthonunkba. Ez a mi felelősségünk. 
Háromféle iga van.  

• Az egyik a nehéz iga, amit az ördög akar a nyakunkba akasztani.  
• A másik az Úr Jézus igája, elhívás a szolgálatra.  
• A harmadik pedig a saját iga, amit az ember az önfejűség által vesz a nyakába, amit 

nem kellene. Például újjászületik egy ember, de nem a keskeny ösvényen halad, 
hanem elkezd kutakodni más irányzatok után, és az Igétől elsodródik.  

Az igában van jó dolog és van rossz dolog. Gondoljatok az ökrös szekérre. Ott volt a 
nyakukban az iga. Mi történt, amikor az egyik ökör gyengébb volt, a másik meg erősebb? Az 
erősebb húzta magával a gyengébbet. Amikor jó igában vagyunk, akkor ez egy nagyon jó 
dolog, mert az erősebb húzza magával a gyengébbet, de hogyha egy rossz igában vagyunk, 
akkor a rossz felé fogunk elsodródni, és erre a Zsidó 2,1-ben olvasunk is egy Igét. 

Zsidó 2,1.  
1. Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelnünk, nehogy 
valaha elsodortassunk attól.  
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Ámen. Ha az autók sebesen mennek a kanyarokban, akkor kisodródnak. Ebben is kérhetjük az 
angyalok segítségét. Hogyha úgy érezzük, hogy valami nem úgy van, ahogy kellene, vagy 
csúszunk, sodródunk lefelé az útról, akkor kérjük az angyalok segítségét, hogy tereljenek 
vissza bennünket. Vagy, ha úgy látjuk, hogy a másiknak szüksége van a segítségre, az 
imatámogatásra, mert sodródik akkor érte is tudunk imádkozni mindannyian. Ti is, mi is, és 
az imának pedig nagyon nagy hatalma van.  

Én bízom benne, hogy ezt nagy szeretettel tudtam átadni, de a Szent Szellem késztetett 
arra, hogy ne söpörjem a szőnyeg alá. Kérem az Urat mindig, és imádkozom felettetek, hogy a 
kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szelleme legyen veletek, hogy mindig meglássátok, hogy 
melyik a jó irány, melyik a helyes szellemiség. 

Ebben a pillanatba juttatta eszembe az Szent Szellem, hogy tegnapi vasárnapi tanításban 
benne van, hogy aki a saját igájában van, az váltogatja a gyülekezetét, jön, megy, kimarad. 
Gyakorlatilag a saját feje után megy. Hálát adok az Úrnak, hogy felismeritek a nem kívánatos 
szellemiséget. A gyülekezeti munka aláaknázását visszautasítjuk! Ebből a szellemiségből nem 
kérünk! Ezt a szellemiséget le kell zárni, mert az elvarratlan szálak mindig felfeslenek. 
Gondoljatok egy ruhára. Bízom benne, hogy Isten bölcsességével mindenki helyesen tud 
dönteni, de nem lehet megengedni azt, hogy amit Isten felépít, amit az Úr Jézus felépít, azt az 
ellenség alattomos módon rongálja vagy lerombolja. Kérlek benneteket, hogy ezt a dolgot 
nagyon komolyan vegyétek, hogy van jó szellemiség, van rossz szellemiség, és nem mindegy, 
hogy melyikkel vagyunk közösségben. Az elsodródás miatt ezt fontos volt elmondanom. 
Egész héten adagolta ezt a témát az Úr és tegnap kaptam hozzá sok megerősítést. 

Halleluja, köszönjük az Úrnak, hogy beosztotta az időnket! 
Hálákat adunk, Atyám, a te dicsőségedért. Most a gerincben van gyógyító kenet. 

Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet. Hálákat adunk a megtört testedért, a kiontott drága 
szent véredért. Hálákat adunk, hogy a kereszten elvégezted a munkát, elvégezted a szabadítást 
Jézus nevében. Kezünket a kelmékre téve kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent kenetet. Áradj, 
kenet, Jézus nevében! Köszönjük, Atyám, hogy a kenet eljut a betegekhez az otthonokba, és 
megtöri a gonosz igáját a Jézus hatalmas nevében, mert Jézus nevére mindennek térdet kell 
hajtania a mennyben, a földön és a föld alatt. Köszönjük a szabadító munkádat. Köszönjük a 
békességedet, amely hatalmas. Olyan hatalmas, mint a tenger. Jézus nevében. Ámen. 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


