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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 10. Isten imádói 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 12. 19. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal a kiváló üzenettel, hogy: Méltó a Bárány! Dicsérjük az 

Urat. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok és szólhatjuk az Úr Igéjét. 
Kaptam egy e-mailt, egy pásztortestvérem írt egy másik megyéből, mert volt egy álma, amit 
meg akart osztani velem, mivel én is benne voltam. Három pásztor valahol együtt volt, köztük 
én is. A következő mondat hagyta el a számat, aminek valószínű, hogy valami jelentősége 
van. Az álomban azt mondtam a két másik pásztornak: „Nem ér semmit az emberek áldozata, 
ha az életüket nem áldozzák oda az Úrnak.” Ezen még én is elmélkedem, hogy pontosan mit 
jelent, milyen kijelentést akar az Úr ebből adni.  

 
Jövő héten, karácsony kapcsán egy olyan tanítás készülődik, ami az angyalok és a kisded 

kapcsolatát fogja feltárni. Az újévben az első alkalom során pedig a gyarapodás angyalairól 
fogunk tanulni. Ez éppen aktuális is, az új évi jókívánságok mellé. A mai napon is folytatjuk 
az angyalokról szóló sorozatunkat. A 10. rész következik: Isten imádói.  

1. Szellemben működni 
Isten királyságában minden hit által működik, ezért ki kell épülnie az elváró hitünknek az 

angyalok segítő szolgálatával kapcsolatban. Az Ige alapján hidd el, hogy ők körülötted 
vannak, és a segítségükkel alakulnak jól a dolgok. A Róma 8,28-at nézzük meg. Ezt az Igét 
gyakran szoktuk imádkozni, hogy Isten mindent a mi javunkra fordít. Erről bizonyságok is 
szoktak elhangzani. 

Róma 8,28. 
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik 

az Ő végzése szerint elhívottak. Ámen. 
Ha még nem vettétek észre, ebben az Igében van egy feltétel. Isten mindent a javukra 

fordít azoknak, akik Őt szeretik. Már a megnyilvánulás előtt jelen kell lenni az elváró hitnek. 
Amikor kiépül benned az elváró hit, akkor részed lehet olyan erő megnyilvánulásban, 
amelyeket Isten szent angyalai visznek véghez. Minden ügy, minden részlet, minden angyal 
Isten szeme előtt van, a nap 24 óráján keresztül. Az angyalok éppúgy szeretnek minket, mint a 
mennyei Atyánk. A mennyei Atya maga a szeretet. Gondolatban ki lehetne cserélni a 
Bibliában Isten és az Atya szavakat szeretetre. Egyszer próbáld meg így olvasni a Bibliát. 
Ahol Isten van írva, cseréld ki szeretetre. Mert Isten maga a Szeretet. Ezért meg kell 
bizonyosodnod arról, hogy az angyalok gyűrűjében vagy, akik éjjel-nappal szolgálnak feléd, 
itt a földgolyón. Tudatában kell lennünk, hogy mi átutazók vagyunk itt a földön. A mi 
állampolgárságunk a mennyekben van. A mi igazi otthonunk a menny.  

Filippi 3,20. 
20. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus 

Krisztust is várjuk; Ámen. 
Mondhatjuk azt is nyugodtan, hogy kettős állampolgárok vagyunk. Az első 

állampolgárságunk a mennyei állampolgárság, de a földön magyar állampolgárok is vagyunk. 
Itt, a földön Isten edényként használ bennünket, hogy építsük Isten királyságát az Ő akarata 
szerint. Tápláld magadba az angyalokról szóló tanításokat, amelynek az elmédből a szelle-
medbe kell jutnia! Az elme egy szűrő. Hogyha az elménk nincs megújítva Isten Igéje alapján, 
akkor nem tud minden beépülni a szellemünkbe. Elakad. A tésztaszűrőn is fönnakad a tészta, 
a víz pedig kifolyik. Annak úgy kell lenni, mert az a szerepe. De a mi elménknek nem lenne 
szabad Isten Igéjét visszafogni, visszatartani. Főképpen a nagy tudású embereknek, akik 
okoskodnak, sokkal nehezebben jut le az elméjükből a szívükbe. Mert az „okos doboz” 
mindig valamit kitalál. Úgy gondolja, hogy ő sokkal jobban tudja, mint ahogy a Biblia leírja, 
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mert annyi mindent megtanult a földi iskolában. A lényeg az, hogy az elménket úgy tudjuk 
megnyitni, hogyha Isten Igéjével megújítjuk, és akkor leengedi ez a szűrő a szellemünkbe 
Isten Igéjét. Ott gyökeret ver, meg tud foganni és gyümölcsöt fog hozni. Amikor lejut a 
szívünkbe Isten Igéje, akkor ennek eredményeképpen a szellemedből tudod majd működtetni 
a szellemi alapelveket. Mert Isten királysága, ami a szellemi királyság, a szívünkbe került, 
amikor újjászülettünk. A felismert igazság képes lesz áldást hozni a számodra. Így tudsz a 
nyerő oldalon maradni és a győztesek helyén megállni.  

2. Világosságban járni 
Zsidó 1,13–14. 
13. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míg ellen-

ségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? 
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik 

öröklik az üdvösséget? Ámen. 
Az angyalok szolgálnak felénk. Isten azért rendelte őket mellénk. Az angyaloknak 

felelősségük van velünk kapcsolatban, hogy miként szolgálnak felénk. Aminek a tudatára 
ébredtél, csak azt vagy képes elvárni, hogy megtörténjen veled. Ami tudatosul bennünk, 
annak a világosságában fogunk tudni járni. Az elváró hited következtében élvezni fogod az 
előnyeit, mert valóságot fognak ölteni az áldások, az imakérések és mindaz, amit Isten 
készített a számodra. Ez így van az angyalok szolgálatával kapcsolatban is, ezért feltétlenül 
ismerd meg az angyalok szolgálatát és tevékenységét. Nagymértékű segítség, erő, szabadulás, 
ellátás, győzelem áll a rendelkezésünkre az angyali seregek által. Aki ezt nem látja, soha nem 
fogja tudni élvezni az áldásokat, amit az angyalok hoznának. Csak akkor részesülhetünk az 
angyalok szolgálatának áldásából, ha együttműködünk velük. A Szent Szellem segítsége 
szükséges ahhoz, hogy helyesen tudjuk fogadni az angyalok szolgálatát. Időnként előfordul, 
hogy ismétlődik néhány Ige, de nem árt, ha beleivódik a szívetekbe.  

Zsidó 13,2. 
2. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek, tudtukon kívül, 

angyalokat vendégeltek meg. Ámen. 
Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy szeretnénk, ha az angyalok 

látogatásáról és munkálkodásáról tudomásunk lenne, hogy ne maradjunk le semmi fontos 
dologról.  

Zsidó 2,1–2. Egyszerű fordítás 
1. Ha pedig ez így van, még gondosabban kell követnünk azokat az igazságokat, 

amelyekre megtanítottak bennünket. Vigyázzunk, hogy senki és semmi el ne térítsen 
ezektől! 

2. Amit Isten az angyalokon keresztül mondott, az érvényesnek és igaznak bizonyult. 
Ezért, amikor Izrael népe nem engedelmeskedett a Törvénynek, hanem ellene szólt vagy 
tett valamit, megkapta méltó büntetését. Ámen. 

Itt az Igében van egy figyelmeztetés, hogy ne engedjük meg, hogy bármi is eltérítsen Isten 
Igéjétől. Az eltérít szót használja az Egyszerű fordítás. A mi Bibliánk az elsodródást 
használja, a King James pedig a kicsúszást. Hogyha néztetek már tévében autóversenyt, akkor 
a kanyarban nem egyszer az autók kicsúsznak. Arra kell vigyáznunk, hogy a keskeny 
ösvényről nehogy kicsússzunk. Nem szabad megengednünk semmiféle olyan külső erőt, 
ráhatást, csábítást, kísértést, ami arra késztetne bennünket, hogy kicsússzunk. Maradjunk meg 
az Isten útján. Az angyalok az Ószövetségben és az Újszövetségben is folyamatosan 
szolgáltak. Isten az angyalok üzenete által óriási erőt képes mozgatni. Hogyha seregekről van 
szó, akkor az nagy erőt képvisel. Egy korábbi tanításban felvázoltuk azt, hogy mennyi egy 
légió. Ha több légió áll a rendelkezésünkre, akkor az egy óriási erőt képvisel.  

Zsoltárok 34,4–7. 
4. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.  
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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. Ámen. 
Az angyalok körülöttünk vannak, vigyáznak ránk és gondunkat viselik. A tábort jár azt 

jelenti, hogy körülöttünk, vagy a portánk körül folyamatosan őrjáratot végeznek, hogy a 
betolakodót távol tartsák. De az angyalok nem fogják megengedni, hogy őket imádjuk, mert 
mi magasabb rangban vagyunk. Ez lehet, hogy érdekesnek vagy furcsának tűnik elsőre, de az 
angyalok alánk vannak rendelve szolgálatra. Vagy mellénk vannak rendelve, így is 
mondhatjuk.  

Jelenések 1,19–20. 
19. Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek: 
20. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany 

gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az 
hét gyülekezet. Ámen. 

János apostol Patmos szigetén kapta ezt a látomást az Úr Jézustól. Azt tudjuk már, hogy 
mindannyiunknak van őrangyala és akár több angyal is a segítségünkre lehet. Ebből a versből 
kiderül, hogy nemcsak az embereknek, hanem a gyülekezetnek is van angyala. A Jelenések 
könyvében a hét gyülekezetnek üzent János apostolon keresztül az Úr Jézus. Minden 
gyülekezetnek megnevezte az angyalát. A mai napon és minden alkalommal, amikor itt 
vagyunk a gyülekezetben, akkor a gyülekezet angyala is jelen van, nemcsak az Úr Jézus és a 
Szent Szellem. Az Úr Jézus felfedte Jánosnak a helyes és helytelen dolgokat a 
gyülekezetekkel kapcsolatban. Azt is üzente, hogy igazítsák ki magukat bizonyos területeken. 
De Isten kegyelmes, mert időt ad a megtérésre. Ezt olvassuk el.  

Jelenések 2,21–22. 
21. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. 
22. Ímé, én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorú-

ságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Ámen. 
Isten ad időt a megtérésre – írja a Biblia. Ez az idő nem végtelen. Isten ad valamennyi 

időt, mert türelmes, de a végén, amikor lejár a türelmi idő, akkor kopogtatni fog. Van itt egy 
szó, hogy paráználkodtak. A testi gondolkodású emberek rögtön a fizikai testi kapcsolatokra 
gondolnak, de sok esetben, amikor a Bibliában ez a szó szerepel, akkor szellemi értelemben 
értendő. Amikor például nem Istent imádták, hanem hamis isteneket, bálványokat, az egy 
szellemi paráznaság, hogy összekötik magukat olyan dolgokkal, amivel nem kellene. Tehát 
Isten elvárja, hogy kiigazítsuk magunkat, és a rendelkezésünkre álló világosságban járjunk. 
Ezért adta Ő az Igéjét, hogy belenézzünk az Írásokba, összevessük magunkat, a 
cselekedeteinket, a gondolatainkat és a szükséges korrekciót megtegyük. De a kiigazításnak 
nem szabadna színlelt kiigazításnak lenni, hogy úgy teszek, mintha, és közben nem változik 
semmi. Isten a szívek vizsgálója, mondja a Biblia. Tehát Isten belelát az emberek szívébe és 
tudja, hogy mi az indítékunk. Tudja, hogy milyen indítékkal teszünk meg egy dolgot. A múlt 
héten Kenneth Hagin példája alapján tanulmányoztuk az engedelmesség, a készségesség és a 
hajlandóság kérdését. Gyakorlatilag az Istennek való engedelmeskedés úgy kezdődik, hogy 
engedelmeskedem az elöljárómnak. És ez nem törvény. Ez egy lehetőség, hogy 
engedelmeskedünk Istennek úgy, hogy a pásztor kérésének, útmutatásának engedelmeskedek, 
és áldott leszek, vagy nem teszem. Amikor engedelmeskedünk az elöljárónknak, akkor annak 
is tudatában kellene lennünk, hogy Őt a Szent Szellem vezeti. Nekem is volt már ilyen 
esetem, hogy engedelmeskedtem az elöljárómnak. Amit kért, azt azonnal megtettem úgy, 
ahogy Kenneth Hagin is. Az is bizonyos, hogy csak azok képesek engedelmességben járni, 
akik szellemben járnak. Aki testben jár, testben működik, az képtelen erre. Hagin történetével 
kapcsolatban bizonyos vagyok benne, hogy a gyarapodás angyalai is szolgáltak Kenneth 
Hagin felé, miután ő nemcsak engedelmes volt, hanem készséges is. Ez a történet az 
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anyagiakról szólt. Ahogy korábban is mondtam, a Szent Szellem nem mindig zár le egy 
alkalmat, amikor lejár az idő. Ez is folytatódott. A pesti tanításban nagyon ideillő dolgokat 
hallottam, amit szeretnék megosztani veletek. Jób történetét nem tudom, mennyire ismeritek, 
de a lényeg az, hogy ő tévesen gondolkodott. A problémákat szólta, félt, rettegett. A Jób 3,25-
ben le van írva, hogy mi történt. A félelem úgy működik, mint a mágnes. Odavonzza a bajt. 
De a hit is így működik. Nem mindegy, hogy hitben vagyunk vagy a félelemben.  

Jób 3,25. 
25. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék 

rajtam. Ámen. 
Ez így működik. Jób elvesztette mindenét. Ezt nem kellene megvárni a keresztényeknek. 

Miután Jób kiigazította magát a helytelen cselekedeteiből Isten kétszeresen megáldotta. 
Kétszer annyit kapott vissza, mint amennyit elvesztett. Tehát figyeljétek meg a sorrendet, 
mert nagyon fontos. Mikor jött a kétszeres áldás? Miután kiigazította magát. Készséges és 
hajlandó volt. Erzsébet tanít erről. Aki hallgatta, annak már nem újdonság.  

Egy biztos, hogy leszögezhetjük, hogy Isten csak az engedelmességet képes megáldani. A 
Zsoltárokban van egy Ige, amit el lehet imádkozni mindnyájunknak, hogy Atyám, az engedel-
messég szellemével támogass engem! (Zsolt. 51,12) 

Jób esetében is a gyarapodás angyalai működtek. Meg vagyok erről győződve. De van egy 
harmadik történet, amit az Egyszerű fordításból fogunk elolvasni, ezért lapozzunk a 2Királyok 
5. fejezetéhez. Ebben az igesorban is összefüggést fogunk látni a gyógyulás és az engedelmesség 
között. Azért választottam az Egyszerű fordítást, mert olvasmányosabb és könnyebben érthető. 

2Királyok 5, 1–17. Egyszerű fordítás 
1. Naámán Arám királyának hadvezére volt. A király nagyra becsülte és kedvelte, 

mert az Örökkévaló sokszor adott Naámán által győzelmet Arám seregének. Ez a férfi 
maga is híres harcos volt, de egyszer leprás lett. 

2. Történt egyszer, hogy Arámból portyázó csapatok törtek be Izráel területére, és töb-
bek között egy kisleányt is elraboltak. Ez a kislány Naámán feleségének a szolgálója lett, 

3. és egyszer azt mondta úrnőjének: „Bárcsak találkozhatna uram a prófétával, aki 
Samáriában él! Ő biztosan meggyógyítaná a leprából.” 

4. Mikor ezt Naámán megtudta, bement a királyhoz, és elmondta neki. 
5. A király ezt mondta: „Rendben van, menj el Samáriába, én meg levelet írok, s azt 

add át Izráel királyának!” Naámán el is indult, és vitt magával ajándékba 10 talentum 
ezüstöt, 6 000 sékel aranyat és 10 öltözet ruhát. 

6. Amikor megérkezett Izráel királyához, átadta neki Arám királyának levelét, 
amelyben ez állt: „Elküldtem hozzád a szolgámat, Naámánt, hogy gyógyítsd meg a 
leprából”. 

7. Amikor Izráel királya ezt elolvasta, kétségbeesett, és megszaggatta a ruháját. Így 
kiáltott föl: „Hát Isten vagyok én, akinek hatalma van élet és halál fölött?! Miért küldi 
hozzám ezt az embert, hogy gyógyítsam meg őt a leprából? Gondoljátok csak meg: 
nyilván ürügyet keres, hogy a seregével megtámadjon bennünket!” 

8. Azonban ez a hír Elizeushoz, Isten emberéhez is eljutott, aki — mikor 
meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját — ezt üzente neki: „Ne ess 
kétségbe! Kérlek, küldd el hozzám azt az embert, hogy megtudja: van próféta 
Izráelben!” 

9. Így is történt: Naámán a harci szekereivel elment Elizeus házához, s megállt a kapuban. 
10. De Elizeus csak a szolgáját küldte ki hozzá ezzel az üzenettel: „Menj, merítkezz 

bele a Jordán folyó vizébe hétszer, és meggyógyul a bőröd, megtisztulsz a leprától.” 
11. Naámán erre nagyon megharagudott, és azt mondta: „Nahát, még ilyet! Azt 

gondoltam, a próféta biztosan kijön a házából, megáll előttem, és segítségül hívja 
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Istenének, az Örökkévalónak a nevét! Azután a kezét a sebeim fölé helyezi, és úgy 
gyógyít meg!  

12. Vannak folyók Arámban is, még jobbak is, mint Izráelben! Ha már vízbe kell 
merítkeznem ahhoz, hogy meggyógyuljak, ott van az Abáná és a Parpar Damaszkusz-
ban, azoknak a vizében is megmártózhatok!” Azzal mérgesen visszafordult, és hazafelé 
indult. 

13. A szolgái azonban tisztelettel megkérdezték Naámántól: „Urunk, ha a próféta 
valami nagy és nehéz dolgot mondott volna, azt megtetted volna a gyógyulásodért, igaz? 
Akkor mennyivel inkább megteheted ezt a csekélységet. Csak belemerítkezel a vízbe, és 
meggyógyulsz!” 

14. Naámán hallgatott rájuk, és elment a Jordánhoz. Belegázolt a vízbe, és hétszer 
egymás után megmerítkezett benne, ahogy az Isten embere mondta. A bőre azonnal 
teljesen egészséges lett, mint egy kisgyermeké. Megtisztult a leprából. 

15. Ezután Naámán, kíséretével együtt visszatért Elizeushoz, Isten emberéhez, 
megállt előtte, és ezt mondta: „Nézd, most már tudom, hogy Izráel Istenén kívül nincs 
más Isten sehol a világon! Kérlek, fogadj el tőlem, a szolgádtól egy kis ajándékot!” 

16. De Elizeus ezt válaszolta: „Amilyen biztos, hogy él az Örökkévaló, akit szolgálok, 
olyan biztos, hogy nem fogadok el tőled semmiféle ajándékot.” 

Naámán még unszolta egy ideig, de Elizeus hajthatatlan maradt.  
17. Akkor Naámán ezt kérte: „Ha már nem fogadsz el tőlem ajándékot, akkor 

kérlek, adj nekem ebből a földből annyit, amennyit két öszvér elbír! Mert szolgád 
ezentúl nem fog más istennek áldozatot bemutatni, csak az Örökkévalónak. Ámen. 

Ez egy nagyon érdekes történet és tanulságos is egyben. Naámánt nem a víz gyógyította 
meg, hanem az engedelmesség, és biztos vagyok benne, hogy a gyógyító angyalok is 
közreműködtek. Naámán a szír király hadvezére volt, vagyis egy magas rangú, sikeres ember, 
akinek nagy győzelmei voltak. De egyszer csak leprás lett, amit abban az időben nem tudtak 
gyógyítani. Végül elment Isten emberéhez, Elizeushoz és kérte, hogy segítsen rajta. De volt 
egy elvárása, egy elgondolása a saját elméjéből. Mi is elmentünk a próféta szolgálatára és 
kigondoltuk, hogy milyen próféciát kapunk, és nem azt kaptuk. Ez az ember akaratos volt, és 
amikor nem a próféta jött ki, hanem csak kiküldte a szolgáját egy üzenettel, haragra gerjedt, 
dühös lett, megsértődött. Ez a hústest, mert annak ilyen a gondolkodása. Sarkon fordult és 
nagy haraggal, mérgesen vissza akart indulni. Forrófejű volt, de a szolgálói jobb belátásra 
bírták. Végül mégis megmártózott a Jordánban hétszer és előjött a gyógyulása. Teljesen tiszta 
lett. A Biblia szerint olyan lett a bőre, mint egy babáé.  

Amit ebből látnunk kell, hogy a kevélység, a felfuvalkodás akadályozza az áldások 
átvételét. Legyen az gyógyulás, anyagiak vagy bármi más. A teljes alázat pedig eredményt 
hoz. Az engedetlenséggel az emberek saját magukat vágják le az áldásokról. 

Eszembe juttatta az Úr Ábrahám történetét. Amikor Isten megkérte Ábrahámot, hogy az 
egyetlen fiát, akiből sok magot várt, áldozza fel, akkor igazából Isten kíváncsi volt Ábrahám 
engedelmességére. Mivel zokszó nélkül teljesítette Isten kérését, Isten tudott vele szövetséget 
kötni. Ábrahám vérvonalán keresztül megszületett az Úr Jézus, általa pedig beléphetünk egy 
jobb szövetségbe. Ábrahám történetében is az engedelmesség hozta meg a megoldást. 
Egyrészt mégsem kellett a fiát feláldozni, mert az utolsó pillanatban az angyal megállította. És 
ott volt a bokorban fönnakadva az áldozni való kos. Az imént mondtam, hogy az Úr Jézus 
megszülethetett ezen a vérvonalon keresztül, és mi újjászülethettünk általa. Tehát Ábrahám 
engedelmessége egészen elhat addig, hogy ma itt ülhetünk újjászületettként, és hirdethetjük 
Isten Igéjét. 

Ahogy növekszünk az engedelmességben, a kegyelem is elkezd növekedni felettünk, és a 
növekvő kegyelem megadja a szívünk kívánságát.  
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Miért tett sarat Jézus a vak szemére? Miért kellett Naámánnak hétszer alámerülnie a 
Jordánba? Mert Istentől jött egy utasítás. Akkor ez alapján felmerül a kérdés, hogy miért 
szükséges engedelmeskedni a pásztornak? Mert Istentől hall, ad egy utasítást Isten, amivel 
szeretné terelgetni az ő népét. 

A Példabeszédek 16,18-ban nézzünk egy Igét. A bukásnak van egy előjele, ami nem más, 
mint a felfuvalkodás, hogy én vagyok a valaki, én vagyok a nagy ember. Naámán is ezt 
játszotta el egy darabig, aztán megtért belőle. 

Példabeszédek 16,18. 
18. A pusztulás előtt kevélység jár, és a bukás előtt felfuvalkodott szellem.  
Tehát, ha valakinél azt tapasztaljuk, hogy felfuvalkodott, ez előjele a bukásnak. Ebből a 

fejezetből olvassunk el még egy Igét. 
Példabeszédek 16,5. 
5. Utálatos az Úrnak mindenki, aki szívében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy 

nem marad büntetlen.  
Ehhez nem is kell magyarázat. Ez a hadvezér először emberre tekintett. Elizeust látta, 

illetve a szolgáját, akit kiküldött. Úgy gondolta, hogy Elizeus nem tiszteli meg őt kellőképpen. 
De később meglátta a szolgáló szavaiban Istent és akkor engedelmeskedett. Megtette, amit 
Isten üzent a szolgálón keresztül. 

A keresztények is gyakran testben járnak. Emberre tekintenek, és nemegyszer lehet 
hallani, hogy megint ezt mondta a pásztor, megint engem vett célba, folyton engem piszkál. 
Pedig a pásztor csak az Úr szavát igyekszik átadni, amivel Isten terelgetni és segíteni akarja 
az ő népét.  

Tehát a három történetből most összeállt egy kép: Haginnél az anyagiak, Jóbnál az 
anyagiak, Naámánnál pedig a gyógyulás az engedelmesség és a kiigazítás által jött meg. Ez 
egy nagyon tanulságos történetsor. 

3. Dicsőítés, imádás 
Jelenések 7,11. 
11. Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a vének és a négy élőlény körül 

álltak, és a királyiszék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent. Ámen. 
Ebből a versből azt látjuk, hogy az angyalok Isten imádói. Ha te is Isten imádója vagy, 

akkor te imádó és dicsőítő szolgálatban állsz, ezáltal gazdagabb angyali jelenlét vesz körül, 
mert együtt dicséritek és imádjátok az Urat. 

Jelenések 5,11–12. 
11. És látám és hallám a királyiszék, az élőlények, és a vének körül sok angyalnak 

szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;  
12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gaz-

dagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Ámen. 
Az angyalok tudják, hogy Jézus méltó arra, hogy az itt felsoroltakat átvegye magának. 

Erről van is egy dicséretünk, aminek a címe: Méltó a bárány.  
Az angyalok azt is tudják, hogy nekünk hatalom adatott Krisztusban, továbbá erő, 

gazdagság, bölcsesség, tisztesség, dicséret és áldás. Szeretnéd, hogy az imaválaszaid 
megérkezzenek, és az égi megoldások megnyilvánuljanak? Akkor kiáltsd fennhangon a 12-es 
verset! Nézzük a Bibliánkból. Valljuk meg együtt hangosan! 

Jelenések, 5,12.  
12. Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és 

hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Ámen. 
Ezt a helyzeteink felett kell kiárasztani. Amikor az ember szembenéz egy helyzettel, akkor 

ezt el lehet imádkozni, meg lehet vallani. Amikor ezt megállás nélkül, erővel harsogod, a 
dicsőség jönni fog hozzád. Mert úgy kezdődik a vers, hogy: nagy szóval mondván, hangosan. 
Sajnos nem gyakoroljuk eleget, hogy nagy szóval az Igében levő erőt és hatalmat megvalljuk, 
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pedig ez a módja a szellemünk felgerjesztésének. Az örömkiáltásoktól válik izgatottá a 
szellemünk, és a lényünk fellelkesül. Mit tesz erre a legyőzött ellenségünk? Felkapja a fejét, 
mert egy olyan hívőt lát, akit helyesen tanítottak az Igére. Tudja, hogy nem tud megzavarni a 
megtévesztéseivel, hogy hitben meg tudsz állni a támadásaival szemben. Ha nincs időd, mert 
hirtelen történik valami, például egy baleset és nem tudod elmondani a teljes Igét, akkor csak 
annyit kiálts, hogy: Méltó a bárány! Az angyalok tudják, hogy a 12-es vers elemei hozzád is 
tartoznak. Már csak arra várnak, hogy te is tudatában légy ennek. Így te és az angyalod együtt 
zengedezhetitek, hogy: Méltó a bárány! Hogy hatalmat vegyen a helyzet felett, hogy 
dicsőséget szerezzen Istennek.  

Aki megértette ezt az igazságot, annak beivódott a szellemébe és képes kiáltani, hogy: 
Méltó a bárány! Képes kiáltani ezeket a magasztos szavakat, hogy: Méltó a bárány! Amikor 
imádásban csatlakozol az angyalokhoz, akkor gigantikus dolgokra számíthatsz. Isten 
dicsőítését illetően az angyalok jó példával járnak előttünk. Hogyha folyamatosan Isten 
dicsőítésében áradsz, akkor semmi sem korlátozhat, semmi sem akadályozhat. Viszont nem 
vezet kimenekedéshez az, hogyha panaszkodsz, morgolódsz, és negatív dolgok jönnek ki a 
szádon. Ezt olvastuk fel a Jób könyvéből az imént, hogy amitől félt, amitől remegett, az jött 
az életére, mert a félelem olyan, mint egy mágnes. De ha dicséred, imádod az Urat, akkor 
átkerülsz a győzelem oldalára. A hálaadással a szellemed ráhangolódik a Szent Szellem 
rezgéshullámaira, és úgy, ahogy a szörfösök meglovagolják a hullámokat, mi is meg tudjuk 
lovagolni a Szent Szellem hullámait és tudunk áradni, előrehaladni vele. Halleluja! 

 
Kérjük a dicséretet, imádkozunk értetek kézrátétellel. Fogadjátok be a kenetet, a mennyei 

infúziót. 
Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében tesszük a kezünket a hozott 

kelmékre, szövetekre. Téged dicsérünk és Téged magasztalunk, mert Te odaadtad az életedet, 
hogy mi szabadok lehessünk. Hálákat adunk, Atyám, hogy Te élsz és ma is itt vagy 
közöttünk, ma is gyógyítasz. Köszönjük a jelenlétedet. Köszönjük a Te kereszten bevégzett 
munkádat. Kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító kenetet a szövetekbe. Áradj, kenet! És így 
Isten dicsősége eljut az otthonokba, és a beteg testekhez érintve a kenet kiárad, a testből 
kivezeti a hazug tüneteket, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Neked adunk, Atyám, minden 
dicsőséget! Köszönjük, Úr Jézus, hogy értünk meghaltál. Köszönjük, Úr Jézus, hogy értünk 
hordoztad a szent sebeket, hogy mi szabadok lehessünk, a Jézus nevében. Ámen. 

Két rövid bizonyságot mondok, aztán meghallgatunk benneteket is.  
Egyik már régebben történt, csak elfelejtettem mondani. Hogyha jártok a ……üzletben, a 

9-es pénztárral szemben van egy vészkijárat, ahol elhelyeztek egy hirdetőtáblát. Mindenki 
betehet ingyen egy hirdetést az ott lévő műanyag lapocska alá. Amikor ezt megláttam, 
beraktam egy üdvösségi imás kártyanaptárt. Ha arra jártok és hiányzik, mert valaki elvitte, 
akkor tudjátok pótolni.  

Ma pedig vártam egy futárt, és nem tudtam, hogy pontosan mikor érkezik. Éppen a 
szomszédban voltam, amikor szólt a telefon, hogy itt áll a ház előtt. Mondtam, azonnal 
megyek. De előtte már a szívemben ott volt, hogy adok neki egy kártyanaptárt. De a 
kártyanaptár bent volt a lakásban. És mi történt? Nálam volt ez a köteg képeslap és az Úr 
rögtön megoldotta a helyzetet, mert a szívemre helyezte a megoldást, hogy adjak neki egy 
képeslapot. Tehát mindig van valamilyen kiskapu, van valamilyen megoldás. Ezt szerettem 
volna elmondani. Ha van bizonyságotok, meghallgatjuk. 

Junca: Egy héttel ezelőtt hallgattam a vasárnapi istentiszteletet, ahol elhangzott, hogy 
Izraelbe fog menni egy csoport. Bejelentette Erzsike, hogy a kecskeméti pásztor fogja ezt az 
utat szervezni, nála lehet jelentkezni. Felhívtam a fiamat, mert az Úr ezt adta a szívemre. Ő 
azt mondta, hogy Anyu, menjél! Rögtön telefonáltam a pásztornak, hogy segítsen nekem. 



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

8/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

Március 6-tól 12-ig megyünk Izraelbe! Megvan a repülőjegyem is. Olyan boldog vagyok, 
hogy nem tudom elmondani! Ez nekem nagyon kellemes érzés. 

Áldott karácsonyt kívánok mindnyájatoknak! 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 

 


