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Üdvözöld a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy végy kijelentést! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Hetedikén, szombaton volt imakonferencia, mi akkor Veszprémben 
szolgáltunk. Próbál az ördög meglopni mindenkit, különösen a szolgálókat. Pont az utóbbi 
időben estek ki sokan a helyükről, tehát megáldjuk őket, és visszaszólítjuk őket az Úr 
akaratába. Ehhez kapcsolódna, amit az egyik pásztortársamtól hallottam. Elég sok próféciát 
néz a Youtube-on, van ideje próféciákat olvasni. Ott olvasta, hogy van egy olyan szellemiség, 
hogy a Jezabel szelleme, ami a kimondottan a felkentek ellen támad, hogy a szolgálatból 
kivegye őket. Jellemző erre a szellemiségre, hogy az uralkodás szelleme is megnyilvánul egy 
kissé ezeknél a személyeknél. Illetve saját maguk nem látják azt, hogy egy ilyen befolyás alatt 
vannak. Viszont hogyha mi látjuk, akkor mi tudunk imádkozni értük. Aztán szó volt a Joshua 
Mills konferenciáról, ami március utolsó hétvégéjén lesz, méltatta Erzsébet Joshua Mills 
szolgálatát. Tegnap a pesti alkalmon egy ütős tanítás volt. A címe az volt, hogy „Első 
dolgokat első helyre.”  

 
Az angyalok szolgálatáról szóló sorozat 13. része következik: Mennyei rendészet. 
1. Titok 
5Mózes 29,29. 
29. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a 

mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden Igéjét beteljesítsük. Ámen. 
Azt mondja az Ige, hogy a titkok az Úré, nekünk pedig a szellemünkbe hatolva, kijelentést 

kell venni, Isten Igéjéből. Az angyalok szolgálata is egy titok, amit szeretnénk megismerni. 
Ehhez olvassuk el az Egyszerű fordításból: 

1Timótheus 3,16. Egyszerű fordítás 
16. Kétségtelenül nagy az istenfélő élet titka, amelyet Isten kijelentett nekünk: Jézus 

Krisztus emberi formában megjelent közöttünk, a Szent Szellem tanúsította, hogy 
igazságos volt, és látták őt az angyalok. Hirdették a népeknek, szerte a világon hittek 
benne, és felment dicsőségben a Mennybe. Ámen. Halleluja!  

Szeretnénk a teljes áldását élvezni mindannak, ami a rendelkezésünkre áll Krisztusban. 
Így vagytok ezzel ti is, gondolom. De ezeket nem lehet testi gondolkodással felfogni, és nem 
lehet testi életvitellel átvenni.  

1Korinthus 2,14.  
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert 

bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni. Ámen. 
Az érzéki ember az érzékszervek uralta ember, és ő nem tudja megérteni a szellemi 

dolgokat, mert ragaszkodik az öt érzékszerve által megtapasztaltakhoz. Ahhoz, hogy át tudjuk 
venni az áldásokat, meg kell újítanunk az elménket Isten Igéjével, ahogy írja a Róma 12,2. 

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

újítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. 
Ámen. Halleluja! 

Senki más nem tudja megújítani az elménket, kizárólag saját magunk, és ez egy folyamat. 
Amíg élünk a földön, addig folyamatosan újítjuk az elménket Isten Igéjével. De nem kell 
feladni.  

Zsidó 12,22. 
22. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei 

Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez. Ámen. 
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Az angyalok ezrei a King James fordításban úgy szerepel, hogy megszámlálhatatlan sereg. 
Tehát egy sokaság. Ha szeretnéd élvezni az angyalok dicsőséges szolgálatának az áldását, 
akkor tudnod kell, hogyan forgolódj a szellemi birodalomban. Szükségünk van arra, hogy a 
Szent Szellem vezéreljen bennünket, továbbá készek legyünk fogadni az angyalok szolgálatát, 
azaz teret adni nekik, hogy tudjanak működni az érdekünkben, és az életünkben. Az angyali 
szolgálat ugyanis áthatja a teljes szellemi birodalmat. A Biblia felvonultatja az angyalok 
különböző szolgálatát, erről korábban volt tanítás, részletes felsorolás. Most csak néhányat 
említek:  

– üzenet átadó angyal,  
– harcos angyal, 
– az Úr szavát szóló angyal, 
– tűz formájában megjelenő angyal.  
Az angyalok felbukkannak egy helyzetben, és természetfeletti cselekedeteket visznek 

véghez. De sok mindenről lemaradunk, hogyha nem tudjuk, hogyan kell együttműködni velük 
a szellemi világban. Krisztus Teste számára az angyalok jelenléte és munkássága nélkülöz-
hetetlen itt a földön. Mert általuk járhatunk Isten teljességében, dicsőségében és győzelmében. 
Az Egyszerű fordításból olvassuk el: 

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

lyekre 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 Izráel népe nem engedelmeskedett a Törvénynek, hanem ellene szólt vagy 
tett valamit, megkapta méltó büntetését. Ámen. 

Az angyalok által szólt szavak Isten előtt megállnak, mert Ő tiszteletben tartja azokat, 
mivel Ő maga mondta az angyaloknak, hogy mit szóljanak. A mi fordításunkban úgy 
szerepel, hogy az angyalok által hirdetett Ige. Egy kissé félreérthető, mert az Igehirdetést, és 
az üdvösségre vezetést nem bízhatjuk az angyalokra, hiszen ez ebben az időkorszakban a 
keresztények feladata. Természetesen van ebben szerepük az angyaloknak, mert elénk 
hozhatják, és elénk is hozzák azokat, akiknek szüksége van az üdvösségre. Vagy behozzák a 
gyülekezetbe, vagy úton-útfélen összehoz az Úr valakivel, akinek tudsz szólni Isten dolgairól, 
vagy éppen felkeres otthon a lakásodban. E mögött ott kell látni az angyali működéseket. 
Azért választottam az Egyszerű fordítást, mert itt jobban értelmezhető, hogy az angyalok által 
szólt szavak. Tehát az angyalok azt szólják, amit kaptak Istentől, és nem az Igét hirdetik. Mert 
az Igehirdetés a mi feladatunk. Olvashatjuk a Márk evangélium végén, hogy hirdessétek az 
Evangéliumot minden teremtésnek. A föld végső határáig menjetek el. Manapság ebben nagy 
segítség az internet.  

Zsoltárok könyvében folytatjuk az igeolvasást. Légutakban itt van a gyógyító kenet, 
köszönjük az Úrnak a helyreállításokat.  

Zsoltárok 91,11–16. 
11. Mert az Ú angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. 
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.  
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert 

ismeri az én nevemet!  
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában, 

megmentem és megdicsőítem őt. 
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet. Ámen. 
Ami összefoglaló néven a szabadítást jelenti. Most pedig olvassuk el a Zsoltár 34,7-est. 
Zsoltárok 34,7. 
7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket. Ámen. 
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Tehát meg van írva, hogy Isten angyalai őriznek bennünket, kiszabadítanak bennünket. De 
ha figyelmesen hallgattátok az igesorokat, van benne azért feltétel. Az egyik az Istenhez való 
ragaszkodás. Amikor a Zsoltár 91-et elimádkozom, akkor a végén mindig hozzáteszem, hogy 
ez én vagyok, mert én ragaszkodom hozzád, Atyám. Tehát személyesen magamra veszem ezt 
az igesort. Másik feltétel pedig a mély istentisztelet. Tehát mélyen tisztelni Istent. 

 Leroy Thompson hisz az erőteljes, segítő és szabadító teremtmények létezésében és 
szolgálatában. Amikor érzékeli a jelenlétüket, köszönti őket, és kiküldi őket bizonyos 
feladatoknak az elvégzésére.  

2. Rendészet 
Az angyalok Isten tervének és parancsainak a végrehajtó rendészeti szervei. Nekünk meg 

kell tanulnunk együtt mozdulni az angyalok szolgálatával, hogy annak minden áldását 
élvezhessük már itt a földön. De ehhez hit szükséges, hogy eddig ismeretlen területeken is 
áradni tudjunk a felszabadító hitünk által. Mint tudjuk, a hit hallásból származik.  

Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által. Ámen. 
Ahogy a szentek hallják Isten Igéjét, hit ébred a szívükben. Továbbá azt is kell tudni, hogy 

a hit mozgatórugója, más néven a hit üzemanyaga az isteni fajta szeretet, amit a Galata 5,6-
nak a második fele mond, hogy a szeretet által munkálkodó hit.  

Galata 5,6. 
6.  … hanem a szeretet által munkálkodó hit. Ámen. 
A hit kizárólag az isteni fajta szeretet által képes munkálkodni, másképpen nem. Ahhoz, 

hogy a hitünk tudjon működni, valahogy fel kell ismernünk magunkban, hogy isteni fajta 
szeretetben járunk-e? Ezt úgy tehetjük meg, hogy elővesszük a Bibliát, fellapozzuk az 
1Korinthus 13-at, és a 4–8-ig versekben levő jellemzőket megvizsgáljuk, hogy azokban 
járunk-e? Ugyanis, ha nem isteni fajta szeretetben járunk, akkor saját magunkat korlátozzuk 
le, mert Istentől csak hit által vehetünk el bármit is. Nincs más módja.  

1Korinthus 13,4–8. 
4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 

nem fuvalkodik fel.  
5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 

tartja számon a gonoszt. 
6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal: 
7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. 
8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; 

vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Ámen. 
Tehát elővesszük az Igét, és a 4-es verstől nézzük, hogy én hosszútűrő vagyok? Én kegyes 

vagyok? Én irigykedek? Én kérkedek? Netán felfuvalkodok? Ezek tükrök. Akkor így meg 
tudjuk magunkról állapítani, hogy isteni fajta szeretetben járunk-e vagy sem. Ha netán az 
imaválaszaink késnek, akkor rögtön az egyik okát már meg tudjuk állapítani. Vagy nézzük 
tovább, az 5-ös verset. Éktelenül cselekszem? A magam hasznát keresem? Haragra gerjedek? 
Vagy a gonoszt, amit ellenem elkövetnek, azt figyelembe veszem, vagy figyelmen kívül 
hagyom? Örülök annak, hogyha valakit a környezetemben, a szomszédomban becsapnak 
például a faárusok? Mert azt mondja itt az Ige, hogy nem örül a hamisságnak. Vagy pedig 
annak örülök, ha valaki ügyében kiderül az igazság, és az kapja meg az ítéletet, aki elkövetett 
valamit, és nem az, aki bűntelen.  

7-es vers. Én elfedezem másnak a vétkeit, vagy falurádióban kibeszélem? Emlékeztek a 
tollpárna történetére? Arról szólt az a történet, hogy a lelkész megkérte az egyik bárányát, 
egyik asszonyt, aki folyton kritizálta őt, jöjjön fel vele a toronyba, és hozza magával a 
tollpárnáját. Nagyon furcsának tartotta a kérést, de mivel a lelkész kérte, fölment vele. 
Amikor fölértek, kinéztek az ablakon, gyönyörű szép a táj, a falu, és akkor a lelkész azt kérte, 
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hogy az asszony tépje szét a tollpárnát, és lógassa ki az ablakon. Ezt is megtette, bár nem 
értette, hogy miért? Kérdően nézett a lelkészre, és amikor a tollak leértek a földre, a szél 
elvitte mindenfelé, szinte minden kertbe, vagy még a mezőre is. Azt kérte a lelkész az 
asszonytól, hogy most szedje össze. Azt mondja az asszony, hogy ez lehetetlen. Hát elvitte a 
szél mindenfelé! Látja – mondja a lelkész. – Ilyen a pletyka! Amit egyszer az ember 
kipletykál a száján, azt többé nem lehet összeszedni.  

Tehát a szeretet sok vétket elfedez, ezt írja a Péter levele is. Ez egy nagyon édes történet 
egyébként. Az interneten találtam egy képes üzenetet, többen már találkoztatok vele. Így szól: 
Ha azt keresed, hogy kinek kell megváltoznia, akkor tükröt használj, és ne távcsövet. És a 
tegnapi pesti tanításban hasonló rész volt, az az igerész, hogy előbb a saját szemünkből kell 
kivenni a gerendát, és utána foglalkozzunk a más szemében levő szálkával. Tehát hogyha azt 
szeretnéd, hogy a hited működjön, akkor elkerülhetetlen, hogy agapé szeretetben, azaz isteni 
fajta szeretetben járjál. Ugyanis csak hit által kaphatunk Istentől bármit is. Mert a hit a 
mennyei valuta. A hit az a szállítóeszköz, ami a kívánságainkat, és az imakéréseinket 
ideszállítja hozzánk. De ha nem járunk isteni fajta szeretetben, akkor nincs olyan szállító-
eszköz, ami ezt elhozza. Ha nem járunk szeretetben, akkor nem leszünk képesek beljebb 
hatolni a szellemi birodalomba. Kenneth Hagin is nagyon szépen kifejti a könyveiben, hogy 
ha nem járunk szeretetben, az akadályozza a szellemi növekedésünket. A szellemi birodalom 
is egy titok, de a Szent Szellem képes elvezérelni bennünket ebben lépésről lépésre, 
kijelentésről kijelentésre. Addig dicsérd Istent, addig imádd az Urat, amíg az angyalok meg 
nem jelennek a színen! Több esetben mi magunk is tapasztaltuk, például imakonferencián, 
hogy az angyali kórus megszólalt. Menj bele a dicsőítés mély rétegeibe, a mélyebb 
folyamokba, és rá fogsz találni az angyalokra. Elváró hittel légy rá kész, hogy az angyalok 
megjelennek, szólnak hozzád, beszélnek veled, szolgálnak feléd.  

2Korinthus 10,1–5. 
1. Én pedig, Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, aki 

szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben szigorú irántatok; 
2. De kérlek benneteket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen szigorúnak lennem ama 

bizodalomnál fogva, amellyel úgy gondolom, szigorú lehetek némelyekkel szemben, akik 
úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint járnánk.  

3. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. 
4. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak 

erősségek lerontására. 
5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emete-

tett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ámen.  
Az angyalok szellemi lények, akik elküldettek, hogy nekünk és értünk szolgáljanak. Az 

erősség szó a King James fordításban úgy jelenik meg, hogy erőd, erősség, erődítmény. 
Gyakorlatilag ezek a gondolatokban levő fellegvárak, amelyek ellentétesek Isten Igéjével, 
mert ellentétes tanítást kaptak, vagy az érzékszerveikre hagyatkoznak csak az emberek, és 
Isten Igéjét figyelmen kívül hagyják. 

Az angyalokra is szükségünk van ahhoz, hogy ezeket a fellegvárakat lerontsuk. Az 
angyalok a szellemi fegyverarzenálunk részét képezik, és használnunk kell őket ebben. Sokan 
mondják azt, hogy a Bibliában minden helyzetre van Ige. A Bibliában minden meg van írva. 
Épp most fedeztem fel egy ilyet, ahogy készültem. Az első versben pl. Pál azt írja, hogy ő 
bizonyos esetekben szigorú. Nem azért, mert haragszik valamelyik szentre, hanem mert az 
illető érdekében szükséges, hogy egy kicsit terelgesse. A második versben ki is derül, hogy 
miért. Azért, mert némelyik szent testi gondolkodású, és nem szellemi gondolkodású. 

Mondok erre egy példát, ami velem történt meg, így jobban meg fogjátok érteni, hogy mit 
jelent az, hogy testben gondolkodni. Sok évvel ezelőtt egyházunk szervezett egy utat, ha jól 
emlékszem, Benny Hinn konferenciára, és a húgom volt a buszon a társam, akivel együtt 
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utaztunk, és mellettem ült. A busz végén voltak másik gyülekezetből való szentek, aki nem 
ismerték őt, és annyira fúrta őket a kíváncsiság, hogy már olyanok lettek, mint az ementáli sajt, 
tele voltak lyukkal. Egyszer csak nem bírták tovább, odajöttek és megkérdezték, hogy ki az a 
hölgy, aki mellettem ül? Megmondtam, hogy a húgom, hát nem akarták elhinni! Tehát ők a testi 
gondolkodásukban már összekötöttek engem egy idegen nővel, meg hogy mit szólhat itthon a 
feleségem, meg mit csinálok a feleségem háta mögött. Ez a testi gondolkodás például.  

Egy másik pásztortársamon keresztül szólt az Úr nemrég, hogy akik testben gondolkod-
nak, könnyen előfordul, hogy fordítva látnak dolgokat, és előbb-utóbb kimaradnak a gyüleke-
zetből. Ez a házaspár, aki így gondolkodott felőlem, ő is levágta magát a gyülekezetről, már 
sok évvel ezelőtt. Nincs a gyülekezetben, elhagyta a gyülekezetét. Tehát át kell állni a 
szellemi gondolkodásra. A sorok között ott vannak a kijelentések. Azokat kell megragadni.  

Egy másik dolog, ami már elhangzott a számból itt régebben, az elöljárómtól tanultam, 
hogy Isten az elhívását nem vonja vissza senkitől, de nekünk törekedni kell arra, hogy a 
minősítést megőrizzük. Tehát a minősítésre én nagyon vigyázok, hogy Isten előtt ki ne essek a 
pixisből – szokták így mondani ezt –, úgyhogy nagyon furcsálltam, és meg is lepődtem, 
amikor ezek föltették a kérdést, hogy ki az a hölgy, aki mellettem ül. Múlt héten beszéltünk 
arról az Igéről, amelyben Jézus mondja: Mi közöd van hozzá? Egyébként is, ha egy idegen 
hölggyel lettem volna, nekem kell elszámolni az Úrral, és nem nekik. Ugye, így látható már, 
hogy mi az a testi gondolkodás? Veszélyes nagyon, mert levisz az útról.  

1Mózes 28,12. 
12. És álmot láta: Ímé, egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget éri 

vala, és ímé az Istennek angyalai fel- és alájárnak vala azon. Ámen. 
Az a létra, amit Jákob látott, ma is jelen van, hogy élő összeköttetést biztosítson a menny 

és a föld között. Ez egy ma is aktív, lüktető, átmenő forgalmat bonyolító mennyei csatorna, 
angyali erők aktív mozgásával. 

3. Észlelés szellemben 
Ahhoz, hogy szellemben jobban tudjunk érzékelni, segíthet bennünket az, ha használjuk a 

képzelőerőnket. Pl. elmélkedsz az Igén, és a hit szemével látod azt, ami le van írva az Igében. 
Ez nem egy képzelgés, ez az Igéből vett kép. Így a titkokból akár kijelentést is kaphatsz. 
Neked kell megnyitnod magadat hitben az angyalok szolgálatának befogadására. Mondjunk 
egy rövid imát: Uram, megnyitom magam az angyalok szolgálatának befogadására. Ámen. 

Elmegyünk az Ézsaiás 6. fejezetéhez, és 1-től 8-ig olvassuk. 
Ézsaiás 6,1–8. 
1. Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemel-

tetett székben, és palástja betölté a templomot;  
2. Szeráfok állának felette: mindegyiknek hat-hat szárnya volt: kettővel orcáját fedé 

be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;  
3. És kiált egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a Seregeknek Ura, teljes 

mind a széles föld az Ő dicsőségével!  
4. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel.  
5. Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan 

ajkú nép közt lakom: hisz a Királyt, a Seregeknek Urát láták szemeim!   
6. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet 

fogóval vett az oltárról;  
7. És illeté számat azzal, és mondá: Ímé, ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, 

és bűnöd elfedeztetett.  
8. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el 

nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engem! Ámen. 
Ézsaiás Krisztus előtt kb. 740-ben belátást kapott a szellemi világba, és megláthatta Isten 

dicsőségét, magát az Urat és az angyalokat. De megrémült, mert tudta, hogy a szavaival 
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vétkezett. Úgy írja az Ige, hogy tisztátalan ajkú nép között lakozom, és magára is ugyanezt 
vonatkoztatta. Tehát nekünk is figyelnünk kell arra, hogy milyen a beszédünk. 

Olvassuk el az Efézus 4-ben 29-től 31-ig. 
Efézus 4,29–31. 
29. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és 

szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak. 
30. És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsé-

telve a megváltás napjára. 
31. Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék 

közületek minden gonoszsággal együtt; Ámen. 
Azt hiszem, nem kell messzire menni, hogy trágár beszéddel és káromkodással találkoz-

zunk a világban. De néha még a keresztények szájából is sajnos elhangzik. Különösen akkor 
visszataszító az, amikor a káromkodást intim testrészekkel kötik egybe. Tudjátok, kaptam 
erről egy kijelentést. Akik így beszélnek, nem is gondolják azt, hogy Isten teremtését 
gyalázzák, mert Isten a fejünk tetejétől a lábunk ujjáig teremtette meg minden szervünket, 
alkotórészünket, mindent. Így Isten teremtette az intim testrészeket is, akkor honnan veszik a 
bátorságot az emberek, hogy a szájukra vegyék? Ugye? Ez már egy ideje forog bennem így 
világosságként, kijelentésként, de most ideillik éppen.  

Ne lepődj meg azon, hogy ha nem az Ige vonalában beszélsz, és valamelyik szent azt 
mondja neked, hogy a pásztor úgy tanította, hogy kérdezzem meg: „Te most melyik Igéről 
beszélsz?” Meg szoktam néha kérdezni: „Te most melyik Igéről beszélsz?” Mert ugyanis 
Isten az Igéjét adta a szánkba, és nekünk az Igét kell szólni, nem pedig hiábavaló dolgokat. 

Jeremiás 1,9-et olvassuk először. 
Jeremiás 1,9. 
9. És kinyújtá az Úr az Ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az 

én Igéimet adom a te szádba! Ámen. 
Mi van a szánkban? Isten Igéje! Akkor mit kell szólnunk? Isten Igéjét! Megnézzük, hogy 

ennek az Igének milyen ereje van, ez pedig a Jeremiás 23,29-ben van megírva. 
Jeremiás 23,29. 
29. Nem olyan-é az én Igém, mint a tűz? Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó 

pöröly? Ámen. 
Tehát, ha az Igét adta Isten a szánkba, azzal a céllal adta, hogy ezzel zúzzuk szét a 

problémákat, mert ez tűz és sziklazúzó kalapács erejével bír, akkor nekünk az Igét kell 
szólnunk a helyzetek felett, és nem másképp beszélni. 

Még egy igesort kaptam ehhez. Galata 5-ben, 19-től 21-ig. Itt a test cselekedeteit írja le, és 
hogy az áldásainkat, ha test szerint járunk, csorbítjuk. Mi magunk csorbítjuk azokat az 
áldásokat, amiket Krisztus megszerzett a számunkra. 

Galata 5,19–21. 
9. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, parázna-

ság, tisztátalanság, bujálkodás.  
20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, 

patvarkodások, visszavonások, pártütések, 
21. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyek-

ről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket 
cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Ámen. 

Régebben erről az Igéről már volt szó, a ságvári újságban is benne van, hogy ez nem azt 
jelenti, hogy test cselekedetei szerint járók elvesztik az üdvösséget, mert az üdvösség nem a 
cselekedetektől függ. Hanem attól függ, hogy valakinek a szívében ott lakik-e az Úr Jézus 
vagy sem. Ez az Ige arról szól, hogy ha valaki test szerint jár, akkor csorbítja az áldásokat, 
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amelyeket kaphatna Istentől. Tehát nagyon meg kell gondolnunk, hogy test szerint élünk, test 
szerint gondolkodunk, test szerint beszélünk, vagy mindezt szellem szerint tesszük. 

Visszatérünk az eredeti vonalunkra, az Ézsaiás 6-hoz, ahol a szeráfokat említi. Meg-
nézzük, hogy mik ezek a szeráfok. A szeráfok az angyali rend tagjai Isten közvetlen környe-
zetében, és hat szárnnyal rendelkeznek. Azt olvastuk az Ézsaiásban, hogy a kiáltásuktól 
megremegtek az ajtók, és a dicsőség betöltötte a szentélyt. Majd Ézsaiás elhívást kapott 
Istentől a szolgálatra. Nekünk is hasonlóan kellene válaszolnunk Isten elhívására: „Ímhol 
vagyok, Uram, küldj engem!” Isten szereti az önként jelentkezőket, meg az odaszánt szíveket.  

Nálunk is megeshet, hogy az Úrra tekintünk, és útmutatást kérünk, mert nem látjuk, hogy 
hogyan tovább. De ha tudod, hogyan láss szellemben, az nagyban előrelendít téged az adott 
dologban.  

2Királyok 2,1–18. 
1. És lőn, mikor az Úr Illést fel akará vinni szélvész által a mennyekbe: elméne Illés 

és Elizeus Gilgálból.  
2. És monda Illés Elizeusnak: Maradj itt, kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem. 

És felele Elizeus: Él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! És mikor lemené-
nek Bétel felé:  

3. Kijövének a próféták fiai, akik Bételben voltak, Elizeushoz, és mondák néki: Nem 
tudod-é, hogy e mai napon az Úr elragadja a te uradat tőled? És monda: Tudom én is, 
hallgassatok.  

4. És monda néki Illés: Elizeus! Maradj itt, kérlek; mert az Úr engem Jérikóba kül-
dött. Ő azonban monda: Él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor el-
menének Jérikóba:   

5. A próféták fiai, akik Jérikóban voltak, Elizeushoz jöttek, és mondának néki: Nem 
tudod-é, hogy e mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled? És ő monda: Én is tudom, 
hallgassatok.   

6. Azután monda néki Illés: Maradj itt, kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé 
küldött. De ő felele: Él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És elmenének 
együtt mindketten.   

7. Ötven férfiú pedig a próféták fiai közül utánuk menvén, velük szemben messze 
megállának, mikor ők ketten a Jordán mellett megállottak.   

8. És fogá Illés az ő palástját, és összehajtva azt, megüté azzal a vizet; és az kétfelé 
vált; úgyhogy mind a ketten szárazon mentek át rajta.  

9. És mikor általmentek, monda Illés Elizeusnak: Kérj tőlem, mit cselekedjem veled, 
mielőtt tőled elragadtatom. És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a benned való szellemnek 
kettős mértéke rajtam.  

10. És ő monda: Nehéz dolgot kértél; mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled 
elragadtatom, meglesz, amit kérsz: ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg.  

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.   

14. És vevé az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megüté a vizet, és monda: 
Hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé vált az; és által-
ment Elizeus.  

15. És mikor látták őt a próféták fiai, akik átellenben Jérikónál voltak, mondák: Az 
Illés szelleme megnyugodott Elizeuson. És eleibe mentek néki, és meghajták magukat 
őelőtte a földig;   
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16. És mondák néki: Ímé, a te szolgáid között van ötven ember, erős férfiak, küldd el 
őket, hadd keressék meg a te uradat, hátha az Úrnak Szelleme ragadta el őt, és letette őt 
valamelyik hegyen, vagy völgyben. De ő monda: Ne küldjetek.  

17. De azok kényszerítették őt egész a megszégyenülésig, és monda: Hát küldjetek el! 
És elküldék az ötven férfiút, de harmadnapig keresvén sem találták meg őt.   

18. És mikor visszajöttek őhozzá, mert Jérikóban lakott, monda nékik: Nem mon-
dottam-é, hogy ne menjetek el? Ámen. 

Ez a történet Illés elragadtatásáról szól, és arról, hogy Elizeus belépett a prófétai hivatalba 
Illés helyére. Mint láthatjuk, Elizeus nagyon ragaszkodott az elöljárójához, mert felismerte, 
hogy a fejtől jön a kenet, a kenetre pedig szükségünk van mindnyájunknak. Két prófétai tanít-
ványcsoport is – egymástól függetlenül – figyelmeztette Elizeust, hogy Illés el fog ragadtatni a 
mennybe, de ezt Elizeus is megkapta az Úrtól szellemben. Ő is tudta. Egyszer csak jött az 
angyali tüzes szekér, és Illést felragadta. Elizeus nem elégedett meg Illés kenetével, ő a 
kétszeresét kérte, és meg is kapta. Ehhez az is kellett, hogy szakítson a múltjával, és beálljon 
Isten szolgálatába. Ezt jelképezi az, amikor a ruháját kettétépte. A legvégén van egy érdekes 
gondolat, hogy három napig keresték Illést, annak ellenére, hogy Elizeus megmondta, hogy ne 
keressék, mert ő tudta, hogy nem a földön van, hanem a mennyben. Ezen vers alapján hallottam 
olyan tanítást, hogy miután bennünket az Úr elvisz a menyegzői vacsorára, akkor bennünket 3 
évig fognak keresni. Nem akarják elhinni, hogy eltűntünk. 

A szellemi látással kapcsolatban van itt egy érdekes dolog. Illés nem mondta volna 
Elizeusnak azt, hogy lássa meg majd őt, amikor elragadtatik, hogyha nem tanította volna meg 
arra, hogy miként lásson szellemben, és erről szól a 10. vers. Ezt olvassuk el még egyszer: 

2Királyok 2,10. 
10. És ő monda: Nehéz dolgot kértél; mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled 

elragadtatom, meglesz, amit kérsz: ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg.  
Tehát ez a szellemi látásra vonatkozik. Amit már látsz szellemben, azt meg fogod kapni. 

Az interneten egy ideillő szöveges üzenetet láttam, ami így szól: Ha egy adott helyzetben csak 
a láthatókat látod, akkor bibliai értelemben vak vagy.  

A körülöttünk levő szolgáló angyalokat is ugyanúgy láthatjuk szellemben, mint Elizeus 
Illés elragadtatását. Először a képzelőerő segítségével, majd Isten kegyelméből betekintést is 
kaphatunk a szellemi birodalomba, ahogy azt a Szent Szellem akarja. Így növekszik a tudás, 
nyílnak meg a titkok az utolsó időkben. A Dániel 12,4-est olvassuk ehhez.  

Dániel 12,4. 
4. Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tu-

dakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Halleluja! 
A múlt héten beszéltem erről, hogy ez jelenti a tudományos ismeretek bővülését, a 

felfedezéseket, a technikai forradalmat, de jelenti a szellemi kijelentések megnövekedését is.  
A kegyelem korszakában élünk – annak is a végén –, és hisszük, hogy ez a 2017-es év egy 

nagyon jól beteljesedett év lesz mindannyiunk számára. Vannak, akik azt mondják, hogy a 
kegyelem olyan hatalmas dolog, hogy mindent megengedhetünk magunknak. De ez nem 
egészen így van, mert a Kolosse 1,10 ír valami szépet nekünk, és ezzel zárjuk a mai tanítást. 

Kolosse 1,10. 
10. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel 

gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében; Ámen. 
Tehát van számunkra egy iránymutatás, hogy attól még mindent nem tehetünk meg, hogy 

kegyelem alatt vagyunk, hanem úgy kell élnünk, cselekednünk, beszélnünk, hogy az mind 
Isten tetszésére legyen. Ámen. 

 
Gyógyító sor következik. Imádkozunk értetek kézrátétellel. Kezünket tesszük hittel az Úr 

Jézus Krisztus szent nevében a hozott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk Isten dicsőségét, a 



 

 9 

drága kenetet, ami raktározódik a szövetekben. Eljut a testekhez, eljut az otthonokba, és a 
beteg testekhez érintve kiárad a kenet, amely megtöri az igát az írások szerint, kivezeti a 
testből a hazug tüneteket a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te a testedben fogadtad 
a sebeket, ezáltal mi ma gyógyultan tekinthetünk magunkra. Áradj, kenet, a Jézus nevében! 
Érintsd meg azokat, akik ma nem tudtak eljönni, akik valamilyen tünettől szabadulni akarnak! 
Érintsd meg, Atyám, a te szeretet öleléseddel, és kiküldjük a gyógyító angyalokat a Jézus 
nevében, hogy szolgáljanak feléjük, és hozzák a megoldásokat, a helyreállításokat, a 
„pótalkatrészeket” a mennyből, a mennyei raktárból a Jézus nevében! Ámen! 

Van még két gondolatom. Az elején elfelejtettem átadni egy üdvözletet. Tegnap jött egy e-
mail Újsoltról, egy általam személyesen nem ismert szent boldog új évet kíván a ságvári 
gyülekezetnek. Minden bizonnyal hallgatja a ságvári tanításokat, és így kimondottan a ságvári 
gyülekezetet üdvözölte.  

Aztán még egy gondolat kimaradt, hogy – ahogy a múltkor is már mondtam – a Szent 
Szellem nem mindig fejezi be a tanítást az alkalom végén, hanem áthúzódik akár a 
következőre is. A múlt hétfőn a gyarapodás angyalairól szólt a tanítás, és a gyarapodás téma is 
benne volt, és ez folytatódott tegnap Pesten, mert majd meg fogjátok hallani, hogy volt a 
gyarapodással kapcsolatos kis üzenetrész is benne.  

Még nagyon fontos – ezt viszont felírtam –, hogy aki nem tudja learatni a fizikait, azaz 
nincs meg az elfogadás-készség nála, akkor a szellemi dolgokat sem képes learatni. Tehát ez 
egy összefüggés. 

Dicsérjük az Urat és magasztaljuk! Köszönjük az ő jelenlétét, munkálkodását! Köszönjük, 
hogy eljöttetek! Hálát adunk Istennek, hogy növekedtek szellemben, jövő héten találkozunk. 
Minél többen találkozunk, az összevont kenet, az összevont hit sokkal erőteljesebb. 

 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


