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TEREMTÉS – 2. Az ember teremtése
Bor Ferenc és Horváth Sándorné élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 01. 23.

Pásztor: Közöld a szomszédoddal, miközben átöleled, hogy áldott vagy! Szeretettel
köszöntünk benneteket. Az Úr kegyelméből ismét épen állhatok itt a pulpitusnál. Ma reggel
erős késztetésem volt a nyelvek imájára, amiben a feleségem is megerősített. Az ördög
valamilyen támadása ellen kellett a törésre állni. A pesti, 15-i tanításnak az volt a címe:
Magam előtt látom az Urat. Ebben az elöljárónk elmondta, hogy neki is bizonyos helyzetekben, megpróbáltatásokban a tekintete, a figyelme lejön az Úrról, de ilyenkor rá kell venni
magunkat, hogy a figyelmünket visszairányítsuk az Úrra, és ne a kellemetlen helyzetekre,
problémákra tekintsünk. Mondok erre két példát, mert az Úr adott egy ilyen képet.
A tizenkét kém bement Kánaán földjére, hogy megkémlelje, hogy hogyan tudják bevenni
azt a földet. Amikor visszajöttek, két különböző jelentést adtak a népnek. Tíz kém
végigfuttatta a kockázatokat. Elmondták, hogy óriások élnek ott, és sorolták az akadályokat,
és ezzel be is fejezték a mondandójukat. Mit tett a másik kettő? Végigfuttatta a kockázatokat,
de ott nem állt meg, hanem azt mondta, hogy de Istennel együtt, ezt meg tudjuk oldani. Tehát
nekünk is úgy kell tennünk, hogy magunk előtt kell látni az Urat minden helyzetben.
Bármilyen nehézség legyen előttünk, a kockázatokon túl azt is kell látni, hogy ott van az Úr
erős keze. Ő hatalmasabb a sötétség összes erejénél. Vele együtt ezeket a helyzeteket meg
tudjuk oldani, át tudunk menni rajta. Egy távoli szent kapcsommal beszélgettem, és rajta
keresztül úgy szólt az Úr, hogy amikor két-három szent kapocs együtt elmélkedik az Igén,
akkor az ajándékaik összeadódnak, és valami csodálatos dolog fog kijönni belőle. Egy újabb
kijelentés, világosság, amit megoszthatnak Krisztus Testével. Nem sokkal ezután az Úr ehhez
adott Igét. Képzeljétek el! Gyönyörködtem benne. Meg voltam döbbenve, hogy erre is van
Ige? Az 1Péter 4,10-11. vers.
1Péter 4,10–11.
10. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki kapott, mint
Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai.
Szolgáljunk egymás felé azokkal az ajándékokkal, amik bennünk vannak. Legyen az
bölcsesség, vagy kijelentés ajándéka, vagy bármi más. A sáfárkodni pedig azt jelenti, hogy jól
kell gazdálkodnunk az erőforrásainkkal. A sáfár egy gazdatiszt. Egy olyan gazdatiszt, aki a
rábízott dolgokkal ésszerűen, jól gazdálkodik.
11. Ha valaki szól, mintegy Isten Igéit szólja; ha valaki szolgál, mintegy azzal az
erővel szolgáljon, amelyet Isten ád: hogy mindenben dicsőíttessék az Isten a Jézus
Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen.
Ez az Ige nagyon megmelengette a szívemet. Pont ahhoz illik, hogy az ajándékaink
összeadódnak, ha együtt elmélkedünk, együtt szolgálunk. Csak azokra mondhatjuk, hogy
nyugodjanak békében, akik Jézussal a szívükben költöztek el. Ugye? Mert aki a rossz helyre
ment, az nem nyugszik békében, hiába mondjuk. Tehát ezt a kifejezést is jól kell tudni
használni.
Pásztor: Átadom Évinek a szolgálatot. Folytatja a teremtésről szóló tanítást. Ma arról
fogtok tanítást hallani, hogy Isten hogyan biztosította az életfeltételeket a földön. Majd ezt
követően megteremtette az embert. A múlt héten a világ teremtése volt a téma. A szombati
szolgálatunkban is azt mondták, hogy ők erről nem hallottak, hogy Ádám előtt is volt világ, és
arról sem, hogy Noé vízözöne előtt is volt egy másik vízözön. Nagyon figyeltek, és nagyon
érdekelte őket. Fogadjátok Évi szolgálatát szeretettel. Ez is lesz olyan izgalmas, mint a múlt
heti.
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Évi: Én is köszöntelek benneteket. Megerősítem a pásztor szavait, mert a szolgálatunkban
valóban azt vettük észre, hogy a teremtés témája nagyon sokak érdeklődését felkeltette.
Vannak, akik egyáltalán nem hallottak róla, mások csak felületesen ismerték a teremtést. Erről
az oldalról megközelítve, lépésről lépésre haladva azonban nem kaptak tanítást. Hálát adunk
az Úrnak, hogy előhozta ezt a témát, és az éhes szívek megelégíttetnek az Ő dicsőségére.
Közben pedig érdekes kérdések jönnek elő. Amint hallottátok, a mai napon az ember
teremtéséről fogok tanítani. Ez lesz a fő vonala, de néhány más kérdést is érinteni fogunk.
A Teremtés sorozat 2. része következik, aminek a címe: Az ember teremtése.
1. Életfeltételek
Ismétlésképpen tekintsünk vissza az előző tanításra.
2Péter 3,5–6.
5. Mert készakarva nem vesznek tudomást arról, hogy egek régtől fogva voltak, és
föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;
6. Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett.
Ámen.
A teremtés a kezdet, ami nagyon sok helyen megjelenik az Írásban, a levelekben, a
könyvekben. Létezett egy Ádám előtti világ, amely Lucifer felfuvalkodása, ellenszegülése
miatt ítélet alá került. Tehát Lucifer és a serege kapta az ítéletet, de az egész akkori világ
megsemmisült. Erről mondja az imént olvasott Ige, hogy készakarva, vagyis szándékosan
nem vesznek tudomást róla az emberek. Sokan azok sem, akik bibliatörténettel foglalkoznak.
De Isten újrateremtette a földet, bele a növény- és állatvilágot, majd az embert. A növény- és
állatvilág teremtésével kezdünk. Először azonban meg kell jegyeznünk, hogy a teremtés
minden szakasza két lépcsős. Ez azt jelenti, hogy az első részben a szellemi teremtés történt
meg, amikor Isten kimondta az Ő szavával, hogy legyen. A második lépcső az 1Mózes 2.
fejezetében található, amikor fizikai valóságot ölt mindaz, ami az első fejezetben, szellemben
megfogant. A láthatatlanból előáll a látható. A növények szellemi teremtéséről szól a
következő Ige:
1Mózes 1,11.
11. Azután monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát,
amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És
úgy lett.
Ámen.
Most megnézzük a 2. fejezetben, amikor a növényvilág a fizikai valóságba jön.
1Mózes 2,5–6. 9.
5. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté, még semmiféle mezei növény sem
volt a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem
bocsátott esőt a földre; az ember sem volt, aki a földet művelje;
Ez érdekes, mert az első részben halljuk, hogy mit mondott. Mondta Isten, hogy hajtson.
Tehát kimondta a hit szavát, de az nem jelent meg azonnal a fizikai valóságban. Ez is
alátámasztja, hogy akkor még nem volt semmi mezei növény a földön. Még semmiféle mezei
fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a
földet megművelje.
6. Azonban pára szállott fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
9. És nevele az úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót,…
Ámen.
A növények kifejlődéséhez vízre volt szükség. Amíg Isten nem bocsátott esőt a földre,
addig a növények nem tudtak a földből kinövekedni. Most rátérünk az állatvilág teremtésének
az első részére, ami a szellemi teremtés. Próbálom lassan és érthetően elmondani, hogy ne
keveredjünk bele.
1Mózes 1,20–21. 24–25.
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20. És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak
repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat,
amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az
ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
24. Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemük szerint: barmokat,
csúszómászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint,
és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látá Isten, hogy jó.
25. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látá Isten, hogy jó.
Ámen.
Ahogy mondtam az előző részben, Isten mindent tökéletesnek teremtett. Mindent. Ez volt
a szellemi része az állatok teremtésének. Fizikai valóságot szintén a második részben öltenek.
1Mózes 2,19–20.
19. És formált az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi
madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely nevet
adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
Isten az állatok testét is a földből formázta meg.
20. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei
vadnak;…
Ámen.
Ez a fizikai része, amikor valóságot öltött az állatok teste is, és élővé váltak, amikor Ádám
nevet adott nekik. Az állatok nem szellemi lények, így nem tartoznak az ember osztályába,
ezért nem tudunk velük közösségben lenni. Tehát egy kutyával, macskával, vagy bármi más
állattal nem tudunk együtt imádkozni, mivel nem szellemi lények. Nem tudunk velük
kommunikálni.
2. Az ember teremtése
Az ember teremtése szintén két lépésben történt. Isten először szellemi szinten tervezte
meg az embert, és azt is, hogy miként teszi őt úrrá a föld felett. Ezt is megnézzük az Igében.
1Mózes 1,26–28.
26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és
uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a
földön csúszómászó mindenféle állatokon.
27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá
és asszonnyá teremté őket.
28. É megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és
töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az
ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Ámen.
A 26-os versben a Biblia egyik hatalmas kijelentése az, amikor Isten azt mondta, hogy
teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Többes számban mondja. Isten itt a
Szentháromság tagjaihoz szólt. Mert a teremtésben Őrajta kívül ott volt a Szent Szellem is, és
az Ige, azaz Jézus is. Ezért mondja, hogy teremtsünk a mi képünkre és hasonlatosságunkra.
Tehát az ember Isten képére teremtetett, mert a Szentháromság egy Isten. Az ember Isten
képére teremtetett, ezért hármas felépítésű szellemi lény. Szellem, lélek és test. Úgy, ahogy
Isten is Atya, Fiú, Szent Szellem egyben. Kicsit ismétlünk, mert erről már tanítottunk.
1. Az ember szelleme a szellemvilággal van kapcsolatban. Az újjászületettek Isten
Szellemével kerülnek kapcsolatba, mert a szellemvilág elég nagy terjedelmű. Vannak rossz,
gonosz szellemek is, és van Isten Szelleme. Akik újjászületettek, Istennel vannak
kapcsolatban.
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2. Az ember teste az öt érzékszervén keresztül kapcsolódik a világhoz. Az ember teste utal
Jézusra, aki az Isten testben való megjelenése volt a földön. Ha a János evangéliumba jobban
belenézünk, könnyebben megértjük, hogy mit jelent ez.
János 14,8-9. 7.
8. Monda néki Fülöp: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
9. Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem,
Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg
nékünk az Atyát?
7. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és
mostantól fogva ismeritek Őt, és láttátok Őt.
Ámen.
Ez az Ige azért jött elő, mert sokan mondják azt, hogy Istent nem látják. Itt van a
bizonyosság arról, hogy a tanítványok látták az Atyát. Ahogy megismerjük az Atyát, mi is
látjuk Őt, mert a Szent Szellem elvezet minket az Ige által az igazságra, és megismerjük az
Atyát. A láthatatlan Istenünket. Ahogy a szellemi teremtésben is megmutatta, hogy Ő ezt a
képet látta, ami le van írva az állatokról, a növényekről, az emberről és a szellemi teremtésről.
Mindenről. Az egész világról, az univerzumról előre látta ezt a képet, mint ahogy a
tervezőasztalon megterveznek valamit. Milyen szépen mondta ki ezeket! Mert hitte, hogy ez
meg fog történni. Ez a szép, gyönyörű dolog a világmindenség teremtése. Ahol van élet.
3. Az ember lelke az értelem, érzelem és az akarat világához kapcsolódik. Az ember lelke
kapcsolja össze az ember szellemét a testével. Mint ahogy a Szent Szellem összeköti az ember
szellemét az Istennel.
A 27-es versben azt olvassuk, hogy Ádám Isten pontos képmása volt. Tehát Isten
másolatot készített az Ő lényéről, és ez bizonyítja, hogy az ember nem a majomtól származik.
Pedig a világ ezt hirdeti, és a tudomány is alátámasztja. Annak idején az iskolában is ezt
sulykolták belénk, emlékszem rá. Az ember az Édenben ugyanolyan igaz, ép és boldog volt,
mint Isten. De mi most is örömben lehetünk, mert Isten megtanítja velünk az Igéjén keresztül,
hogyan tegyük ezt? Isten azért teremtette az embert, hogy neki is legyen családja, akit körül
tud venni az Ő szeretetével, a gondoskodásával. Isten célja az volt, hogy az emberrel egy
társkapcsolata legyen. Hogy megismerje Őt az ember. Mi Istennel egy osztályba tartozunk,
ezért vagyunk képesek Vele és egymással is kommunikálni, és közösségben lenni. Az ember
Isten képmása, ezért képes ugyanazon a hitszinten cselekedni, működni, ahogy Isten is
működött és működik mai napig is. Ádám feladata az volt, hogy uralkodjon a föld felett úgy,
hogy szabadítsa fel a hitét a szavaiban, ahogy Isten is tette az Ő szavaival. A 28-as vers azt
írja, hogy Isten arra teremtette az emberiséget, hogy uralkodjon a föld felett, és minden
élőlényen. Isten nem azt mondja, hogy tűrjetek el minden megpróbáltatást, minden
betegséget, minden támadást, mert annak úgy kell lenni és az úgyis megtörténik. Nem! Isten
nem ezt mondta. Ez nem igaz. Isten, uralkodásra teremtette az embert. Azt mondta, hogy
uralkodjon a földön. Mi a Jézus nevében kapott hatalmunkkal uralkodunk az ellenség minden
ereje ellen. Más szavakkal azt mondta Isten: ha a jövőben bármi is ellenetek jön, katasztrófák,
baleset, járvány, betegség, ti magatok gyakoroljatok hatalmat felette.
Itt egy kicsit megállok, és azzal a balesettel kapcsolatban szólok, ami most történt a pesti
diákokkal. Szörnyű azt látni, hogy nem tudom hány helyen már két misét is tartottak. Nem
most kell misét tartani, hanem mielőtt elindultak arra az útra, akkor kellett volna megtenni
azért, hogy ne történjen meg. Az angyalokat ki kellett volna küldeni. Levédeni őket a szent
vérrel. Most csak a család vigasztalásáért tudunk imádkozni.
Egy bizonyságot is elmondok, ami nálunk történt. Benni fiamhoz kiment Ausztriába a
barátnője egy különjáratos mikrobusszal. Elvitték a helyszínre, a mikrobusz lejött a hegyről,
és lerobbant. Mielőtt elindultak, mondtam, hogy Uram, engem nem érdekel, hogy kinevetnek
vagy nem, de én felvállalom mindenki előtt, hogy imádkozzak, mert az Úr Jézus útján járok,
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és megáldottam az útjukat. Mondtam, hogy Jézus nevében menjetek, és az angyalok
seregével. Akkor ott mosolyogtak, de megköszönték a sofőrök is, hogy imádkoztam az
útjukért. Ez jelenti azt, hogy igenis, imádkozni kell. Szólni kell Istenhez, az angyalokhoz,
hogy adjanak egy bizonyos védelmet. A célállomás után lerobbant a busz. A helyettesítésére
küldött másik busz meg frontálisan ütközött. Elkeserítő, hogy nem tudják az emberek, hogy a
hatalmukat használni kell, és igenis imádkozni kell. Levédeni az utat, ha orvoshoz vagy
dolgozni megyek. Akárhova indulok, imádkozni kell. Ha ügyet intézni, akkor az a dolog Isten
akarata szerint sikerüljön, és ami a szívünk kívánsága, és az Úr akarata szerint való, akkor az
úgy fog történni. Tehát, ahogy Isten a teremtéskor használta a hittel kimondott szavait, te is
hasonlóan használd a hitedet. A kimondott szavaiddal változtasd meg a körülményeidet!
1Mózes 2,3.
3. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt, mivelhogy azon szűnt meg
minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten.
Ámen.
Amit Isten hat napon át végzett, azt a Biblia szellemi teremtésnek nevezi. Ez a szellemvilágban történt Isten kimondott szava alapján. Az imánk is ezen elv alapján működnek. Amit
hittel kimondunk, az először szellemben megfogan, majd fizikai valóságot ölt. Csak van,
amikor eltelik egy bizonyos idő, mire betölti a fizikai valóságot. A hitünk által történik az is.
Az 1Mózes első fejezetében van a szellemi teremtés, amit olvashattok, a másodikban történik
meg a fizikai megvalósulása. Van, amit Isten teremtett, és van, amit készített. A földet
teremtette, az ember testét viszont abból készítette, amit már megteremtett, vagyis a földből.
Ezt egy példával fogom szemléltetni. Például készíthetünk fából egy kutyaólat, vagy építenek
faházat, és még nagyon sokféle dolgot. Az a fa, amiből készítjük, már létező anyag. Előbb
létezett, mint az építmény, ami belőle készült. Tehát a fát nem mi teremtettük, mi csak
faragtuk, összeraktuk, formáztuk, alakítottuk azt a létező anyagot. Isten a Föld bolygót a
szavával teremtette. Az embert pedig már a meglevő földből formázta, mint egy szobrot. Isten
fogott a kezébe valamit, ami már meg volt teremtve, a földet, és megformálta az ember testét
a megnedvesített porból. Ami már létező anyag volt.
1Mózes 2,6–7.
6. Azonban pára szállott fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
7. És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából,…
Ámen.
Így készült el az ember teste, a földi sátorházunk. Megvolt mindene. Megvoltak a kezei, a
lábai, a belső szervei, az erei, mindene megvolt. Csak még vér nem volt benne. Elkészült,
tökéletesnek teremtette Isten az ember testét. De még nem volt benne egy szikrányi élet sem.
Ha Isten kiengedte volna a kezéből azt a megformált alakot, akkor az tönkrement volna.
Mindaddig nem volt benne élet, amíg Isten az élet leheletét bele nem lehelte abba a
megformált testbe.
A Jakab 2,26-hoz lapozzunk.
Jakab 2,26.
26. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek
nélkül.
Tehát a test szellem nélkül halott, a hitet pedig ki kell mondani. Hogyan cselekedjük meg?
Kimondjuk a hitet! Tehát az ember akkor kelt életre, amikor Isten az élet leheletét belé
lehelte. Ezt még egyszer felolvasom, de most az egész Igét.
1Mózes 2,7.
7. És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek
leheletét. Így lett az ember élő lénnyé.
Ámen.
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Tehát amikor Isten az életet lehelte a földből formált testbe, akkor lett az ember Isten
lényének pontos, élő mása. Amíg Isten a földből alkotta a férfit, addig a nőt a férfi oldalbordájából alkotta.
Tehát Isten férfit és nőt rendelt egymás mellé, hogy utódaik szülessenek, és ezáltal
benépesíthessék a földet. Az 1Mózes 28-ban először megáldotta őket, majd azt mondta, hogy
szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be az egész földet.
1Mózes 5,2–3.
2. Férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevüket Ádámnak, amely napon teremtetének.
3. Élt pedig Ádám százharminc esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára, és nevezé annak nevét Sétnek.
Ámen.
Tehát ahogy az ember Isten pontos mása, ehhez hasonlóan a megszületendő gyermek is
hasonlít a szüleire. Külsőleg is, belsőleg is. A haja színe, göndörsége, a szeme színe, a belső
tulajdonságai. Tehát nagyon sok hasonlóság van a szülő és a gyermek között.
A teremtés törvénye úgy működik, hogy minden a saját neme szerint és saját fajtája
szerint terem. Sét, aki Ábel után született, szintén hasonlított Ádámra, az apjára. Ábel volt az
igaz gyermek, Káin pedig a rossz út felé kanyarodott. Miután Ábelt meggyilkolta a testvére,
megszületett Sét, és ő lépett Ábel nyomdokába.
Tehát Isten úgy gondoskodott a teremtésben a szaporodásról, hogy az ember és az egész
élővilág képes legyen folyamatosan reprodukálni önmagát. Már felolvastam nektek az
1Mózes 1-ben a 11–12. 28. verseket. Arról szólnak a versek, hogy Isten minden teremtménye
a maga neme szerint szaporodjon, sokszorozódjon. A 28-as versben olvashatjuk, hogy
szaporodjatok és sokasodjatok. Minden élőlénynek valamilyen formában van magja. Ezt is
leírja az Ige. Van a növényeknek, az állatoknak és az embernek is egyaránt. A magban pedig
benne van az a képesség, hogy a saját fajtája szerint meg tudja sokszorozni önmagát. Ez
jelenti a reprodukálást, hogy megsokszorozza önmagát. Isten tehát olyan bölcs módon hívta
életre a világot, hogy a teremtményeiben benne található a mag az újrateremtéshez. Tehát, ha
Isten mindenfajta növényből, állatból is egyet megteremtett volna, és nem adta volna meg
hozzá a szaporodás képességét, akkor Ádám bűnbeesése után mindent újból kellett volna
teremtenie. De Isten csak egyszer teremtett meg mindent, mert a teremtményeit úgy alkotta
meg, hogy beléjük helyezte a szaporodás képességét.
Ádám bűnbeesése után mindent újra kellett volna teremteni, mert az átok következtében
idővel minden élőlény elpusztult volna. Naponta újra meg újra kellett volna teremtenie
mindent, ha mindjárt kezdetben nem gondoskodott volna erről a reprodukáló magról.
Az igazság az, hogy Isten az eredeti teremtés óta nem teremtett. Akkor mindent
tökéletesen megteremtett. Tehát Isten nemcsak megteremtette az élőlényeket, hanem megadta
nekik azt a képességet, hogy önmagukat ismételten előállítsák. Isten áldása és kenete ma is
képessé teszi az embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon.
Isten a hatodik nap végére elkészült a teremtéssel, ahogy már olvastuk az egyik Igében, és
megpihent a hetedik napon.
1Mózes 2,2.
2. Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az Ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott.
Ámen.
Vagyis vége volt a szellemi teremtésének, Isten megpihent és várta, hogy valóságot öltsön
mindaz, amit ő szellemben megteremtett. Az embernek megteremtette a földet, hogy a
lakhelye legyen. Isten megalkotta a világegyetemet, és ezt követően a földön elsőként az
életfeltételeket, a növény és állatvilágot biztosította, majd az embert a földre helyezte.
Zakariás 12,1.
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1. … Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember
kebelébe szellemet alkotott:
Ámen.
Tehát Isten az Univerzumon belül az embernek a földet jelölte ki lakhelyéül.
Ezt nézzük meg az Ésaiás 45-ben.
Ésaiás 45,18.
18. Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté; Ő az Isten, aki alkotá a földet és
teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az
Úr és több nincsen!
Sokszor hallani, ahogy az emberek felteszik a kérdést, hogy miért nincs más bolygókon
élet, miért nem ott laknak az emberek? Az Ige világosan megmondja, hogy a Földet teremté
lakásul az embernek. Nem kell azért a Marsra kilőni magunkat. Ezért mondta Isten Ádámnak,
hogy hajtsa uralma alá a földet, és uralkodjon felette, mert az embernek teremtette lakhelyéül.
Isten a hívőknek megadott minden hatalmat és erőt, és azt mondta az embernek: „Te légy a
földnek Istene, ahogy én vagyok az egek Istene.” Nézzük meg ehhez a Zsoltárokból az Igét.
Zsoltárok 115,15–16.
15. Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet.
16. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
Ámen.
Tehát Isten nem földigilisztának helyezte az embert a földre, akit bárki eltiporhat, hanem a
megteremtett földet rábízta az emberre, hogy őrizze. Ámen! Ez így igaz! Azért, hogy
uralkodjunk felette.
Isten adott az embernek útmutatást és képességet arra, hogy a kezében tartsa a földi
dolgok működését. Uralkodjon az állatokon, mindenféle csúszómászón, a katasztrófákon,
minden rossz dolgon. Mindenkinek megértést kell vennie arról, hogy Isten arra teremtette az
embert, hogy „kis Istenként” uralkodjon a földön ma is. Megtalálható az Igében, hogy mi „kis
Istenek” vagyunk. A Zsoltárokban nézzük meg a befejező Igénket.
Zsoltárok 8,4–6.
4. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van
reá?
5. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél (Elohim) és dicsőséggel és tisztességgel
megkoronáztad őt!
6. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
Ámen.
Tehát itt írja, hogy hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Egy kicsivel vagyunk
kisebbek, de ugyanúgy uralkodunk, mint Ő. ”Kis Istenek” vagyunk. Ámen.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
A következő bizonyságot együtt tudnánk elmondani Juncával.
Junca: A buszmegállóban egyedül állt egy férfi. Kiderült, hogy tüdőgyulladása volt, és
más betegsége is. Panaszkodott a főnökére, hogy haragszik rá. Mondtam neki, hogy az Úr ezt
majd megoldja. És hogy minél előbb meggyógyuljon, adtam neki naptárt, meg Jézus képet,
majd megpusziltam és akkor elkezdett a helyzetéről beszélni. Közben engem hívtak telefonon,
amit fel kellett vennem, így nem tudtam vele tovább beszélni, és akkor jött az Évi. Röviden
elmondtam, hogy eddig miről volt szó és az Évi beszélt tovább, aztán még én is be tudtam
kapcsolódni.
Évi: Elmesélte, hogy neki meghalt a felesége fiatalon, és babát is vártak. Azt mondta,
hogy ő nem adta fel, és nem hibáztatta ezért Istent. Belevetette magát a munkájába, mert
valami nagyon jó szakmája van. Gépész, és mindig dicséri az Urat. Nagyon jól érezte magát,
és a teremtésről folytatódott a beszélgetés. Azt mondta, hogy ő még ezt nem hallotta, hogy
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Ádám előtt is volt élet a földön. Sőt Luciferről sem hallott. Tehát azt sem tudják az emberek
igazából, hogy Lucifer az egy jó angyal volt. És azt nem tudják, hogy Isten teremtette
Lucifert. Aki pedig tudja, azt hiszi, hogy eleve gonosz volt. De tudjuk, hogy ő is jónak lett
teremtve, de gonosszá vált. Ez a férfi azt mondta, hogy a gonosz, a sátán el van taposva, le
van győzve. Nagyon jól elbeszélgettünk az Úr dolgairól. Mondta is, amikor látta a buszt
közeledni, hogy ”Jaj de kár, hogy jön már a busz, mert jó volt beszélgetni”.
Ennek a férfinek volt egy 25 éves barátja, aki sátánista volt. Sajnos hiába beszélt neki
Istenről, nem tudta visszafordítani őt arról az útról. A fiút autóbaleset érte és meghalt. De ő
most is nagyon nagy szeretettel gondol rá.
Pásztor: Tehát vannak nyitott szívű emberek.
Itt a falon ezek a képek engem a teremtésre emlékeztetnek. Szerintetek létezik ember, aki
látta Istent? A Biblia azt mondja, hogy Istent élő ember nem láthatja. Gondoljatok bele:
amikor ott állt Ádám, mint agyagfigura, és jött Isten, életet lehelt belé, azonnal elindult
Ádámnak a vérkeringése, felpattant a szeme, és feltételezem, hogy láthatta Istent. A
mélységeket keressük.
Még egy érdekes dolog, hogy valóban Éva, az asszony egy nemes anyagból lett teremtve,
de nem Ádám talpából, hanem az oldalbordájából. Ez mellérendelést jelent és nem
alárendelést. Végül elhangzott ma az is, hogy Éva mikor lett teremtve. Ádám mikor lett
teremtve? Hányadik napon? A hatodik napon! Tehát megteremtette Ádámot a hatodik napon,
odavitte hozzá az állatokat, hogy segítőtársat biztosítson számára, de azt mondta Ádám, hogy
ez egyik sem megfelelő. És akkor előhozta Évát. Ez valószínű a hatodik nap vége már. Tehát
Évát, azaz az asszonyt Isten egy pihenéssel, örömmel teli közegbe helyezte be, mert jött a
hetedik nap, ami a nyugalom napja. És a nőknek nyugalomban kellene élni. Nem úgy, mint a
mai világ ezt tükrözi. Mert utána a hetedik nap jött, és Isten megpihent.
Azt elfelejtettem mondani, de látjátok, már kiküldtem levelező listán is, meg a facebookon is, hogy miért fontos imádkozni. Évi éppen erről szólt, hogy nem utólag kell imádkozni és
misét mondani. Utólag most már imádkozhatunk azért, és fogunk is imádkozni, hogy akik
megsérültek, azok gyorsan meggyógyuljanak, vagy akik elvesztettek hozzátartozót, azokat
Isten vigasztalja meg. Ennyit tudunk tenni, semmi többet.
Ízületben és fülben van gyógyító kenet. Fogadjátok be a kenetet.
Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hozott
kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten erejét. Áradj, kenet, a Jézus Krisztus szent nevében!
Neked adunk, Úr Jézus, minden dicsőséget, mert Te voltál a kereszten, Te végezted be a
munkát, Te fogadtad a testedben a sebeket, ami által gyógyulást nyertünk. Köszönjük a
bevégzett munkát, köszönjük a jelenlétedet, az érintésedet! Köszönjük, Atyám, a gyógyító
szándékodat, és kiárasztjuk minden szent felett a Jézus nevében! Hálákat adunk, Atyám, hogy
a szövetekben a kenet raktározódik, és eljut az otthonokba, a betegekhez, akik nem tudtak
eljönni. És a kenet, ahogy kiárad, megtöri az igát, az ellenség gonosz munkáit, és a testből
kivezeti a hazug tüneteket, a Jézus Krisztus szent nevében! Ámen!
A tanításban hallottatok arról, hogy Isten biztosította az életfeltételeket, és utána
teremtette meg az embert. De az embernek is van egy felelőssége, hogy milyen az
életminősége. Ez sok esetben a mi döntésünkön múlik. Múlt héten is ez a jegyzet itt volt már,
csak nem került rá sor. Két héttel ezelőtt az Úr a szívemre helyezte, hogy keressek Igét a
hangyáról. És két helyen találtam is. De azt is tudni kell, hogy Isten nem bőbeszédű. Azt
helyezte a szívemre, hogy keressek Igét a hangyáról. És hát mondom, majd úgy teszek, mint
Erzsébet, hogy én felolvasom az Igét, a Szent Szellem pedig majd munkálkodik a
szívetekben, mert nem tudom, hogy miért adja ezt az Igét. Aztán néhány nap múlva megjött a
példa is az Igéhez, ami a legelső gyülekezetünkben történt.
Példabeszédek 6,6–11.
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6. Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs!
7. Akinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
8. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
9. Oh te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból?
10. Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy
pihenjek;
11. Így jön el, mint a vándor, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos
férfiú!
Egész a 11-ik versig elmentünk. Néha nem árt tovább olvasni az Igéket, mert nagyobb
világosságot kap az ember. Tehát úgy voltam vele, hogy Uram, ha ezt az Igét nekem adtad,
akkor át kell adnom, majd én az Igét felolvasom, és a Szent Szellem munkálkodik
mindenkinek a szívében, hogy ez mit is akar jelenteni. Aztán pár nap múlva a Szent Szellem
emlékeztetett: az első szolgálatunkban volt egy házaspár. Nem voltak jómódúak. Főképp
télen, amikor nem volt munka. És jött a karácsony, a gyülekezet gyűjtött össze egy kis tartós
élelmiszert dobozban, és megkapták karácsonyra. Jött a második karácsony, ugyanez történt.
Talán még a harmadik karácsonykor is, és innentől kezdve a Szent Szellem ezt az adakozó
hozzáállást leállította. Leállította, mert igazából ez a házaspár – és főképpen az asszony –
rosszul gazdálkodott a pénzzel, a családi bevétellel. Nem gyűjtöttek, mint a hangya. És annak
idején én olyan tanítást hallottam, hogy természetesen a Szent Szellem mindig indítja a
szíveket, akkor nagyon helyes az adakozás, de a gyülekezet nem egy fejőstehén. Ennek a
házaspárnak volt egy rossz hozzáállása. Úgyis jön a következő karácsony, és úgyis kapunk
csomagot! – de ez nem működött hosszú távon.
Emlékeztem, hogy Hagin is a Szent Szellem indíttatására az autóját elajándékozta, és
aratott egy új autót. A tanítványai ezt meglátták. Ők hústestből utánozták, és egész évben
gyalog jártak.
Tehát fontos, hogy a Szent Szellem vezetése alapján történjenek az adakozások is.
A Példabeszédek 30. fejezete négy állatról szól, amelyik bölcs. Ezt nem olvassuk most fel,
de megnézhetitek otthon. Egyébként is a Példabeszédekből 31. fejezet van, és hogyha
szeretnétek a Példabeszédeket végigolvasni és bölcsességet meríteni, akkor minden nap egy
fejezetet olvassatok belőle. Nem keveredtek bele, ha dátum szerint olvassátok. Holnap van
24-e, akkor a 24. fejezet a napi olvasmány. Vagy elkezditek majd elsején az 1-essel, aki
szeretné ezt olvasni.
Még egy gondolat. Korábban beszéltünk a test által irányított illetve a szellem által
irányított emberről. Ennek a felismerésére adott az Úr egy újabb kis szikrát. Hogyan lehet
megkülönböztetni a kettőt? A szellemi ember azonnal kiigazítja magát. A testi ember az
ellenáll, mert a test nem szereti a kiigazítást. Tehát így is fel tudjuk ismerni, hogy szellemi
emberek vagyunk, vagy testiek. Vagy mikor vagyunk egyik és mikor vagyunk a másik.
Még egy gondolat és elfogynak a múlt heti feljegyzéseim is. Meg szoktátok kérdezni a
családtól, hogy: „Ízlett az ebéd?” Általában megkérdezitek, ugye? Nagyon jó, amikor jön a
visszajelzés, hogy ez isteni finom volt, mind a tíz ujjamat megnyaltam. Ugyanilyen építő,
amikor a szolgálók kapnak visszajelzést, hogy ez a tanítás, ez nagyon jó volt, ez mélyenszántó
volt! Most nemcsak a helyire gondolok, hanem akár budapestire is. Milyen kijelentést vettél
belőle? Nyugodtan megoszthatod a többiekkel, mert az ő épülésükre is van, hogyha veszel
valami kijelentést. Tehát ez ahhoz hasonló, amikor megkérdezi a háziasszony, hogy: „Na,
hogy ízlett az ebéd?” Hogy ízlett a tanítás? Hogy ízlett a pesti tanítás? Hogy ízlett a helyi
tanítás? Lényeg az, hogy az egyik feladatunk az, hogy építsük egymást, és építsük Krisztus
testét. Halleluja!
Azért fontos imádkozni, mert azzal adunk Istennek belépést egy adott helyzetbe.
Önmagától nem fogja megtenni, mert úriember. Nem avatkozik bele a másik dolgába. Egyik
háziasszony sem megy át kéretlenül a szomszédba, hogy a rántást nem jobbra kell kavarni,

9/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

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

hanem balra. Vagy másképp kell hajtogatni a leveles tésztát. Úgy értem, hogy erőszakosan
nem megy oda az ember, hogy aztán majd én megmondom a jót, a tutit, hogy hogyan kell ezt
tenni. Természetesen egymásnak lehet receptekkel segíteni, azzal nincsen semmi baj.
Isten a szabad akaratunkat nem fogja átlépni. Ha mi hívjuk, akkor jön, ha nem hívjuk,
parkoló pályán van. Ezért minden egyes út előtt, itt a gyülekezetben is megtesszük, amikor
szóltok, hogy ki mikor merre utazik, hogy imádkozunk együtt, és a menny erőforrásai mennek
és megtisztítják az utat, őrzik az utazókat.
Hálákat adunk, Atyám, a mai alkalomért, a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó
szemekért. Köszönjük, Atyám, hogy Te adtad a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a
Te akaratodban van, és a hallgatóság azt hallotta meg, amit Te akartál üzenni.
Halleluja!
Jövő héten várunk benneteket szeretettel!
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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