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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 14. Szellemben érzékelni
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 01. 30.

Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy dicsőítsd az Urat! Halleluja!
Szeretettel köszöntünk benneteket. A pesti tanításban egy nagyon szép gondolat hangzott el.
Amikor Jézust kísértette a sátán, akkor mindig úgy válaszolt, hogy meg van írva. Vagy úgy is
olvasható, hogy megmondatott. Ez igazából akkor ér valamit, amikor erről az embernek
kijelentése van, ugyanis az ad erőt ahhoz, hogy magadhoz tudd húzni mindazt, ami e mögött
áll, hogy meg van írva. Például gyógyulás, gyarapodás, áldások. Tehát a kettő között óriási
különbség van, hogy csak meg van írva, és ott van a papíron, vagy kijelentés van róla a
szívemben. Tehát erre oda kell figyelni. A másik dolog, amivel szembesültem: a korábbi
években is e-mailben terjedtek olyan üzenetek, hogy ezt a levelet oszd meg vagy küldd tovább
több embernek, mert ha nem, akkor valami rossz fog történni veled. Valami nem jó dolog,
mert ráadásul egy nemzetközi láncot szakítasz meg, ami következményekkel jár. Most
ugyanezzel találkozom a közösségi oldalakon. Amikor ez megjelenik előttem, akkor azonnal
törlöm, nem küldöm tovább, mert ahova eljut, azokat félelemben és megkötözöttségben
tartanám. Én hatástalanítom ezt a fenyegetést az életem felett, és azok felett is, akik ezt még
megkapják. Nem szabad ebbe beleszaladni, mert ez egy nagyon ravasz munkája az ördögnek,
és megkötözöttséget akar hozni a szentek életére.
Az angyalok szolgálata sorozat 14. része következik: Szellemben érzékelni.
1. Szellemi látás
Máté 13,16–17.
16. A ti szemeitek pedig áldottak, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.
17. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti
láttok, és nem látták; és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották.
Halleluja! Ámen. Hálát adunk, hogy az Úr kegyelméből az utolsó idők végén több
kijelentés, látás érkezik Krisztus Testéhez. Ez az Ige az ószövetségi prófétákra vonatkozik. Ők
is kaptak ugyan Istentől különböző kinyilatkoztatást, de többre vágytak. Nekünk megadatik,
hogy többet kapjunk. Jó és szükséges, hogy érzékeljünk dolgokat a Szent Szellem által arról,
hogy mi zajlik körülöttünk a szellemi világban. Például az angyalok működését és szolgálatát
is érzékelhetjük. Saját magunk érdekében meg kell tanulnunk szellemben érzékelni és
szellemben járni. Egy vak ember rá van utalva egy másik ember közléseire. Egyes hívők is a
vakokhoz hasonlóan tapogatnak a szellemi birodalomban. Más kezét keresik, hogy
belekapaszkodjanak, és rajtuk keresztül kapjanak szellemi vezetést. Pedig mindenkit vezet a
Szent Szellem, aki újjászületett, mert az Igében meg van írva, hogy Isten fiait a Szent Szellem
vezeti. Hozzáteszem, ha hagyják. De mennyire más az, amikor minden hívő megtanul
szellemben látni és szellemben járni, mert akkor senkire nem kell hagyatkoznia. Az
Ószövetségben az embereknek el kellett menniük a papokhoz, vagy a prófétákhoz, mert csak
ők voltak kapcsolatban Istennel a Szent Szellem által. Az Ószövetségben a Szent Szellem
csak a papok, a királyok, és a próféták felett volt jelen, hogy a hivatalokat be tudják tölteni.
Hálát adok Istennek, hogy egyre növekszik a világosságom, hogy különbséget tudjak tenni
a test szerinti és a szellem szerinti járás között. A hét végén azt kaptam a szívembe az Úrtól,
hogy tanácsoljam a gyülekezetnek, hogy ők is tanulmányozzák ezt a területet. Ma reggel
hatalmas öröm ért, mert a Szent Szellem elvezetett engem egy 2009-es tanításhoz. A KSZE
oldalon megtalálható. 2009. április 19. Csidei Katalin tanítása, és az a címe: A Szent Szellem
vezetése. Olyan öröm ért, hogy a Szent Szellem ennyire munkálkodott, hogy kész anyaggal
tudok szolgálni felétek. Én azt javaslom, hogy ezt többször hallgassátok meg, és előtte
imádkozzatok, hogy: Uram, mutasd meg, hogy ebből a tanításból mi az, ami nekem szól, és
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milyen területen kell kiigazítani magam? Pár gondolatot említenék. Az egyik így hangzik:
óvakodjunk attól, hogy a Szent Szellem vezetésére hivatkozva rendszeresen megmondjuk
másoknak, hogy mit tegyenek! A testi keresztényekre jellemző, hogy mindig meg akarják
mondani, hogy a másik mit tegyen.
Egyébként az Ige is írja, de nem régen egy pesti tanításban is elhangzott a gerenda és a
szálka esete. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy a saját szemünkből kell először kivenni a
gerendát, és utána foglalkozzunk a másik szemében a szálkával. Aki azt mondja, hogy ami a
szívemen, az a számon, az igazából testi módon viselkedik. Isten királyságába csak szellemi
módon lehet belépni. Testi módon semmiképpen. A testiséggel a keresztények visszakerülnek
az újjászületésük pillanatának szintjére. Amikor egy ember újjászületik, igaz, hogy Jézushoz
tartozik, de még teljesen testi. Gondoljatok egy kisbabára. Ő teljesen testi. Ha éhes, jelez. Ha
tele van a pelus, jelez, és addig nem hagyja abba, amíg az ő szükségei be nem töltetnek. Aki
hústesti életvitelt folytat, az sokkal előbb hazaköltözhet az Úrhoz, tehát rövidebb lesz a földi
élete, mert a testi megnyilvánulásokkal tudnak a hívők ajtót nyitni az ördögnek. A testi
gondolkodás Isten gondolataival ellentétes. Mondok egy példát. Az egyik közösségi oldalon
nemrég olvastam egy mellbevágó bejegyzést. Egy felkent házaspárról van szó, akik az Úr
komoly szolgálói. Valaki megkérdezte tőlük nyilvánosan a közösségi oldalon, hogy azért,
mert fordítják a különböző hanganyagokat, videókat, mennyi pénzt kapnak? Ez egy testi
gondolkodású keresztény. Ők nem fizetésért dolgoznak. Ők is önkéntesek. De ezt nem
mindenki érti meg. A kegyelem arra tanít, hogy meg kell tagadnunk a testi hozzáállásunkat. A
Galata 5-öshöz lapozunk, ahol azt olvashatjuk, hogy a testi életvitel csorbítja az áldásainkat.
Galata 5,19–21.
19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag,
patvarkodások, visszavonások, pártütések,
21. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket
cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Ámen. Én azt hiszem, ez a felsorolás nem teljes, mert még ezekhez sok minden
hozzájöhet. A vége a lényeg, hogy akik test szerint járnak, azok Isten országának örökösei
nem lesznek. Nem azt mondja, hogy nem mehetnek a mennybe, nem az üdvösségüket vesztik
el, hanem csorbítják a saját áldásukat. Ezek a gondolatok az előző évi pesti tanításokból
származnak. A Szent Szellem elvitt oda, hogy ezeket ki tudjam írni és közzé tudjam tenni. A
Krisztus Testében óriási probléma a testi viselkedés. De vannak, akik részlegesen járnak
testben, tehát egyszer szellemben, egyszer testben. Mások meg teljesen testben járnak.
Hogyha valaki szellemben osztogat tanácsot másnak, az egy jó illattal társul. Ezt írja az
Énekek 3,6. A patikárius kenetéről van szó ebben és a következő versben is. Tudjátok a
kenetet olajból készítették, és hogyha sokáig áll az olaj, akkor megbüdösödik. Nekem is volt
egy olajos tégelyem, de egy idő múlva el kellett dobnom, mert az olaj megavasodott.
Énekek éneke 3,6.
6. Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa? mirhától és tömjéntől
illatos, a patikáriusnak minden jó illatú porától.
Ámen. A jó illatról szól. Amikor a Szent Szellemtől adunk tanácsokat másoknak, akkor az
egy jó illat. Hogyha valaki testi hozzáállással kezdi kioktatni a másikat, az egyrészt visszataszító, másrészt pedig megbüdösíti a Szent Szellem olaját. Ez az avasodás. Egy rossz illat
keletkezik. Az étolaj is egy idő után ilyen.
Prédikátor 10,1. Egyszerű fordítás
1. Ahogy a döglött legyektől megbüdösödik az illatos kenőcs, úgy teszi tönkre egy jelentéktelennek tűnő bolondság mindazt, amit a bölcsesség és a tisztesség elért.
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Ámen. Tehát a mi fordításunkban is a patikárius kenetéről van szó, hogy megbüdösödik.
A testi viselkedés, a testi hozzáállás tönkreteszi a Szent Szellem olaját. Röviden ennyi.
Visszatérünk az eredeti tanítás vonalához. Amikor tanításokat hallgatnak a szentek, akkor a
tanítások által emelkedik az elváró hit szintjük. A hit az Ige újból és újból történő hallásából
fakad. Ezért, ha van időtök, lehetőségetek, akkor egy tanítást ne csak egyszer hallgassatok
meg. Sokkal több kijelentést kaptok, ha ismét és ismét meghallgatjátok.
Róma 10,17.
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.
Ámen. Ha újra és újra hallgatod az Igét, a tanításokat, akkor hit ébred a te szívedben is
Isten angyalai felől, hogy ők képesek színre lépni, és természetfeletti módon cselekedni a te
érdekedben.
2. A dicsőítés ereje
Apostolok cselekedetei 16,16–26.
16. Lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, akiben jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásaival.
17. Ez követvén Pált és minket kiált, mondván: Ezek az emberek a Magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik.
18. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki
belőle. És kiméne abban az órában.
19. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva
Pált és Silást, vonák a piacra a hatóságok elé.
20. És odavezetvén őket a bírákhoz, mondának: Ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat,
21. És olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem
cselekednünk, mivelhogy rómaiak vagyunk.
22. És velük egyben feltámada a sokaság őellenük. A bírák pedig letépetvén
ruhájukat, megvesszőzteték őket.
23. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe veték őket, megparancsolva a
tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket.
24. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába
szorítá.
25. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok
pedig hallgatják vala őket.
26. És hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc
fundamentumai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei
feloldódnak.
Ámen. Egy kicsit hosszabban olvastuk ezt a történetet, hogy lássátok az előzményeket. Pál
és szolgálótársa, Silás, hirdetik az Evangéliumot. Végezték Istennek a munkáját. Találkoztak
egy szolgálóleánnyal, akiben ott volt a jövendőmondás szelleme. Ez egy démonikus
tevékenység. Ma is vannak jósok. Figyeljétek meg, hogy amikor szólt Pálékhoz, még ki is
mondta, kik ők. A jósló szellem megmondta, hogy Pálék az Isten emberei. Nem az első napon
imádkozott Pál ezért a lányért.
Tudjátok, miért? Mert ha az első vagy a második napon teszi, akkor azt testből tette volna.
Megvárta a Szent Szellem vezetését, mert ilyenkor jelen van egy kenet is, és akkor
imádkozott ezért a lányért. A lány megszabadult a jósló szellemtől. Ebből lett a probléma,
mert a gazdájának nagy hasznot hajtott, mert pénzért jósoltatott vele. Látta, hogy elveszik az ő
jövedelme a sokasággal a néppel együtt, ezért és Pált és Silást vitték a bírák elé, akik megvesszőztették őket ok nélkül. Ugyanaz történt, mint Jézus életében is, mert Őt is folyamatosan
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támadások érték. Tehát nem tudták elviselni az új tanokat. Azok az emberek is be voltak
rögződve egy régi kerékvágásba, a vallásosságba. Pált és Silást bezárták a belső tömlöcbe,
mint a közveszélyes bűnözőket. Kalodába zárták a lábukat, nem tudtak mozogni, de mégis mit
tettek éjfélkor? Imádkoztak és dicsérték Istent. A lényeg itt van, de szerettem volna, ha
látnátok, hogy miért jutottak a börtönbe.
Az éjfél bibliai jelentése a következő: a legsötétebb óra, a legnehezebb pillanat, ami jöhet
az életünkbe világos nappal is, mert az éjfél egy jelkép. Az éjfél a legmélyebb pontot jelenti
az ember életében.
Tehát a börtönben mindketten imádkoztak, és dicsérték Istent. Minden esetben, amikor a
hívők egy szívvel dicsőítik az Urat, az felkelti az angyalok figyelmét. Nem tudom,
gondoltatok-e arra, hogy a menny rendelkezik a legnagyobb kórussal. A földön szolgáló
angyalok nagy része tagja a mennyei kórusnak. Az imakonferencián ti is többször hallottatok
már mennyei kórust. Az angyalok képesek nekünk segíteni a dicséretben, és egy szent löketet,
egy felhajtóerőt és egy mennyei húzóerőt biztosítani ahhoz, hogy a dicsőítésünk felemelkedjen a földről, és ez a dicsőítés ne testi legyen.
Hozzák például azt, hogy a zenei hangnemet megváltoztassuk, zenei hangnemet váltsunk, és
ez által meg fog változni, fel fog gerjedni a kenet. Köszönjük az Úrnak, hogy olyan dicsérő
szolgálatok vannak, amiket Pesten is tapasztalunk és látunk. Nagyon sok évvel ezelőtt egy
evangelizációs alkalom előtt valaki azt javasolta, hogy ne azt a házaspárt hívjuk zenei
szolgálatra, hanem valaki mást keressünk. Én akkor nem értettem, hogy miért. De később ez
megvilágosodott, mert hallgatni jó és szép volt a zenéjük, de testből zenéltek, nem volt rajta
kenet. Tehát láthatjuk, hogy a mai tanítás nagyon abba az irányba halad, hogy testben vagy
szellemben működni. Tehát a dicsérő szolgálatban is fontos, hogy szellemből működjön és ne
testből.
Megfigyelhető, hogy a dicsérő szolgálaton keresztül milyen elemi erővel tudnak a Szent
Szellem örvényei feltörni, felfakadni, és a mennyei kenet áradni. Erzsébet nagyon szereti
Adrienn dicséretét, sőt még a börtönben is felfigyelt egy fiú Adrienn dicséretére. Mondtuk,
hogy megtalálja majd az interneten, hogyha kiszabadul.
Amikor a Szent Szellem mozdul, akkor el kell hagynunk a régi berögződéseket, mintákat,
és nyitni kell a szívünkben és áradni a Szent Szellemmel. Meg kell nyergelni a Szent Szellem
hullámait. A tévében biztos láttátok már, ahogy a nagy tengeri hullámokat a szörfösök hogyan
nyergelik meg, és aztán tovasiklanak. Tehát valahogy így kell nekünk is a Szent Szellem
hullámait megragadni és azzal áradni. Ehhez el kell hagyni a berögződéseket, a sablonokat. A
Szent Szellem vezetését kell követni. Pesten is előfordult, hogy a gyógyító sor az alkalom
elején volt. Ritkán, de volt ilyen, mert a Szent Szellem úgy vezette az elöljárónkat. Tehát nem
kell mereven ragaszkodni ahhoz, hogy dicséret, tanítás, gyógyító sor, szeretet-ének, mert
körülbelül ez a minta. Általában ez így megy Pesten is, mert kell lenni egy koreográfiának, de
ha a Szent Szellem éppen másképp vezeti a pásztort, akkor ez történhet másképp is. Ha a
Szent Szellemnek jön egy gyógyító kenete, akkor imádkozhat az alkalom elején is. Tehát ez
jelenti, hogy a berögződéseket el kell hagyni.
Engednünk kell, hogy az angyalok hozzák a szent, felgerjesztő erőt, és ezt úgy tudjuk
elérni, hogy áradunk a Szent Szellemmel.
Mi történt, miután Pál és Silás imádkozott és dicsérte Istent? Földindulás lett. Az ajtók és
a bilincsek kinyíltak! Valakinek ott kellett lenni, aki földrengést okozott. Meggyőződésem,
hogy az angyalok tevékenysége áll a háttérben. Szó szerint nincs leírva, de valakinek azt a
földrengést, az ajtók, a bilincsek nyitását el kellett végezni, mert tény, hogy megrázkódott a
börtön, és kinyíltak a zárak.
Az ima és a dicsőítés mindig odavonzza az angyalokat. Nem tudom, hogy ki látott
páternosztert? Hasonló a lifthez, csak az egyik oldalon fölfelé megy, a másik oldalon lefelé.
Lassan megy, nem áll meg, menet közben kell belépni és kilépni. Amikor a páternoszter
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fölfelé megy, az hasonlítható ahhoz, amikor a mi dicséretünk, imádatunk száll fel Isten trónja
elé, és Isten kinéz az erkélyről, hogy: „Ki énekel ennyire, ki dicsér engem ennyire?” És a
páternoszter másik oldalán pedig ereszkedik le a kenet, a kenetben pedig az angyalok. Ez egy
szép kép, amit magunk elé tudunk képzelni. Tehát, amikor jönnek a támadások, akkor erre
gondoljatok. Dicsérni Istent, imádkozni, ami fölszáll, a szabadítás jön lefelé. Ez történt Pállal
és Silással is.
Jelenések 7,12.
12. Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és
hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké.
Ámen. A dicsőítés és az imádás felgerjeszti, felhevíti az angyalokat. Ezt láttuk Pál és Silás
esetében is. A test szeretné ezt a dicsőítést félbeszakítani. A test nem akarja felemelni a szent
kezeit az Úrhoz, pedig a Zsoltárok 134,2-ben meg van írva.
Zsoltárok 134,2.
2. Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen, és áldjátok az Urat!
Ámen. Egyértelmű? Tegyünk mellé még egy másik Igét. Jeremiás siralmai 3,41. Ebből a
könyvből keveset olvasunk.
Jeremiás siralmai 3,41.
41. Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben.
Ámen. Tehát a test úgy gondolkodik, hogy: benéznek az ablakon és meglátják, hogy én
felemelem a kezemet, meg olyan fárasztó föltenni a kezünket, és ehhez hasonló gondolatok
kavarognak a fejekben. A test ellene van a szellemnek.
A Galata 5,17 leírja, hogy a test és a szellem egymás ellen tusakodik. Ezért kell nekünk
folytonosan az Igében megfürödni, elmélkedni rajta, hogy a szellemünk erősebb legyen és a
test cselekedeteit le tudja győzni.
Az angyalok mindig jó példával járnak előttünk a dicsőítésben. Amikor a szíved mélyéről
dicsérsz és nem testből, akkor felhangolódsz az örökkévalóság erőire.
3. Áldáshozó angyalok
Az angyalokból soha sincs hiány. Ők mindig megjelennek, és serényen munkálkodnak,
amikor nekünk szükségünk van rá. A személyes angyalunk szükség esetén további erősítést
képes hozni magával. Tehát legyünk ennek a tudatában. Ha elfogadod a szolgálatukat, akkor
együtt fognak veled munkálkodni az Ige vonalában.
Nézzünk meg egy ószövetségi példát.
1Mózes 24,7.
7. Az Úr az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából, és az én
rokonságomnak földjéről, aki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te
magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az Ő angyalát előtted, hogy onnan végy az én
fiamnak feleséget.
1Mózes 24,40.
40. Monda nékem: Az Úr, akinek én színe előtt jártam, elbocsátja az Ő angyalát
veled, és áldottá teszi a te utadat, hogy feleséget vehess az én fiamnak az én nemzetségem
közül, és az én atyám házából.
Ámen. Ábrahám elküldte a szolgáját, hogy hozzon feleséget a fiának, és közben így
bátorította: Isten angyalai előtted mennek, és áldottá teszik az utadat! Ezt minden nap te is
elimádkozhatod!
Most valljuk meg együtt: Isten angyalai előttem mennek, és áldottá teszik az utamat!
Ámen. Tehát ha elindulsz hivatalos ügyet intézni, dolgozni, szolgálatba, ez egy nagyon jó
megvallás.
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;
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12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és
gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
Ámen. Krisztusban már minden áldás hozzánk tartozik, mert Ő megszerezte nekünk. Az
egy másik dolog, hogy nem mindenki birtokol mindent. Az angyalok is tudják, hogy az áldások hozzánk tartoznak. Ők azon munkálkodnak, hogy ezek az áldások beteljesedjenek rajtunk.
Az áldásokat Krisztus már megszerezte nekünk, de az ellenség szeretne ettől meg szeretne
meglopni bennünket. Ezért azon kell munkálkodnunk és a hatalmunkat gyakorolni, hogy az
angyalok együttműködésével és segítségével birtokba vehessük az áldások teljességét.
Az előbb néztünk egy ószövetségi példát, hogy az angyalok hogyan segítenek, amikor útra
kelünk. Most pedig megnézünk az Újszövetségben egy példát az angyalok segítségére.
János 5,1–4.
1. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe.
2. Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának
neveznek. Öt tornáca van.
3. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását.
4. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet: aki tehát először lépett
bele a víz felzavarása után, meggyógyult, bármilyen betegségben volt.
Ámen. Tehát láthatjuk, hogy Isten mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben
használja az angyalokat, hogy szolgáljanak felénk. Most a 3-as és 4-es verset olvassuk el a
Bővített fordítás szerint.
János 5,3–4. Bővített fordítás
3. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva, hogy a
víz pezsegni, bugyogni kezdjen.
4. Mert meghatározott időkben az Úrnak egy angyala szállt le a tóra, és mozgásba
hozta, felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult bármilyen betegségben is szenvedett.
Ámen. Ezekben az igeversekben Isten gyógyító szándékát látjuk.
2Timótheus 1,6.
6. Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát,
amely benned van az én kezeimnek reád tétele által.
Ámen. Kézrátétel által plántálódnak a szellemünkbe Isten szellemi ajándékai, amit a Szent
Szellem működtet az Ő akarata és az Ő időzítése szerint. Tehát a Szent Szellem ajándékait
nem tudjuk előhozni akkor, amikor mi akarjuk, mert ha ezt tennénk, akkor varázslásba
keverednénk. A Szent Szellem ajándékai akkor működnek, amikor Ő akarja.
Junca a múlt héten azt mondta, hogy a kenetnek ilyen erőteljes hatását még nem érezte. A
Szent Szellem az ő szíve kívánsága szerint egy olyan erőt kapcsolt be, amiről én nem is
tudtam.
De nem szabad elfelejteni azt, hogy Isten angyalai is egy természetfeletti ajándék a
számunkra. Amikor dicsérjük és magasztaljuk Istent, akkor a dicsőítés hullámai felgerjesztik,
felserkentik az angyalokat. Ha ebből kijelentést és megértést veszel, akkor bármilyen szellemi
hadszíntérre, szellemi csatába is kerülsz, tudnod kell, hogy ott angyali segítségek állnak a
rendelkezésedre. Angyali segítségeket nyerhetsz a dicsőítés által.
Nem olyan túl régen említettem, hogy ha az ember bajba kerül, kezdje el dicsérni Istent,
mert jön a kenet, jönnek az angyalok, és jön a szabadítás. Istent nem kell rávenni arra, hogy
olyat cselekedjen, amit már megtett értünk, amit Jézus elvégzett a kereszten, amit megszerzett
nekünk a megváltás során!
Világosságot kell nyerni abból, hogy az angyalok a rendelkezésünkre állnak, és mindig a
segítségünkre sietnek. Ahogy növekszik bennetek az elvárás az angyalok szolgálata iránt,
olyan szellemi megtapasztalásban lesz részetek, amelyről nem is álmodtatok, mert olyan
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helyzetekből fog kimenteni az angyal vagy az angyali sereg. És erről több bizonyságot is lehet
hallani, olvasni. Mert ha megengeded, akkor az angyalok útitársként fognak kísérni minden
utadon, és ez benne van a Zsoltárok 91-ben is.
Munkára kell fogni az angyalokat, és meg fognak nyilvánulni az életedben. Isten ezt
elérhetővé tette a számunkra. Tehát ne hagyd, hogy vallásos nézetek elbizonytalanítsanak az
angyalokkal kapcsolatban, vagy téves tanítások kilopják a szívedből az angyalokba vetett
hitet. A mai tanítás fókusza – ha szabad így mondanom – a szellemben vagy testben járás. Azt
sem szabad megengedni, hogy egy keresztény testben működjön, testben járjon, mert saját
magát fogja az áldásokról levágni. Imádkozik, imádkozik, de nem olyan mértékben
nyilvánulnak meg az imaválaszok, mint ahogy elvárható lenne. A testben járásnak van még
egy veszélye, amire az egyik pásztortársamon keresztül hívta fel az Úr a figyelmemet. Akik
testben járnak, elképzelhető, hogy egy idő után levágják magukat a gyülekezetről. S erre is
vannak sajnos példák. Úgyhogy maradjunk a Szent Szellem vezetésének vonalában és
haladjunk a szellemi úton, az a legjobb a számunkra.
A testet – azt mondja az Ige – meg kell öldökölni. Nem szabad engedni, hogy a test
diktáljon. Pál sokat ír erről. Úgy lehetünk győztesek, ha szellemben járunk, mert a
hadviseléseink nem testiek, hanem szellemiek. És Isten királyságában is csak szellemben
működve tudunk előszólítani dolgokat. Halleluja!
Köszönjük a befogadó szíveteket.
A kezünket tesszük rátok. Imádkozunk értetek, kiárasztjuk a kenetet, hogy szabadok
legyetek.
Drága mennyei Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében hálaadással, magasztalással és
dicsérettel a kezünket rátesszük a hittel hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten
dicsőségét és a szolgáló angyalokat, hogy végezzék el a szabadító munkát. Levágjuk a
testekről a fájdalmakat, a betegségeket, ezeket megtörtnek nevezzük a Jézus nevében.
Örvendezünk benned, Atyám, mert a te örömöd a mi erősségünk. Köszönjük, drága Úr Jézus,
hogy a kereszten elhordoztad a betegségeinket, a testedben fogadtad a sebeket, és szabaddá
tettél bennünket a fájdalmaktól is. Köszönjük a teljes körű megváltásunkat. Az Úr Jézus
Krisztus szent nevében. Ámen.
Jézus nevében Tied minden dicsőség, Atyám, mindörökkön örökké. Ámen.
Halleluja!
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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