AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA - 16. A menny erejének eloldása
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
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Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy örvendezz az Úrban! Szeretettel
köszöntünk benneteket. A dicséret alatt látogatások voltak. Volt, aki énekelt, vagy nevetett.
Történt még valami?
Évi: – Igen! Egy angyal is jelen volt. Imádkoztam és éreztem, hogy megsimított. (Többen
is látták az angyalt!) Halleluja!
Az előző pesti tanításból megragadott az, hogy ha engedelmesek vagyunk Istennek, akkor
az egy védelmet jelent. Ha nem vagyunk teljesen engedelmesek, engedetlenek vagyunk, akkor
ez ajtót nyithat az ellenség számára. A Jakab 4,7 is erről beszél. Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek.
Jakab 4,7.
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut
(elmenekül) előletek.
Az elöljárónk annak idején arról tanított, hogy ez a kettő összefügg. Amilyen mértékben
engedelmeskedünk Istennek, olyan mértékben van hatalmunk a sötétség ereje felett. Egyenes
arányban van a kettő. A tegnapi tanításból is egy fontos mondatot kiemelek. Amikor valaki
kap egy felkenetést, egy előléptetést, az ördög azonnal megjelenik, mert neki nagyon ellenére
van az a kenet. Azt hiszem, hogy ezt már mindannyian megtapasztaltuk. De a nagyobb lakik
bennünk, a hatalmasabb. Innentől kezdve győztesek vagyunk.
Az elmúlt események kapcsán az jött fel a szívemben a múlt alkalom végén, hogy
tájékoztassalak benneteket, ti pedig a környezetetekben azokat, akiket érint, hogy a szertartások nálunk ingyenesek. Van gyermekbemutató, esketés, jubileumi házassági évforduló,
temetés. Tehát mindazok a szertartások, amelyek más egyházakban megvannak, nálunk is
megrendezhetők és ingyenesek.
Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a csecsemő keresztény kifejezés nem sértő.
Mert mindenki az alsó szinten kezdi. Mi is babaként születtünk meg, és föl kellett növekedni.
A szellemi növekedés is ehhez hasonló. Tehát ha ezzel a kifejezéssel még nem találkoztatok,
ezt ne vegyétek sértőnek, ez egy állapot. De a baba is növekszik folytonosan. Most annak az
ideje van, hogy Isten többször meglátogatja a szenteket álomban, és ezeknek az álmoknak,
látogatásoknak célja van. Az utolsó időkkel függ össze.
Korábban már szóltam arról, most ugyan Igéket nem írtam ki, de mi Jézus követői
vagyunk. Jézus példáját kell követnünk. Az esetleges sértődések elkerülése végett, érdemes
tanulmányozni, hogy Jézust kik vették körül. A legtágabb kör a tizenkét tanítvány. Utána jött
a három tanítvány, majd az egy tanítvány, aki Jézus kebelén nyugodott. Ő volt János. Biztos
vagyok benne, hogy a Szent Szellem mutatta így Jézusnak. A Biblia azt mondja, hogy Isten
nem személyválogató, és ezt állítom továbbra is. De Krisztus Testén belül vannak szellemi
kapcsok, szolgálati kötelékek, és ezeknek a kiteljesedését láthatjuk így. Az elöljárók, az
egyházvezetők is maguk mellé vesznek bizonyos személyeket, köröket, amikor mennek
szolgálni vidékre, de a helyi alkalmak során is szükség van erre. Tehát senkinek ne okozzon
problémát, ha úgy tűnik, hogy egy pásztor szorosabb szellemi kapcsolatban van egyik-másik
bárányával. Itt a példa. Jézus példája, hogy vannak közelebbi és még közelebbi, és még
közelebbi kapcsolatok. De ezt mind a Szent Szellem munkálja a szent kapcsok és kötelékek
által. Halleluja, dicsérjük az Urat! Isten gyógyító szándéka erőteljesen megnyilvánul. A
végtagokban erős a kenet, többször visszatért már, valamint az ízületekben.
Folytatjuk az angyalokról szóló tanítássorozatunkat. A 16. rész következik: A menny
erejének eloldása címmel.
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1. Felkészülni
Pont olyan dolgot fogtok hallani, ami éppen most történt a dicséret alatt. Amikor
tanulmányozni kezdjük az angyalok szolgálatát, valószínű, hogy lesznek megtapasztalásaink
velük kapcsolatban. Készítsd fel magad, hogy meg ne rémülj, amikor az angyalok
meglátogatnak. Tanuld meg észlelni és felismerni őket, amikor részed lesz egy látogatásban.
Lehet olyan eset, hogy találkozol egy idegennel, beszélsz vele és úgy tűnik, hogy ezer éve
ismered. Ezek az esetek is az angyali megnyilvánulások közé sorolhatók. De előfordul, hogy
meglepődünk, mint Mária.
Lukács 1,28–29. Bővített fordítás
28. És az angyal hozzá menvén, így szólt: köszöntelek téged, óh kegyelembe fogadott,
Isten kedveltje. Kegyelemmel megáldott.
29. Az Úr veled van, áldott vagy, Isten kegyeltje vagy, minden asszonyok között. De
mikor Mária meglátta őt, igencsak megdöbbent, ámulatba esett. Egészen zavarba jött
azon, amit az angyal mondott. És egyre csak az zakatolt, forgott, járt a gondolataiban,
hogy mit jelenthetett ez a köszöntés?
Tehát mint említettem, ha egy angyal megjelenik előttünk, akkor ne rémüljünk meg, és ne
döbbenjünk meg olyan mértékben, mint Mária. Mert természetes dolog, hogy az angyalok
körülöttünk vannak és szolgálnak felénk. Az angyalok erőteljes hírvivői és futárai Isten
üzeneteinek. Útmutatást, intést, erősítést, áldást és üzenetet hoznak a számunkra. Ezért
kívánjuk azt, hogy Isten használja az angyalokat felénk. Az angyalok a létezésnek egy
magasabb dimenziójában működnek. A szolgálatuk szabadságot, vigasztalást, könnyebbséget,
és jólétet szolgáltat a szentek felé. Mivel ők a szellemi birodalomban működnek, ezért
magasabb szinten képesek hatást kifejteni, mint mi. Ahol ők mozognak, az egy olyan réteg,
ahova mi soha nem juthatnánk el, hogy ott elvégezhessünk dolgokat, és kitűzhessük a
győzelem zászlaját. A harcok helye pontosan meghatározható. Ez az első és a második ég. A
harmadik égben is ott vannak az angyalok, de ott már nem zajlik szellemi háború, mert a
harmadik égből az ördög kizáratott, amikor az Úr Jézus felvitte a szent vérét a szentek
szentjébe. Ismétlésképpen elmondom, hogy mi a három ég. Pál apostol azt írja, hogy ő
elragadtatott a harmadik égbe. Ha van harmadik ég, akkor kell lenni elsőnek és másodiknak
is. A bibliatudósok a következőképpen tanítják. Az első ég a földet körülvevő atmoszféra. A
második ég a csillagos ég, a harmadik pedig a nagyon-nagyon távoli menny. Tehát az első és
a második égben még ott vannak a sötétség erői. A harmadik égben már csak békesség van és
szeretet. Hamarosan ez fog megnyilvánulni a földön is.
2. Magasabb szint
Az angyalok a szellemi erő-megnyilvánulások magasabb szintjén működnek, mint az
ember. Ők elküldettek, hogy az emberért szolgálatot végezzenek. Istennek szolgálnak, az Ő
szavának elhangzására figyelmeznek, az Ő parancsait teljesítik a földön és a mennyben, de az
emberekért végzik a szolgálatukat. Tehát Istennek szolgálnak olyan módon, hogy ezzel az
emberek javát szolgálják. Nem elég csak megismerni, elismerni és távolról tisztelni az
angyalok szolgálatát. Isten nem véletlenül és nem cél nélkül fed fel róluk a Bibliában nagyon
sok részletet.
János 17,14–15.
14. Én a te Igédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból
valók, amint hogy én sem e világból vagyok.
15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Mi ebben a világban élünk, de nem e világnak az állampolgárai vagyunk. Ezt nézzük meg
a Bibliában.
Filippi 3,20.
20. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus
Krisztust is várjuk;
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Mikor kaptuk meg a mennyei útlevelünket? Amikor befogadtuk az Úr Jézust a szívünkbe.
Onnantól váltunk kereszténnyé. Pedig azt hittük, hogy előtte is azok voltunk. De rosszul
jártunk volna, ha az időnk nagyon korán lejár. A világ nem tiszteli a gyülekezetet és nem
tiszteli a hitünket. Előszeretettel nevetik ki az Evangélium üzenetét. De a tüzes kemence körül
állók nem nevettek, hanem megrettentek az angyal láttán, és egy istenfélelem szállt rájuk. El
kell jutnunk oda, hogy megtiszteljük Isten dolgait. A Szent Szellemet, a kenetet, a drága
olajat. A neki járó tiszteletet fel kell ölteni magunkra, amit más néven istenfélelemnek
neveznek. Az istenfélelem nem azt jelenti, hogy Istentől rettegünk, mert a nyakunk közé
szeretne csapni, hanem egy mély tiszteletet. Csak a magyarban nincs megfelelő szó erre.
Amikor mások látják a te istenfélő életedet, továbbá az életeden levő áldásokat és
természetfeletti megnyilvánulásokat, akkor ez egy tiszteletet fog kiváltani belőlük, és
kedvessé válsz mások előtt. Isten teszi ezt. Ez egy olyan kiváltság, ami minden hívőnek kijár.
Aki az emberek között mozog, vagyis szolgálatba jár, akár különböző otthonba, kórházakba,
börtönökbe, tehát kimozdul a gyülekezet köreiből, az ezeket időnként mind meg is tapasztalja.
A te elhívásod arról szól, hogy egy magasabb szinten élj és működj Isten királyságában.
3. Az angyalok eloldása
Ahogy hallottuk a pesti tanításban, az ördög is nagyon kitartó, de mi hatalmasabbak
vagyunk, mert Krisztus lakik bennünk, és a Szent Szellem a nagyobb, aki hatalmasabb a
sötétség összes erejénél.
Mindannyian megtapasztalhattuk már, hogy az ellenség próbál körülvenni, nyomást
gyakorolni ránk oly módon, hogy embereket küld, hogy szorongassanak bennünket. Lehet,
hogy te próbáltál beszélni velük, de nem született eredmény. Ilyenkor szólj az angyalnak!
„Angyalok, távolítsátok el ezeket a sanyargató személyeket az életemből, szedjétek le rólam
őket!” Ez mellé még lehet igei megvallást is tenni. Az egyik a Jeremiás 1-ben, a másik az
Ésaiás 54-ben található.
Jeremiás 1,19.
19. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek le téged, mert én veled vagyok,
azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.
Ésaiás 54,17.
17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellened
perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem
van, így szól az Úr.
Erre a két Igére egy megvallást is mondhatunk közösen:
Köszönöm, Atyám, a Te Igédet, amit a számra veszek most, és kihirdetek. Viaskodnak ugyan
ellenem, de nem győznek le. Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden
gonosz nyelv, amely ellenem perbe száll, kárhoztatik. Köszönöm, drága Szent Szellem, hogy olyan
vastagon beborítasz olajjal, hogy az ellenség nem tud megfogni, mert kicsúszom a kezéből. Ámen.
A birkózók is bekenik magukat olajjal, így kicsúsznak az ellenfél kezéből. Így képzeljétek
el magatokat! Egyébként én ezt a megvallást használom.
Az elkövetkezendő időkben fogjuk is látni az angyali seregeket, a harcos angyalokat, és a
tüzes szekereket. A megváltásunk teljes csomagjából már csak az hiányzik, hogy az angyali
működés teljes kiterjedésében életre keljen. A megváltásunkban van egy olyan dimenzió,
amelyet csak az angyalok tudnak megnyitni számunkra. Az ima, a gyarapodás, a gyógyulás
vonatkozásában is van olyan terület, amelyben csak az angyalok munkálkodhatnak. Eddig
azért nélkülöztük ezeket a szent segítségeket, a mennyel egyesült erőket, mert a vallás nem
volt nyitott erre. De most már itt az ideje, hogy a menny ereje eloldasson a földön.
Isten angyalai képesek az Ő erejét eloldani a földön. Isten szétküldi őket üzenettel,
paranccsal, hogy azokat véghezvigyék. Ahogy eloldod az angyalokat, azok képesek akár egy
épületet is megmozgatni. Nézzünk erre két példát. Az Apostolok cselekedeteiben 4. fejezet
24-es és 31-es verse. De ti olvashatjátok az egész történetet, hogy kerek legyen.
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Apostolok cselekedetei 4,24. 31.
24. Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavukat az Istenhez,
és mondának: Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert
és minden azokban levő dolgot.
31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének
mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala.
Tehát az egy szívvel-lélekkel mondott ima, amit közösen mondanak a szentek vagy a
gyülekezet, képes megmozgatni a helyet, azt a helyszínt, ahol vannak. Valósággal érezhető. A
következő Igénk az Apostolok cselekedetei 16-ban van. Miután elolvastuk, egy párhuzamot
fogunk látni.
Apostolok cselekedetei 16,25–26.
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.
A két Ige között van egy párhuzam. A két történetben ugyanaz az Ige, ugyanaz a szó
szerepel. A 4531-es Strong számú szó, ami azt jelenti, hogy megrázkódik. Az egyik versben a
megmozdul szó szerepel, a másikban pedig a megrendül. Az eredeti görögben mind a két szó
azt jelenti, hogy megrázkódik. Tehát Isten megrázta azt az épületet vagy földet, ahol éppen
voltak. A Strong szám azt jelenti, hogy volt egy szent ember, aki beszámozta a héber és a
görög szavakat, hogy minden nyelven tudják azonosítani őket. Így mindenki tudja, hogy arról
az egy szóról beszél. Ez egy nagy segítség. Ezeknek a szavaknak leírták a héber és a görög
jelentését is. Általában egy szónak több jelentése van, ami a Biblia-kereső programban – amit
én is használok – megtalálható. Tehát a Strong száma alapján keresem a szavakat és azoknak
a jelentését.
Ebben a két történetben mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a háttérben angyali
tevékenységek voltak.
4. Angyali beavatkozások
Azt hiszem, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy szeretnénk látni mindannyian,
amint az Úr karja mozdul az életünk felett és hadakozik értünk, miután eloldjuk az
angyalokat, azaz kiárasztjuk őket. Két héttel ezelőtt olvastuk hozzá az Igét a Máté 18,18-ban.
Az oldás és kötés hatalmát. Tehát ha eloldjuk, kiárasztjuk az angyalokat, akkor látni fogjuk,
hogy megszűnnek a szellemi háborúskodások.
Olvasunk pár Igét ezzel kapcsolatban.
Zsoltár 46,9.
9. Háborúkat szüntet meg a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el
tűzben.
Isten angyalai véget vetnek a háborúnak. Megvan hozzá a képességük. Íjat, dárdát és harci
szekeret semmisítenek meg. Ez a három szó is az eredeti szövegből származik. Szinonimája a
versben elhangzottaknak.
Ézsaiás 37,35–36.
35. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért,
Dávidért!
36. Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az asszír táborban száznyolcvanötezret, és midőn reggel az emberek felkeltek, ímé azok mindnyájan holtak valának!
Az angyalok a harc mesterei. Ebben a történetben egy angyal egy éjjel száznyolcvanötezer
ellenséges harcost semmisített meg. Óriási szám. Egy embernek nem lenne ekkora fizikai
ereje, hogy száznyolcvanötezer harcost megsemmisítsen.
2Mózes 3,2–3.
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2. És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és
látá, hogy ímé a csipkebokor ég; de a csipkebokor meg nem emésztetik.
3. S monda Mózes: Odamegyek, hogy lássam e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor.
Isten képes az angyalokat széllé vagy tűzzé tenni. Ebben az esetben a csipkebokor nem
természetes tűztől lángolt. Természetfeletti tűz volt, ami nem pusztít.
Megnézzük a következő Igét, és itt is párhuzamot fogunk látni a két vers között.
Ezek már ismerős versek, de ismét elő kell venni őket, hogy az Úr megmutasson valamit.
Dániel 3,24–28.
24. Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkele, szóla és monda az ő
tanácsosainak: Nem három férfiút veténk-é a tűz közepébe megkötözve? Felelének és
mondának a királynak: Bizonyára, oh király!
25. Felele, és monda: Ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és
semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiáé.
26. Nabukodonozor ekkor az égő, tüzes kemence szájához járula, és szóla és monda:
Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, jertek ki és jöjjetek ide! Azonnal
kijövének Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből.
27. És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai,
nézik vala ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és
hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga
sem járta át őket.
28. Szóla Nabukodonozor, és monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és
Abednégó Istene, aki elküldötte az Ő angyalát és kiszabadította az Ő szolgáit, akik
Őbenne bíztak; és a király parancsolatát megszegték és veszedelemre adták az ő testüket
és nem szolgáltak és nem imádtak más istent az ő Istenükön kívül.
A három férfi sértetlen maradt a tüzes kemencében. Azért nem árthatott nekik a tűz, mert
egy hatalmasabb tűz, az Úr tüze, a mennyei szent tűz vette körül és megóvta őket. Itt jön a
párhuzam. A csipkebokor sem égett el, mert nem fizikai tűz volt. Ha valaki eldobta volna a
gyufát vagy a csikket, akkor az elég. Ezt a kemencét is úgy fűtötték be, ahogy még soha és
nem ártott a bent lévőknek, mert a mennyei tűz, a dicsőség úgy körülvette ezt a három férfit,
hogy a fizikai tűz nem érinthette őket. Tehát Isten szent tüze, a dicsőség, a kenet – különböző
néven lehet nevezni – a javunkra van, megoltalmaz.
Amikor valakit megáldunk, akkor parazsat gyűjtünk a fejére, és addig gyűlik, amíg a szent
tűz elvégzi benne a tisztító munkát. De nem pusztítja el az embert, csak a nem odavaló
dolgokat kiégeti belőle. Vagy pedig azt is szoktuk imádkozni, amikor jön a vírusos idő, hogy
a kórokozók, a vírusok, a bacilusok, amelyek hozzám közelítenek, abban a szent tűzben
elégnek, ami engem körülvesz. Az pedig Isten dicsősége, a kenet.
Tehát azt szeretném csak szemléltetni, hogy ez a mennyei szent tűz, a kenet, a dicsőség
egy bizonyos védelmet szolgáltat, és ebben az esetben is ez történt a kemencében. Látjátok ezt
a párhuzamot a kemence és a csipkebokor között?
Vannak olyan területek, amelyekre egy hívő soha nem teheti be a lábát mindaddig, amíg
nem nyittatik meg számára az a dimenzió. Az utolsó időkben az egyik leghangsúlyosabb
szolgálat az angyalok szolgálata lesz. Amikor olyan történések, kimenekedések, megoldások
részese voltál, amelyeket nem te végeztél el, akkor angyalok léptek a színre a te javadra. De
lesznek körülötted olyan testvérek, akik nem tudják majd megérteni és kezelni az angyalok
szolgálatát, mert nem kaptak róla tanítást. Nincs róla világosságuk. Neked azért kell erről
ismeretet szerezned, hogy annak a tudásnak a birtokában légy, amellyel tudod kezelni az
angyali megnyilvánulásokat, amikor erre szükséged lesz. Tehát felkészült legyél, és ma ez a
szó jött hozzám, hogy felkészült. Az Apostolok cselekedeteiben találtam is ilyen Igét, hogy
felkészültnek lenni.

5

Aki netán elveszít egy hitharcot, annak az egyik oka lehet az, hogy nem állította munkába
az angyalokat. Ugyanis a gonosz erők némelyike az otthonodban próbál gyötörni,
nyomasztani és sanyargatni, de e világ erőinek nem lenne szabad átgázolni egy hívőn.
Az angyalok nem ismerik a vesztést, ők legyőzhetetlenek. Ha az értelmed szemei erre
megnyílnak, te sem fogsz soha veszíteni. Hogyha mégis eléd gördül egy akadály, vagy be
vagy szorítva egy sarokba, akkor szólj az angyalodnak, hogy: „Angyalom, ezt a követ
gördítsd el az utamból, ezt az akadályt szüntesd meg!”
Két Igét olvasunk itt végezetül. A Márk evangélium 16-ban a történet Jézus sírjánál
játszódik.
Márk 16,4–5.
4. És odatekintvén, látták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy volt.
5. És bemenvén a sírboltba, láttak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és
megfélemlének.
A kőre koncentráljatok ebben a két versben, mert a Lukács 24-ben fogjuk olvasni, hogy ez
milyen méretű volt, és hogyan lett onnan elgördítve.
Lukács 24,2–4.
2. És a követ a sírról elhengerítve találták.
3. És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.
4. És lőn, hogy mikor ők efelett megdöbbentek, ímé két férfiú állt melléjük fényes
öltözetben:
Amikor a három nő Jézus sírjához odaért, addigra valaki már elhengerítette a sír szájáról a
követ. És most az Egyszerű fordítás szerint mondom: pedig az igen nagy és súlyos volt. Tehát
egy ilyen méretű követ egy ember nem tud egyedül elhengeríteni.
Nem tudom, láttatok-e ilyen képet, hogy egy sziklába vájnak egy sírhelyet, ami elé egy
nagy követ gördítenek, amit a malomkőhöz lehet hasonlítani. Ezt pedig nem lehet másképp
arrébb helyezni, csak gurítani, és ezzel zárják le a sír száját. Ez a nagy kő el volt hengerítve
vagy gurítva a sír szájától. Mindkét vers arra utal, hogy ott angyalok is jelen voltak. Angyali
közreműködések voltak ezek.
Tehát a mai tanításban azt kell meglátnunk, hogy az angyalokat el kell oldanunk, ki kell
küldenünk szolgálatra. Ha szorongató helyzetben vagyunk, akkor meg kell kérni az angyalt,
hogy vegye le rólunk ezeket a terheket, a zaklatásokat, a sanyargatást. És mint Jézus sírjánál
ezeket a terheket, mint köveket gördítsék el az életünkből. Ámen.
Mindig valami újabb és újabb világosság jön elő ezekből a tanításokból.
Egy dolgot szeretnék még mondani. Magdi kék ruhával álmodott, és a kék szín a gyógyulás színe. Volt egy vendégszolgáló Pesten sok évvel ezelőtt, és ő elmondta a színek jelentését,
akkor ezt nem rögzítettem, de a kék megmaradt, a gyógyulás színe.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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