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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 19. Szellemi lények 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Ságvár 2017. 03. 27. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy ne add fel! Halleluja! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Friss kenetet hoztunk a szombati konferenciáról. Hálát adunk a Szent 
Szellemnek, hogy munkálkodik a belső szervekben több helyen, továbbá a bokában van erős 
helyreállítás, a fülre, karra és a forgóra is van kenet. Köszönjük az Úrnak. Röviden szeretném 
összefoglalni a szombati Joshua Mills konferenciát. Van néhány dolog, amit a Szent Szellem 
kiemelt, ezeket szeretném veletek megosztani.  

Például a kenet elsődleges célja az, hogy az Evangéliumot tudjuk hirdetni, és meg-
nyíljanak a szívek. Nem csak a gyülekezetben van evangéliumhirdetés, hanem minden egyéb 
szolgálatban. A kórházakban, börtönökben, szociális otthonokban. Példaként említem az Adni 
Jó alapítványt. Ők a települések olyan részére mennek, ahol a szegényebb réteg él. Adomány-
osztást hirdetnek meg, amit evangelizációval, a gyógyító szolgálattal kezdenek. Amikor 
kezdenek türelmetlenkedni az emberek, hogy mikor lesz csomagbontás, akkor jönnek a 
gyógyulások, és ettől megváltozik a hangulat, előjön az öröm. A legvégén marad a fizikális 
rész, az adományosztás. Isten azért nyitja meg ezeket a helyeket, hogy az Evangéliumot be 
lehessen vinni.  

A következő gondolat: nagyon sok tanítás van a szavainkról, a megvallásainkról, és egy 
nagyon érdekes kép állt össze. A mai okos telefonok között van már olyan is, amit a 
hangunkkal tudunk vezérelni. Például egy lebénult ember csak rábeszél a telefonra, és elvégzi 
azokat, amiket mi az ujjunkkal bepötyögünk. Ebből jön a kijelentés. Joshua egy magyar szót 
ismer, azt, hogy hang. A kijelentés a következő: ha az okos telefont tudjuk a hangunkkal 
vezérelni, akkor a szellemi világot is képesek vagyunk a hangunkkal irányítani. Egyébként azt 
mondta, hogy a hangvezérléses okos telefon Istentől jövő ötlet. Mert a szellemi világban ez 
működik.  

Bemutatott Joshua egy drágakövet. Japánban járt szolgálatban, és egy hölgy hozta oda 
megmutatni, hogy neki állandóan ilyen drágakövek potyognak a mennyből. Szakértővel 
megvizsgáltatták, aki azt állapította meg, hogy nagyon-nagyon értékes drágakövek, és 
csiszoltak. Nekem jött párhuzamban, a Lukács 6,38.  

Lukács 6,38. 
38. Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet 

adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti 
mértek.  

Tehát az eddigi tanulmányunkban az volt kiemelve, hogy ha mi elkezdünk vetni, akkor 
abból egy aratás lesz. A múlt héten a Ridikül című műsort nézte a feleségem a televízióban. A 
színészek pont a vetés-aratás témájáról beszéltek. Hogy hogyan működik és az emberek 
milyen nehezen tudják elfogadni. Az egyik színész ott állt a benzinkútnál, előtte volt egy 
fiatalember, valami ötvenezres számlát kellett volna kifizetnie és hiányzott neki 3000 Ft. Ő 
természetes módon odalépett, hogy azt kipótolja. Mindenki meg volt döbbenve, hogy ez mit 
akar? Miért akarja kifizetni? Ő magyarázta, hogy igen, ha én vetek, akkor az előbb-utóbb 
elindít egy folyamatot, és visszaér hozzám.  

A lényeg az, hogy az a meglátásom, hogy a Lukács 6,38 a pénzre vonatkozik. Hogy amit 
elvetünk Isten királyságába, az visszatér hozzánk. A pénz nem fog a mennyből hullani, mert a 
mennyben nincs pénznyomda. De azt el tudom fogadni, hogy ami a mennyben van, tehát az 
arany, a drágakő, azt a hitünkkel át tudjuk szólítani a fizikai világba. A Biblia azt írja, hogy a 
járdák a mennyben aranyból vannak. Nem betonból vagy egyéb divatos téglából, hanem 
színtiszta aranyból. Egyszer csak azt vettétek észre – nem tudom ki volt az első – a kivetítőn, 
hogy Joshua zakóján csillognak az aranyporok, ahogy a reflektor rávilágított. Utána 
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személyesen a saját szemünkkel is láttuk, mert két sorral előttünk ment el. Lejött a közönség 
közé. Mielőtt Joshua mondta volna, hogy honnan származik az aranypor, nekem egy olyan 
kép tárult elém, hogy amikor egy falusi utcán végigmegy egy autó, akkor port kavar. Ha a 
mennyei aranyutcán megy végig egy autó, akkor aranyport fog kavarni, ami lehullhat a földre 
is. Joshua pedig azt a példát hozta, hogy az angyalok elkezdik söprögetni az arany utcát, ami 
porzik, és az aranyporok lehullnak. Az aranyport a saját szemünkkel láttuk. Ő is észrevette, 
hogy a kezén ott van az aranypor. Az arany szemcsék. Vasárnap este, a harmadik alkalmon 
pedig Joshua kezén olaj jelent meg. Nem volt olyan nagy mennyiségű, hogy össze lehessen 
gyűjteni egy edényben, de ott volt az olaj. A Szent Szellem arra indította őt, hogy Gégény 
Évát és Csabát felkenje apostollá. Az öt szolgálati hivatal közül az apostol a legmagasabb 
hivatal. Gégény Éva és a Csaba, nem tudom meddig, de Angliában éltek, nagyon jól beszélik 
a nyelvet. Ők tolmácsoltak szombaton. Isten elhívta őket egy szolgálatra. A torokban is van 
gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak.  

Még egy nagyon fontos üzenet. Ahogy járt a sorok között Joshua, akkor énekelt. Odament 
néhány személyhez, akit a Szent Szellem mutatott neki. Rátette a kezét és énekelte, hogy ne 
add fel. Az áttörés a küszöbön van. Ne add fel! Bátorító üzenet volt ez, buzdítás a kitartásra.  

Az ima fontosságáról beszélt. Nagyon érdekes dolgokat mondott. Az Igén keresztül 
szóljuk Isten szavát. Így mondta. A hangról beszélt. Nagyon fontos az ima, a nyelvek imája az 
egész imarendszerre a gyógyulásokra kihat, valamint a megoldásokra, mert rögtön munkába 
állnak a menny összes erőforrásai. Ahogy olvastam a könyvben. Úgy emlékszem, ezt írja. 
Ahogy a nyelvek imáját szóljuk, a Szent Szellem vagy az angyalok munkába állnak. Nagyon 
érdekes dolgokat hallhattunk.  

Joshua Millsnek három könyve jelent meg magyarul. Külön-külön megvettük, nem 
egyformát. Mindegyikből egyet-egyet, hogy tudjuk cserélni őket. A ságvári újságban egyszer 
írtunk arról, hogy tudományosan bizonyították, hogy a nyelvek imája nem kapcsolódik az 
agyműködéshez. Amikor az anyanyelvünkön beszélünk, akkor kimutathatóan aktív az 
agyműködés. Amikor azonban nyelveken beszélünk, akkor az agynak az a része áll. Tehát 
nem onnan jön a nyelveken szólás. Nem az elméből és nem az agyból. Az immunrendszerre 
nagyon jó hatással van, immunerősítő a nyelvek imája.  

 
Az angyalok szolgálata sorozat 19. része következik. A mai tanítás címe: Szellemi lények 
1. A szellemi birodalom lényei 
Zsidó 11,3. 
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje által teremtetett, hogy ami látható, a 

láthatatlanból állott elő.  
Ez az Ige a tudtunkra adja, hogy előbb volt a szellemi világ, és ebből jött létre a fizikai 

világ. Tehát a fizikai világ képmása a szellemi világnak. A fizikai világ csak egy másolat. Az 
eredeti a szellemi birodalom. A minket körülvevő szellemi világban megtalálhatóak a 
szellemi lények a sötétség és a világosság oldaláról egyaránt. A sötétség oldalán munkálkodó 
szellemi lényeket nevezzük tisztátalan szellemeknek, a gonoszság szellemeinek, démonnak. A 
sátán, az ördög a vezérük. A világosság oldalán pedig Istent szolgáló angyalok vannak, akik 
mellettünk vannak, és az érdekünkben munkálkodnak. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a 
szellemi világ két részre oszlik. A sötétség és a világosság található meg benne. Kenneth 
Haginnak két bizonysága is alátámasztja azt, hogy van ördög. Én találkoztam olyan 
személlyel, aki megkérdezte tőlem, hogy te azt hiszed, hogy van ördög? A Bibliában le van 
írva. Most direkt kikerestem a kereső programban, hogy az ördög szó 95 esetben található, a 
sátán szó 49 esetben, ez már 144. Nem kerestem rá olyanra, hogy régi kígyó, meg tolvaj, és 
más egyéb ilyen ritkábban használt nevek. Azt hiszem, hogy ez a szám egyértelműen 
bizonyítja, hogy igen, létezik az ördög. Néha a saját bőrünkön tapasztaljuk meg. Kenneth 
Haginnak van két bizonysága. Egyszer szellemben azt érzékelte, amikor autóval utazott, hogy 
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a hátsó ülésen az ördög vele utazik. A másik eset pedig az volt, hogy éjszaka felébredt arra, 
hogy az ördög ott áll a hálószobájában. Tudnunk kell, hogy az ördög szellemi lény. A 
szellemi birodalom része, ezért bárhol megjelenhet. Mindkét esetben közös az, hogy 
tudatában volt a Krisztustól kapott hatalmának, és a krisztusi győzelemben járt. Ezért képes 
volt úgy kezelni a szellemi megnyilvánulást, mint találkozást a lefegyverzett és legyőzött 
ellenséggel. Mindkét esetben azt mondta, hogy ördög, csak te vagy az? Magyarul, átnézett 
rajta. Higgadt maradt, folytatta az útját, illetve folytatta az alvást. Tudatában volt annak, hogy 
a nagyobb lakik őbenne. Így tudomást sem vett az ördögről, hanem levegőnek nézte. Ezzel a 
hozzáállással tudja a legjobban felbosszantani az ördögöt az ember. Tisztában volt azzal 
Hagin, hogy egy legyőzött ellenség nem árthat neki. Korábban olvastuk már a következő Igét. 

Kolosse 2,15. 
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.  
Krisztus lefegyverezte, megbénította, megsemmisítette az ellenséget. Kenneth Hagin a 

legegyszerűbb formáját választotta annak, hogyan lehet elbizonytalanítani, kedvét szegni, és 
futásra kényszeríteni az ördögöt. Ez pedig úgy volt lehetséges, hogy az Ige alapján 
cselekedett. Tehát nem ő futott el, nem úgy futtatta meg az ördögöt, hogy ő futott elöl, hanem 
ő szilárd maradt. Tudatában volt annak, hogy a nagyobb lakik benne, aki hatalmasabb a 
sötétség összes erejénél.  

Van egy bizonyság egy filmből. Egy boszorkány tett bizonyságot, hogy a sötétség erői 
hogyan próbálják a keresztényeket megkaparintani és befolyásolni. Ez írott formában ott van 
a kezetekben, elhoztam nektek a mai alkalomra. Először is, keresik a keresztények gyengéjét. 
Egy asszony odament ehhez a boszorkányhoz azzal a kéréssel, hogy neki tetszik a pásztor, de 
mivel nős, ő válassza el őket, és ez a pásztor őt vegye feleségül. Elkezdte a varázslásos 
dolgokat és kereste a pásztor gyengéjét. A pásztor gyengéje az indulat volt. Nehezen tudott az 
indulatain uralmat venni. Mindig olyan helyzeteket hozott az ellenség a pásztor életébe, ahol 
felbosszankodott. Indulatos lett, akár a boltban, a postán, a családban, a gyülekezetben. Az 
indulat testi működés, amikor az ördög be tud férkőzni.  

Úgy szól ez a bizonyság, hogyha hat napig nem tudnak az illetővel mit tenni, mert 
szilárdan megáll, akkor ott kell hagyni, és hat hónap múlva vissza kell térni, ismét 
próbálkozni. Ez teljesen igei, mert Jézus kísértésénél is az van megírva, hogy az ördög 
elhagyta egy időre. A másik, hogy azt figyelték, hogy a pásztor mikor hagyja ki az imát. Volt, 
amikor naponta hétszer imádkozott, volt, amikor kétszer, és volt, amikor elfelejtette, vagy 
elhanyagolta az imát. Akkor a keresztények sebezhetőek. Ez a bizonyság nekünk azt is 
mutatja, hogy milyen létfontosságú az ima. Legalább reggel és este időt kell szánni rá. Így 
kezdjük, így végezzük a napot. Nekünk nagyon következetesnek kell lennünk, korlátokat, 
határokat kell állítanunk magunk köré, hogy az ellenség ne tudjon meglopni. Mert jönnek a 
kis rókák, és egy kicsit mindenhonnan kiharapnak. Nekünk viszont azt az Igét kell meg-
vallanunk, amelyik azt mondja, hogy ellene állok a kevély habjaidnak, eddig és ne tovább! 
Mert olyan helyzeteket képes a sötétség hozni a keresztények számára, amiben korlátozni 
akarják a szenteket. Meglopni az egészségüket, az anyagiakat, az idejüket, hogy kevesebb időt 
töltsenek az Úrral. Kiessenek a dicsőségből. Nekünk meg kell húzni a határvonalat, a 
korlátokat, hogy eddig, és ne tovább! Ez itt már az én területem. Tehát egy kicsit 
betekintettünk a sötétség munkáiba, mert a világban levő hadseregek is kikutatják, kikémlelik 
az ellenség stratégiáját, fegyverzetét, hogy ne legyenek felkészületlenek és adott esetben a 
legmegfelelőbb módon tudjanak védekezni. Tehát nekünk sem szabad tudatlannak lenni az 
ellenség dolgairól, mert így könnyebben ellen tudunk állni.  

Most témát váltunk. A szellemi birodalom egy jelentős hányadát azonban Isten angyalai 
teszik ki. Amíg az ördögöt meg kell kötöznünk – ahogy tanultuk a múltkor is –, addig a 
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szolgáló angyalokat el kell oldanunk, ki kell árasztanunk a szolgálatra. Tehát pont az 
ellentétjét kell csinálni. 

Az idők végén Isten angyali seregeket küld a földre, hogy a szenteknek gyarapodást és 
jólétet biztosítson általuk. Isten angyalokat bocsátott a személyes szolgálatunkra, továbbá 
melléjük erőteljes angyali seregeket biztosított. A Seregek Ura kifejezés igazából most nyert 
értelmet a számomra, hogy miért nevezik Istent a Seregek Urának. Mert hatalmas angyali 
seregek állnak a rendelkezésére.  

Jelenések 5,11. 
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;  
Tehát a Seregek Ura tízezerszer tízezer és ezerszer ezer nagyságrendben méri az angyali 

seregeket. Isten tudja az angyalok számát. A héberben a tízezerszer tízezer és ezerszer ezer azt 
jelenti, hogy seregek, amelyeknek száma nincsen. Tehát megszámlálhatatlan nagy angyali 
seregről van szó. Ha elfogadjuk Isten küldötteit, abból csak jó származik a számunkra. Ezért 
segíteni kell a szolgálataikat, hogy meg tudják tenni a részüket.  

Az angyalok Isten karjának a meghosszabbítása, és rajtuk keresztül tapasztalhatjuk meg 
Isten gondoskodását és segítségét.  

2. Angyalok megvendégelése 
Korábban szűk volt a látóköröm és úgy gondoltam, hogy ezek olyan testben megjelent 

angyalok, akik beülnek egy vendégségbe, egy esküvőre és utána többet nem látják őket. De a 
most következő Igéből hiszem, hogy mindannyian nagyobb világosságot fogunk kapni. 

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

angyalokat vendégeltek meg.   
A tudtukon kívül kifejezés arra utal, hogy ebben a versben szereplő hívőknek több 

alkalommal is mennyei látogatásban volt részük, amit nem ismertek fel, így semmit nem 
észleltek belőle. Ennek az az oka, hogy a figyelmüket túlzottan lekötötte a világ. 
Egybegyűltek ugyan, de a világra fókuszáltak és nem a mennyei dolgokra. 

Lapozzunk a Máté evangéliumra.  
Máté 25,34–36. 
34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldot-

tai, örököljétek e királyságot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. 
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény 

voltam, és befogadtatok engem; 
36. Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly vol-

tam, és eljöttetek hozzám.  
A 40-es verset olvassuk még hozzá. 
Máté 25,40. 
40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben 

megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.  
Jó az asztalunkhoz hívni azokat, akiket az Úr a szívünkre helyez. Jó velük megosztani a 

sok jót és szépet, amink van az Úr Jézustól. Ilyenkor a szeretet és az egység olajában telnek az 
óráink, és még az idő múlását sem érzékeljük. Tudjuk az Írásokból, hogy a mennyben mind 
együtt fogunk ülni a Bárány menyegzői asztalánál. De nem kell addig várnunk, már a földön 
elkezdhetjük ápolni, gondozni a kapcsokat és kötelékeket, melyekkel egy testbe lettünk 
szerkesztve. 

Szombaton is – nemcsak én, hanem látom, ti is – több szenttel találkoztatok, akivel van 
valamilyen korábbi kapcsolat, de voltak új kapcsolatok is. Ilyenkor, ha összejövünk, a 
figyelmünket elsősorban a szellemiekre irányítjuk. A Szent Szellem nem hagyja, hogy 
érzéketlenek legyünk Isten dolgaira és természetes emberként járjunk.  
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A Szent Szellem ma is szól a gyülekezethez és a tudtunkra adja, hogy a menny angyalai 
közöttünk járnak. Tehát a szellemi érzékszerveink legyenek kifinomultak, és legyenek 
bekapcsolva a szellem mozdulásainak az érzékelésére. 

Máté 18,20. 
20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  
Tehát azt olvastuk, hogy ha ketten vagy hárman egybegyűlünk Jézus képviseletében, 

Jézus is megjelenik középen. Elmegyünk szolgálatba és általában nem egyedül megyünk, 
akkor Jézust képviseljük. Amikor elkezdünk szólni az Úr Jézusról, akkor Ő megjelenik 
közöttünk. 

Amikor a tanítványokhoz bement az utolsó vacsorára, akkor azt mondja az Ige, hogy 
megállt középen. Tehát mivel Jézushoz igazodik minden, én úgy hiszem, hogy Jézus középen 
áll meg és nem a sarokban, mert mindenkinek Jézusra kell fókuszálni. 

Amikor megvendégelünk valakit, magát Jézust fogadjuk az otthonunkban. De Jézus nem 
egymaga jön, hanem mindig angyalok kíséretében. Honnan tudhatjuk ezt? Azért, mert minden 
embernek vannak angyalai és Jézus emberként született meg. Tehát neki is megvannak az 
angyalai. Mindenkinek vannak őrangyalai, legyen az hívő vagy elveszett. Ők velünk jönnek 
mindenhová, ahová megyünk. Ha vendégségbe megyünk, ők elkísérnek, és így a 
vendéglátónk egy angyali közegbe kerül. Főképpen, ha egy elveszett családját látogatod meg. 

Az angyalok szellemi észlelésére hívja fel a figyelmünket a Zsidó 13,2, amit az előbb 
olvastunk, vagyis fejlesszük ki az angyaltudatosságunkat oly mértékig, hogy ha valakit 
befogadunk, vagy vendégül látunk, akkor gondoljunk arra is, hogy nem egyedül jött, hanem 
hozta az angyalát is magával.  

Sokkal többet kell kinyernünk a szellemi kincsestárházból. Fel kell növekednünk 
ismeretben és hitben, hogy nagyobb hittel tudjuk kiküldeni az angyalokat. Így fogjuk tudni az 
evangélium áldásait teljes mélységben kimeríteni. Ehhez az angyalok szerepét behatóan kell 
tanulmányozni.  

A szellemi érzékelés egy kapuhoz hasonlatos, amelyet, ha nem nyitunk ki, lemaradhatunk 
fontos dolgokról. Például egy angyal érkezéséről, egy fontos üzenetről, amit hozott az angyal, 
vagy egy angyali segítségről, amikor valamilyen bajból ment ki az angyal egy embert. 

Amikor Dávid szívében felragyogott egy kijelentés, akkor megállt, hogy megpecsételje a 
szívébe íródott igazságot. A Zsoltárokban találkoztok a szela szóval. Lehet, hogy már elgon-
dolkodtatok rajta, hogy mi a jelentése ennek a szónak? Két Igét nézünk ehhez a Zsoltárokból. 

Zsoltárok 24,10. 
10. Ki ez a dicsőség Királya? A seregek Ura, Ő a dicsőség Királya. Szela. 
Megint a seregek Uráról, az angyalokról beszél. Kapott egy kijelentést és akkor ott 

megállt. Szela. Szünet. Elgondolkodott rajta. 
Zsoltár 46,7. 
7. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.  
Halleluja! A szela azt jelenti a héberben, hogy csend, szünet, mérlegelni és elidőzni. Tehát 

Dávid azt tette, amikor kapott egy kijelentést, akkor elmélkedett rajta, hogy be tudja fogadni a 
szívébe. 

Ha figyelmesen olvasod az Írásokat, jönni fog a világosság. A Szent Szellem 
kijelentéseket fog lehelni a szívedre. Köszönjük az Úrnak, hogy egyre több érkezik Krisztus 
Testéhez. 

Sokkal több kijelentés van az Igében az angyalokról, mint gondolnánk. Isten folyamatos 
éberségre hívja fel a figyelmünket és arra, hogy az egyenes úton, a keskeny úton járjunk, mint 
nappalnak a fiai. Két Igét nézzünk ehhez, először az Efézus 5,8-ast olvassuk el. 

Efézus 5,8. 
8. Mert egykor sötétség voltatok; most azonban világosság vagytok az Úrban; mint 

világosságnak fiai, úgy járjatok.  
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Ez az Ige Pesten is elhangzott nemrég, és azt jelenti, hogy újjászülethet valaki, de nem 
biztos, hogy a világosságban fog járni. Attól még megvan a mennyei útlevele, de továbbra is a 
régi életét éli, nem változtat semmit rajta. Ezért találkozhatunk a börtönökben is újjászületett 
keresztényekkel.  

Tegnap a pesti alkalom során hallhattátok, hogy Sellyén indul egy gyülekezet. A pásztor 
pedig a börtönben született újjá és növekedett fel. Most szolgálatba fog állni Sellyén. 

A következő Igénk az 1Thessalonika 5. fejezet 5-ös verse. 
1Thessalonika 5,5. 
5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, 

sem a sötétségé!  
Itt átvitt értelemben a nappal fiai azt jelenti, hogy a gyülekezet tagjai vagyunk és 

újjászületettek, és Isten dicsősége van rajtunk.  
Isten az Igéjében nyilvánítja ki az akaratát a mai ember felé és felénk is. 
1Timótheus 2-ben Isten kifejezi az akaratát. 
1Timótheus 2, 3–4. 
3. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt, 
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.  
Tehát itt Isten határozottan leírja az akaratát, hogy Ő szeretne minden embert viszontlátni 

a mennyben. Ehhez viszont minden embernek üdvözülnie kell, amihez nekünk kell elvinni az 
evangéliumot. 

Azt hiszem, tegnap megosztottam a Facebookon, hogy egy gyalogos evangélista a hátán 
viszi a hangszórót. Ha jól emlékszem, Mexikóban volt. Gyakorlatilag olyan elhagyott 
vidéken, ahol bádogházakban élnek az emberek. Két keresztény megy, az egyik a pásztor, 
nála van a mikrofon, a másik hátán pedig két nagy hangszóró meg az akkumulátor, és 
prédikál, ahogy haladnak. Tehát nincs lehetetlen, el lehet jutni mindenhova.  

Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. 
Találkoztam egy olyan esettel, amikor egy hagyományos egyházhoz tartozó szolgáló azt 
mondta, hogy ne akarjuk mi azt, hogy minden ember üdvösségre jusson, mert akkor nem lesz 
dolguk a rendőröknek, meg a börtönben dolgozóknak. Ő nem ismeri Isten akaratát, így 
szembe megy vele. 

Tehát a ma élő emberek, a ma élő hívők Isten akaratát az Igében találják meg. Benne van 
az is, hogy Isten akarata a gyógyulás, mert Jézus, amikor a földön szolgált, akkor Ő Isten 
akaratát mutatta be. Adakozott, segített a szegényeken, imádkozott a betegekért, és jöttek a 
gyógyulások. Senkit nem betegített meg, mert az nem Isten akarata. Az az ellenség akarata. 

Mi volt akkor, amikor még nem volt írott Biblia? Az Ószövetségben nézzük meg a 
2Mózes 18,15-öt. 

2Mózes 18,15–16. 
15. És monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám; 
16. Ha ügyük-bajuk van, hozzám jönnek és törvényt teszek az ember között és 

felebarátja között és tudtára adom az Isten végezéseit és törvényeit.  
Tehát amíg nem volt írásos Biblia vagy tekercsek, akkor Isten akaratát úgy ismerhette 

meg a nép, hogy elment a prófétákhoz és a papokhoz, akik felett ott volt a Szent Szellem, 
hogy tudjanak szolgálni. De ez ma már nem így működik. Nem kell elmenni egy pásztorhoz, 
vagy az elöljárómhoz, hogy megkérdezzem mi Isten akarata. A múlt heti tanításban 
hallhattátok, hogy ha a focista a kapu előtt megkérdezné, hogy berúgja-e a gólt, akkor biztos 
leváltanák, mert nem tudja, hogy mi a játék lényege, mi az edző akarata.  

Tehát az Ószövetségben is keresték Isten akaratát, csak akkor nem az Írásokban találták 
meg. Jelen esetben Mózeshez mentek megkérdezni, hogy mi Isten akarata, de nekünk ma már 
rendelkezésünkre állnak az Írások, meg nagyon sok teljes evangéliumi tanítás.  
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Ha nem lenne fontos az egybegyülekezés vagy a vendégszeretet gyakorlása, akkor a 
Bibliában erről nem olvashatnánk. Ahogy a korai gyülekezetben a hívők látásának szélesednie 
kellett, úgy a mi látásunknak is fel kell emeltetni a mennyei szférába. Számítsunk arra, hogy 
mennyei vendégeink is lesznek az emberi vendégsereg mellett. A vendégeinket kísérő 
angyalok által természetfeletti megnyilvánulásban és áldásokban részesülhetünk. Szélesítsük 
ki a látásunkat és emeljük fel a tekintetünket a földiekről a fentiekre. A Kolosse 3,2-ben 
nézzük ezt meg. 

Kolosse 3,2. 
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.  
Az angyali jelenések része volt a korai gyülekezetnek, de része a mai egyháznak is. 
Az 1Korinthus 12-ben az első vers második felét olvassuk el. 
1Korinthus 12,1. 
1. … nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. 
Isten nem akarja, hogy tudatlanok legyünk a szellemi dolgok felől. Isten felnyitja a 

szellemi szemeinket, hogy ne érjenek bennünket váratlanul az angyalok megjelenései. 
Legyünk jobban tudatában az angyalok jelenlétének. Az utolsó Igénk következik. 

Lukács 15,31. 
31. Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor énvelem vagy, és mindenem a tiéd!  
Isten már mindent odaadott Krisztusban. Ő arra vágyik, hogy éljünk is mindazzal, ami 

hozzánk tartozik. Isten angyali seregei a rendelkezésünkre állnak, erősítést hoznak a 
mennyből, hogy a győzelmet ki tudjuk kényszeríteni az ellenségtől, mert a győzelmet az Úr 
Jézus megszerezte, de nem szabad, hogy az ellenség ezt elvegye. Szükségünk van az 
angyalokra éppúgy, mint a Szent Szellemre vagy az Úr Jézusra. Meg kell tanulnunk 
hatékonyabban élni velük. Ők azért vannak velünk, hogy megkönnyítsék a dolgunkat a 
földön, hogy minél többet elvégezhessünk a királyság célkitűzéseiből. Az elváró hitünk 
alapján az angyalok erőt adnak a nyitott szívű hívőknek, olajat öntenek a fogaskerekekre, így 
a dolgok gördülékenyebbé válnak, és imaválaszok jönnek gyors ütemben és látványosan. 
Tehát élvezzük az angyalok nyújtotta áldásokat! Ámen! Halleluja! 

Bízom benne, hogy a Zsidó 13,2 nagyobb értelmet kapott. Jobban látjuk, hogy mit jelent 
az, hogy a vendégszeretetről el ne feledkezzünk, mert angyalokat vendégelünk meg. 
Köszönjük az Úrnak, hogy ilyen mélységbe belemehettünk ebbe. 

 
Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hozott 

kelmékre, szövetekre, és kiárasztjuk a Te hatalmas dicsőségedet. Azt a világosságot, ami a 
mennyből származik és kioltja a sötétség minden erejét. Kioltja a betegségeket, a fájdalmakat, 
a kórokat és minden gonosz erőt, minden gonosz munkát a Jézus nevében. Lehullanak a 
bilincsek, a láncok, és feloldatnak a kötelékből azok, akik a sötétség erőinek a hatása alatt 
vannak, és Isten kegyelme árad, amely szabadulást hoz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a 
kereszten mindent elvégeztél és teljes szabadulást hoztál a számunkra. Dicsérünk és 
magasztalunk Téged ezért. Rád tekintünk és minden helyzetben hálát adunk, mert Tőled jön a 
megoldás, a szabadulás, és soha nem adjuk fel a Jézus nevében. Ámen! 

A hangfelvételeken is a kenet eltárolódik, és hogyha valaki később hallgatja meg, akkor 
ugyanúgy meg tud gyógyulni, vagy megérinti. 

Régen volt egy bizonyság, de a Békeváron megtalálható Joseph gyógyulása rákból. Ő 
Angliában nézte a videofelvételt, ott áradt ki a kenet a felvételből és ott gyógyult meg. Aztán 
eljött bizonyságot tenni, mert szlovák illetőségű volt. Egyébként, hogy tisztán lássunk, nem a 
képernyő vagy a tévé gyógyítja meg az embert, hanem amikor az Ige elhangzik – mert az Igét 
prédikálják akár a számítógépen, tévén keresztül is, ha olyan műsort hallgat az ember, ahol a 
felkent Ige elhangzik –, akkor a kenet kiárad. Tehát ezért lehetséges az, hogy a felvételeken is 
megmarad a kenet. 
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Egy zárógondolat, hogy a hét minden napján Isten dicsőségében áradjatok! Jövő héten 
várunk benneteket szeretettel! 
 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


