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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 20. Tudatos észlelés
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2017. 04. 03.

Köszöntsd és buzdítsd a szomszédodat arra, hogy áraszd ki a szent tüzet. Halleluja!
Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, mert különben egyedül
lennénk. Volt egy álmom 30-ára virradóra. Egy nagyon öreg cseresznyefa alatt álltam az
anyukámmal. Először álmodtam vele, mióta hazaköltözött az Úrhoz. Az én értelmezésem
szerint ez a cseresznyefa az élők fája. Sok gyümölcs volt rajta, ami az újjászületett életeket
jelképezi, de voltak rajta száraz ágak is. Figyelmeztettük is egymást, hogy vigyázz, mert ha
fúj a szél, akkor azok letörnek, és ránk eshetnek! A száraz ágak azok a szentek lehetnek, akik
eltávoztak és száradnak, mert nincs szellemi táplálásuk. Volt még egy álmom azon a hajnalon.
Itt voltunk ebben a teremben, ami tele volt emberekkel. Úrvacsorához készülődtünk, ment a
dicséret, és egyszer valaki megszólalt közületek, hogy a pászka kenyeret miért nem a
református lelkész úr osztja szét? Tiszteljük meg a református lelkész urat, mert itt van
közöttünk. Ilyen álmokat más pásztorok is kapnak, ami azt jelenti, hogy idő kérdése, de a
szellemi éhség be fogja hozni az embereket. Erzsébet is beszélt erről a közelmúltban, hogy
neki is volt álma, hogy nem az elveszettek, hanem azok jöttek, akik szeretnének például
nyelveken imádkozni. A szombati imakonferencián volt egy olyan személy, aki csak azért
jött, hogy nyelveken imádkozzon, és ez a végén derült ki, amikor a hat órás alkalomra ment.
A Somogyi Hírlap cikkében is pont erről van szó. A Szent Szellem az ajándékairól. Az igazak
vágyják a Szent Szellem munkáját, és igazából akkor lesz egység, amikor mindenki
betöltekezik Szent Szellemmel.
Mondok két bizonyságot. Szombaton a női gyülekezetben a nyelveken szólásról volt tanítás,
és elkezdtünk nyelveken imádkozni. Az egyik hölgynek nem volt epéje. Lencseleves volt az
ebéd, ami megülte a gyomrát, ettől pedig egy kisugárzó fájdalom volt a hátában. Talán két
percig imádkoztunk nyelveken közösen, utána azt a bizonyságot tette, hogy eltűnt a fájdalom.
Még egy bizonyságot mondok. Jelképesen visszamentem a múltba, amikor képeket kerestem. A
Tüskecsarnokban tavaly készült képek akadtak a kezembe, és képzeljétek el, nem ismertem
magamra. Annyira eltorzult volt az arcom akkor, a fénykép is ezt bizonyítja, hogy hálát adok az
Úrnak, hogy milyen változáson mentem át. Emlékszem, akkor még a nyakamat nem bírtam
folyamatosan tartani, meg voltak egyéb más problémák is. Úgy kaptam most a Szent
Szellemtől, hogy Isten dicsősége árad bennünk, ami kiszorítja a tüneteket. Azért, hogy láthassuk
a fejlődést, a növekedést, az előrehaladást, vissza lehet tekinteni a múltba. Halleluja!
Hálát adunk a drága Szent Szellemnek, hogy munkálkodik az ízületekben, különösen a
térdben, a fülekben, és megjelent a mellkasi részen is a kenet, amit kiárasztunk. Vigyétek
angyalok azokhoz, akik szükségben vannak, és a gyógyulásért imádkoznak.
Az angyalok szolgálata sorozat utolsó része következik. A 20. rész címe: Tudatos észlelés
1. Óvatosság
Isten nem akarja, hogy a Tőle származó, a mennyből alászálló jó ajándékok feltáratlan
titkok maradjanak előttünk. Múlt héten olvastuk az Igében, hogy Isten nem akarja, hogy
tudatlanok legyünk. Ő azt akarja, hogy tudjuk, mit cselekszik a keze az angyalai által. Az
angyalok gyakorlatilag Isten meghosszabbított kezei.
Ámos 3,7.
7. Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ő
szolgáinak, a prófétáknak.
Tudjuk, hogy az Ószövetségben a papok, királyok és a próféták felett volt a Szent
Szellem. Az egyszerű néphez nem tudott Isten szólni, csak a felkenteken keresztül. Isten
megjelenti a szándékát. Ezt nézzük meg az Igében. Ítélet készül Szodoma és Gomora ellen, de
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Isten azt mondja, hogy én megosztom a szövetségesemmel, Ábrahámmal, amit szeretnék
tenni. Megosztom a tervemet.
1Mózes 18,17.
17. És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok?
Tehát Isten nem titokban cselekszik, hanem előtte közli velünk. Az egy másik kérdés,
hogy ki mit és mennyit hall meg ebből.
Lukács 10,21.
21. Azon órában örvendezett Jézus a Szent Szellemben, és monda: Hálákat adok
néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek
elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen Atyám, mert így volt kedves teelőtted.
Isten a világ elől elrejti a titkokat. Viszont előttünk, gyermekei előtt feltárja. Megjelenti,
tudtunkra adja. Ezen a héten is küldtem ki egy anyagot, ami Krisztus Testéhez szól. Ez a
leviatán szellemről szól. Isten megjelenti Krisztus Testének, hogy veszély van. Mert a fel nem
ismert veszély ellen nem lehet védekezni. Amire nem számítunk, például egy angyal érkezése
váratlanul érhet bennünket, és a meglepetés olykor óvatossá és tartózkodóvá tehet. Így viszont
eleshetünk az áldásoktól.
1Thessalonika 5,21–22. Egyszerű fordítás
21. Viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e?
Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok.
22. De maradjatok távol mindentől, ami gonosznak látszik!
Ami helytelen, rossz illatú, nem Krisztus illatát hordozza, vagy nem kedves Istennek,
azzal még közösséget se vállaljunk, ezt mondja itt Isten Igéje. Tehát rendjén van, ha
figyelmesek, megfontoltak vagyunk. Egyszer Erzsébet is említette, hogy járjunk úgy, mint a
bölcs tehén: a szénát megeszi, a tüskét kiköpi. Ezen a héten érkezett hozzám a leviatán
szellemről szóló anyag, amint az imént említettem. Krisztus Testét támadja ez a gonosz erő.
Szakadásokat produkál, fordított látást, hogy az ellenkezőjét lássák a keresztények, mint ami
valójában van. Súlyos betegségeket hoz elő. Leviatán egy olyan erőteljes gonosz szellemi erőt
képvisel, ami ellen a hagyományos védekezési mód nem elégséges. Nem elégséges a Jézus
vére, Jézus neve, vagy ha megkötözzük, megdorgáljuk. Ez a szolgáló asszony (Katie Souza)
egy külön utasítást kapott az Úrtól, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni.
Először is a lélek gyógyulását kell elérni. Van két imádság ebben az anyagban. Az egyik
az, hogy megtérek a büszkeségből, a keserűségből és hasonló dolgokból, mert ez ajtót nyit az
ellenségnek. A másik imádság pedig arról szól, hogy Isten szent tüzét kérjük ezekre a
helyzetekre. Ezt az ember imádkozhatja magára, vagy ahogy az imakönyvben is van, hogy
ugyanazokat elimádkozhatja az ember másokra is, akik éppen képbe kerülnek. Az Ésaiás
27,1-et olvassuk el, mert itt szól az Írás a tengeri szörnyről.
Ésaiás 27,1.
1. Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó
kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van.
A szent tűzről olvashatunk a Malakiásban. De ugyanez a szent tűz megjelent az első
pünkösdkor, és Péterből, aki megtagadta Jézust, ezt a nem krisztusi illatot kiégette. Péter
pedig elkezdett prédikálni és háromezer ember nyert üdvösséget. Ez a szent tűz ilyen
fontossággal és erővel bír.
Malakiás 4,1.
1. Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély
és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a
Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat.
Ez egy komoly figyelemfelhívás Krisztus Teste számára, hogy van egy veszély és hogyan
lehet ellene védekezni.
1János 4,1.
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1. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
János szívét felindította a Szent Szellem, hogy leírja a következőt: nem helyes, ha a
szellemvilág minden megnyilvánulására nyitottak vagyunk. Tehát meg kell vizsgálni, mi van
a sötétségtől, és mi van a világosságtól. Jézusnak egy újabb figyelmeztetése hangzik el a
következő Igében.
Máté 24,24.
24. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat
tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Jézus is arra figyelmeztet itt bennünket, hogy két oldala van a szellemi birodalomnak. Van
a sötétség oldala, ami ellenünk van, az örök ellenség, és van a világosság oldala, amely
minket támogat. Jézus óva int bennünket, hogy a látványos megtapasztalások senkit el ne
hitessenek. Az elhitetés szó a görögben jelenti azt is, hogy becsap, félrevezet, vagy leterel.
Sajnos vannak olyan keresztények, akik a látványos dolgok után mennek és el is tévednek.
Veszélyes dolog az Ige ismerete nélkül a megtapasztalásokra hagyatkozni. Ugyanis igei tudás
nélkül nehéz megkülönböztetni az igazat a hamisítványtól. A világban nagyon sok
hamisítvány van. De abban Jézus nincs benne. A felismert igazság és az azt követő igei
megnyilvánulások hozzák elő a szabadságot, a biztonságot, a bátor mozgást a szellemi
birodalomban. Mert az Igét követik a jelek, csodák és erő megnyilvánulások, és nem fordítva.
Ézsaiás 42,16.
16. A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen
földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom.
Az Ige megnyilatkozása a fáklya világosságával támogat és vezet bennünket. A szolgáló
angyalok mindig is léteztek, és körülvettek minket a nem látható világban. Az Írásokból
tudjuk, hogy a természetfeletti tulajdonsággal rendelkező angyalok minden időben résztvevői
voltak az ember életének és a szolgálatának. Itt az ideje, hogy mi is tudatára ébredjünk ennek.
Az angyalok jelen vannak és várják tőlünk az Ige elhangzását, hogy munkába lendüljenek.
2. Égi csatornák
1.Mózes 28,10-17.
10. Jákób pedig kiindula Beérsebából, és Hárán felé tartott.
11. És juta egy helyre, hol meghála, mivelhogy a nap lement: és vett egyet annak a
helynek kövei közül, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen.
12. És álmot láta: Ímé, egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget éri
vala, és ímé az Istennek angyalai fel- és alájárnak vala azon.
13. És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak
Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet amelyen fekszel, néked adom és a te magodnak.
14. És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugatra és keletre, északra és délre, és tebenned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.
15. És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova mész, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam.
16. Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én
nem tudtam.
17. Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez,
hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.
Itt a rettenetes szó alatt nem valami rosszat kell gondolni, hanem egy istenfélelem szállt
rá. Tömegével adattak mellénk az angyali lények, hogy hűségesen szolgáljanak és védjenek
bennünket. Nagy erőkkel segítenek, hogy minden területen könnyebbséget hozzanak az
életünkben és a szolgálatunkban. Például eloldozzák az imaválaszainkat, hogy megérkezzen
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hozzánk. Eloldozzák a gyarapodásunkat, a szeretteinket a fogva tartó erőktől, szent vezetést
hoznak és kiszabadítanak bennünket helyzetekből. A szolgálatukkal felgyorsítják számunkra
az eseményeket. Az angyalok feladata, hogy áthidalják a közbevetést a testben élő ember és a
menny között. Az ő szerepük nagy részben így foglalható össze: egyrészt átjárás a látható és a
láthatatlan világ között. Vagyis felszállnak a mennybe, illetve leszállnak a földre. A másik
pedig: eljuttatni üzeneteket, tárgyakat és személyeket Isten akarata szerint a megfelelő helyre.
Az ember hármas felépítésű teremtmény: szellemi lény, akinek van lelke és fizikai testben
él. Ez egy kis ismétlés, ami nem árt.
Az újjászületett szellemünk a szellemi birodalomhoz kapcsolódik, így képesek vagyunk
szellemben érzékelni és kommunikálni. Ebben a szellemi birodalomban vagyunk összeköttetésben a Szent Szellemmel, és itt találhatók az angyalok is. Ezért szellemi síkon kell tudatába
kerülnünk azt angyalok jelenlétének, nem pedig a lélek vagy a test területén. A testünkkel a
földi dolgokhoz kapcsolódunk az öt fizikai érzékszervünk által. Fontos tudni, hogy csak a
szellemünk nyert megváltást. A lelkünk megváltásán nekünk kell munkálkodnunk úgy, hogy a
gondolkodásunkat, az elménket megújítjuk Isten Igéje által. A testünk megváltására pedig
ígéretünk van. Ez pedig nem más, mint a megdicsőült test, amit akkor fogunk megkapni,
amikor az Úr Jézus megjelenik a felhőkön és elragadtatunk.
A fizikai testünk nem bírja el az Úr jelenlétét, erőterét, ezért van szükség arra, hogy a
fizikai testünk egy megdicsőült testet kapjon. Ezért vannak azok a megnyilvánulások is, hogy
Isten jelenlétében – akár a gyógyító sorban – az emberek sokszor nem tudnak megállni, mert
Isten ereje hatalmasabb az ember erejénél. Amikor a természetfeletti erő találkozik a
természetessel, akkor ilyen megnyilvánulásokat tapasztalhatunk meg. De nem egyszer ima
vagy dicséret alatt is a szentek olykor-olykor átmennek szellembe.
A fizikai testünk határt szab annak, hogy meddig mozoghatunk a szellemi birodalomban.
Van egy határ, amit mi nem léphetünk át, de az angyalok igen. Hogyha sok időt töltünk
nyelveken való imádsággal, akkor a szellemünk egyre fogékonyabbá válik a szellemi dolgokra, így bepillantást nyerhetünk oda, ahova az emberi szem nem lát be. Tehát a szellemi ajándékok által, mint például a szellemek megkülönböztetése, bepillanthatunk Isten kegyelméből
a nem látható világba. Isten kegyelméből megláthatjuk a Szent Szellem munkáit, betekintést
kaphatunk a jövőnkbe. A szellemi megnyilvánulások mögé láthatunk, és akár megláthatjuk a
gonosz szellemek ténykedését is.
A próféta a kijelentés ajándéka által képes egy időben, két világban egyszerre jelen lenni,
látni és hallani. Amikor a Szent Szellem működésbe hozza a szellemek megkülönböztetésének ajándékát, az ember képes belelátni a szellemi világba. Megláthatja, hogy miként nyomja
el vagy birtokolja egy gonosz szellem az ember testét vagy a lelkét. A szellemét már nem
tudja, mert ott Jézus lakik. Tehát az újjászületett emberben nincs démon, de kívülről hatást
gyakorolhat. Ez egy szolgálati hivatalhoz – jelen esetben a próféta hivatalához – kötődő
működés, nem pedig általánosságban a hívőkhöz kötődő szellemi működés.
3. Észlelés
Minden egyes hívő képes arra, hogy tudatába kerüljön a szellemében zajló eseményeknek.
Tisztábban és gyorsabban fel tudja ismerni a lelkiismeretének hangját, ami nem más, mint a
saját szellemünk hangja, továbbá tudatába kerülhet a Szent Szellem közléseinek, valamint az
angyalok jelenlétének. Mindenkinek növekednie kell szellemben ahhoz, hogy sikeresen el
tudjon igazodni az életben. És mi úton vagyunk!
Mondjuk ki együtt: Úton vagyok. Halleluja!
Az angyalok szellemi lények, ahogy mi is, de vannak olyan dolgok, amelyeket mi nem
tudunk úgy elvégezni, mint ők. Mi ugyanis testben élünk, helyhez vagyunk kötve és fizikai
törvényszerűségek hatnak ránk. Az angyalok tudnak repülni, mi viszont a gravitáció által ide
vagyunk ragasztva a földhöz. Angyalok számára nincs tér és idő, nekünk viszont időbe kerül,
míg egyik helyről eljutunk a másikra. Az angyalokat nem köti ide test. Ezért ők szabadon
4/6 — 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.

mozognak, áthatolnak falakon, tűzön, akadályon. Gondoljatok a tüzes kemencére. Ott volt
bent egy angyal, aki kiszabadította a fiatalembereket. Vagyis ami nekünk akadály, számukra
nem az.
Egy Igét nézzünk meg a János 20-ban, ami azt mutatja meg, hogy a megdicsőült test
számára sincs fizikai akadály.
János 20,26.
26. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az
ajtó zárva volt, beméne Jézus, és megálla a középen, és monda: Békesség néktek!
Tehát egyértelmű, hogy a szellemi lényeknek, de még a megdicsőült testnek sincs fizikai
korlátja. Szabadon mozoghat. A szellemi lények és a megdicsőült test között van különbség.
Az angyalok szellemi lények és kézzel nem tapinthatóak, de az Úr Jézus, akinek megdicsőült
teste van, azt mondta a tanítványoknak, hogy gyertek és tapogassatok meg engem. Előtte azt
mondta, hogy vér és test vagyok. A feltámadása után már azt mondta, hogy hús és csont
vagyok. A vért már nem mondta, mert az ereiben Isten dicsősége áradt. És ez fogja jelenteni
számunkra a romolhatatlan testet. Amikor nem vér áramlik az ereinkben, hanem Isten
dicsősége. Akkor nem lesz vérnyomás probléma.
Ézsaiás 37,36.
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 erejét, képességét nem lehet összemérni az emberével. A felfogóképességünk kevés ahhoz, hogy megértsük, mekkora erővel ruháztattak fel. Ha egy rendőr belebotlik
egy rendbontó csoportba, akkor mit tesz? Fogja a rádióját és erősítést kér a központból, hogy
erőfölénybe kerüljenek. A mi erősítésünk egyenesen az univerzum központjából, a mennyből
érkezik. Tehát mi is hívhatunk erősítést.
Apostolok cselekedetei 1,8.
8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem
tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind
végső határáig.
Jézus a halála és feltámadása után elküldte maga helyett a Szent Szellemet, aki valójában
feltámasztotta Krisztust a halálból. Így Krisztus Teste felruháztatott a Szent Szellem dünamisz
erejével. Mert a görög ezt a szót használja, hogy dünamisz. Mi hatalmas szellemi erőforrással
ruháztattunk fel. És a dünamisz szó a görögben azt jelenti, hogy erő, erő megnyilvánulás,
csodatevő erő, képesség, lehetőség, hatalom. Ilyen széles jelentéstartalma van.
Az utolsó Igénk a Zsidó 1,14.
Zsidó 1,14.
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik
öröklik az üdvösséget?
Isten a szolgáló angyalait küldte a földre, hogy értünk és nekünk szolgáljanak. Nincs mire
várnunk. A szellemi birodalom részéről minden erősítés megérkezett már, amire csak
szükségünk lehet a földön. Ha megértjük, hogy az angyalok szolgálata az örökségünk részét
képezi úgy, mint a Szent Szellem, az Ige, a szent vér vagy Jézus neve, akkor ez a kijelentés
hatalmas erőkkel fogja előre lendíteni Krisztus Testének idővégi munkálkodását. Ámen.
Hálát adunk Istennek, hogy ezt a tanítás sorozatot elénk hozta, és áldássá válhattunk a
számotokra, a hallgatóság számára. Hisszük, hogy megértések születtek ebből, és nagyobb
mértékben tudjátok az angyali erőket működtetni, mert egy széles ismeret került elétek.
Köszönjük ezt az Úrnak!
– Vége –
Kézrátételes imádság következik. Fogadjátok a kenetet, mert ez megtöri az igát!
Atyám, a Jézus nevében rátesszük a kezünket a hozott kelmékre, szövetekre, és
kiárasztjuk Isten dicsőségét, a feltámadás erejét. Áradj, kenet, és raktározódj a szövetekbe!
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Mert az otthonokba, a betegekhez eljutva a kenet beárad a testbe, megtöri az igát és megsemmisíti azt, nehogy visszakerüljön. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett munkáját.
Hálákat adunk, hogy fogadtad a testedben a sebeket, hogy mi szabadok legyünk a betegségtől,
a fájdalomtól és minden kórtól. Megdorgáljuk a tüneteket és parancsolunk a testeknek, hogy
vessék el a hazug tüneteket, és öltözzék magukra az Úr Jézusnak adott szent egészséget és
abban járjanak! Köszönjük, Úr Jézus, a feltámadás erejét. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te a mai
napon is velünk vagy, hogy jelek és csodák kísérik az Ige hirdetését a Jézus nevében. Ámen.
Néhány mondatban összefoglalom, amit feltétlenül tudni kell a hatalmunkról. Az Ige azt
mondja, hogy Krisztussal együtt ültettünk a mennyekben. Ez azt jelenti, hogy a szellemi
pozíciónk ugyanaz, mint az Úr Jézusnak. Fizikailag itt vagyunk a földön, hogy elvégezzük
Krisztus jobb kezeként a munkát. Azt mondja az Ige, hogy a fej – Jézus – az Atya jobbján ül,
mert felmagasztaltatott legmagasabb hatalmi pozícióba. Mi vagyunk Krisztus teste. Ahol a fej
van, ott ül a test is. Ahol a Lali feje van, ott van a teste is. És ott ül a széken. Tehát nem
választható szét Krisztus feje és Krisztus teste. Tehát ha Krisztus, mint fej az Atya jobbján ül
a világegyetem legmagasabb hatalmi pontján, akkor mi is ott ülünk és ugyanazt a hatalmat
kaptuk meg. Ennek ismeretében képesek vagyunk nagyobb hatalommal uralkodni. Amikor ez
tudatosul bennünk, hogy én is ott ülök az Úr Jézussal az Atya jobbján, akkor jobban fog
működni a hatalom gyakorlása, aminek ez az alapja. Együtt ültettünk Krisztussal, egy test
vagyunk Ővele. Nem külön tárgyalják, hogy valakinek a feje vagy valakinek a teste, hanem
azt mondják, hogy ez az ember. Ez egy fontos kijelentés és megértés ahhoz, hogy a
hatalmunkat tudjuk kellőképpen gyakorolni. Fontos ez, hogy érvényt tudjunk szerezni a
győzelemnek, kikényszerítsük az ellenségtől a győzelmünket, mert ő vissza akarja ezt vonni,
vissza akarja szerezni, alá akarja ásni. Van, aki úgy gondolja, hogy ha nagyot kér, akkor
kialszik a mennyben a villany, és nem mer nagyot kérni. De attól, hogy valaki egy nagy
dolgot kér, attól a mennyben nem lesz rövidzárlat.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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