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

1/7 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 4. A királyság kiteljesedése 
 Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 05. 22. 
 
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy építsd a királyságot! Szeretettel 

köszöntünk benneteket! Köszönjük, hogy a mai délutánt az Úrnak szenteltétek. Ezen a héten 
is kaptatok minden nap képes üzenetet. Van egy érdekes üzenet a hitről. A hithez is hit kell. 
Ha nem akarsz hinni, nem fogsz. Olyasmi ez, mint a fotocellás ajtó. Megállhatsz 
hatótávolságon kívül is, vagy beléphetsz a hatósugarába és kinyílik egy másik világ ajtaja. A 
bevásárlóközpontban van fotocellás ajtó. Amikor kellő távolságba érkezik az ember, az ajtó 
kinyílik. Ha távol maradunk, akkor nem fog kinyílni. Ilyen a hit. Ez egy nagyon jó példa.  

 
A hegyeket mozgató erő sorozatunkat kezdtük el nemrégen. Az előző részekben kulcs-

fontosságú témákat tanulmányoztunk: 
1. Amikor imádkozunk, tudatában kell lennünk, hogy Isten ott van. Az Ige azt mondja, 

hogy titkon néz.  
2. Az imát dicsérettel kell kezdeni, és dicsérettel kell befejezni.  
A Miatyánk ima egy minta erre. Úgy kezdődik, hogy mennyei Atyánk, szenteltessék meg 

a Te neved, és úgy végződik, hogy Tied minden dicsőség, mindörökkön örökké. Ámen.  
Folytatjuk a sorozatunkat. Ma a 4. rész következik. Címe: A királyság kiteljesedése 

1. A kétféle hegy 
Máté 6,10. 
10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a 

földön is.  
Imádkoznunk kell azért, hogy Isten királysága kiteljesedjen a földön, ami egyúttal magá-

val hozza Isten akaratát az életünkre. A legfontosabb dolog az, hogy megismerjük Isten 
akaratát és meghozzuk azt a döntést, hogy ebben akarunk járni, mert minden szempontból ez 
a legjobb hely a keresztény számára.  

Máté 21,21–22. 
21. Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és 

nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok 
e hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is meglészen; 

22. És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.  
Jézusnak az a kijelentése, hogy az imádság hegyeket képes mozgatni, egyes embereket 

zavarba hozhat, mert a hegynek több jelentése is van. Korábban megvilágítottuk azt, hogy 
kétfajta iga létezik. Az egyik a nehéz iga, amit az ördög tesz az emberek nyakába, és a kenet 
ezt képes megtörni. A másik a könnyű iga, amit az Úr Jézustól kapunk, mint elhívást. Tehát 
ebben az esetben is kétféle hegyről beszélhetünk. Az Írásokban a hegy gyakran átvitt 
értelemben szerepel, de ez nem csökkenti Krisztus ígéretének az erejét. Amikor azt mondja a 
hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, akkor jelképesen egy utunkat álló akadályról van szó, 
aminek az ima hatására el kell mozdulnia. De a hegy nemcsak akadályokat jelenthet. A hegy 
gyakran Isten királyságának a szimbóluma. A Dániel 2-ben arról olvashatunk, hogy Dániel 
megfejtette Nabukodonozor király álmát.  

Dániel 2,35/b.–36. 
35. … Az a kő pedig, amely leüté az állóképet nagy heggyé lett, és betölté az egész 

földet. 
36. Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak.  
Ennek az álomnak az értelme az, hogy Isten lerontja a bálványokat, és helyette Krisztus 

királysága tölti be a földet. Otthon elolvashatjátok, hogy az egész történetet egyben lássátok.  
Ésaiás 2,1–3. 
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1. Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől. 
2. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek 

felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok: 
3. És eljönnek sok népek, mondván: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób 

Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein; 
mert Sionból jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úrnak Igéje.  

Ebben a versben a hegy Isten királyságára utal, amelyet meg kell erősíteni a földön. Ebben 
a királyságban végül teljes béke lesz. Erre már utal előképként az Ésaiás 2,4 második fele.  

Ésaiás 2,4. 
4. … csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre 

kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.  
A fegyverekből békés, mezőgazdasági eszközöket csinálnak, és nem lesz háború, nem lesz 

harc. Nem lesz öldöklés. Hogyan fog kinézni a millenniumi korszak? 
Jelenések 20,1–3. 
1. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy 

nagy lánc a kezében. 
2. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözé azt 

ezer esztendőre, 
3. És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé őfelette, hogy többé el ne 

hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés 
időre.  

Itt a garancia arra, hogy a millenniumi időkorszakban csak béke lesz. A gonosznak egy 
csírája sem lesz a földön. Alig várjuk, ugye? Hogyan kell megszilárdítani az Úr házának 
hegyét? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést.  

2Korinthus 6,16/b. 
16/b. … Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük 

lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.  
Isten királysága az újjászületéssel költözik az emberek szívébe. De ennek a királyságnak 

ki is kell teljesednie, ahogy a bevezető gondolatban hallottátok. Ez a királyság akkor fog 
kiteljesedni, fizikailag megnyilvánulni, amikor Isten népe ezért imádkozni fog. Erre utalt 
Jézus, amikor imádkozni tanította a tanítványokat.  

Máté 6,9–10. 
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a 

Te neved; 
10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a 

földön is.  
Sokszor egyetlen szó is nagyon-nagyon fontos a Bibliában, és most egy ilyen fontos szóra 

szeretném a figyelmeteket ráirányítani. Jézus nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok, hanem, 
hogy így imádkozzatok. Nem tudom, erre felfigyeltetek-e? A görögben az így szó azt jelenti, 
hogy ilyen módon. Tehát ebből arra következtetünk, hogy az Úr Jézus a Miatyánkot mintaként 
adta, ugyanis az Újszövetségben Jézus nevében kell imádkozni. Ebben az imában nincs még 
benne Jézus neve. Jézus nem kérné, hogy olyanért imádkozzunk, ami úgyis megvalósul. 
Például soha nem mondta azt, hogy a napfelkeltéért imádkozzunk, mert eljön az óra, amikor a 
nap úgyis fel fog kelni. Azt viszont mondta a Gyülekezeti Testnek, hogy imádkozzanak azért, 
hogy a menny birodalma kiteljesedjék és láthatóvá váljék, amely előtt a világ erői, a 
gonoszság hatalmai meg kell, hogy hajoljanak.  

Jelenések 11,15. 
15. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt 

mondták: E világ birodalmai a mi Urunknak és az Ő Krisztusának királyságai lettek, 
aki örökkön örökké uralkodik.   
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Jézus az Úr. A világegyetem Ura. Őt még senki nem győzte le és nem is fogja. Hogyha mi 
Jézust tesszük életünk Urává és szilárdan megállunk ezen, akkor a győzelem útján járhatunk. 
Azt hiszem, hogy mindig előjön a tanításból egy-egy alapelv a Miatyánkból. Eddig is már 
vettünk egy-két ilyen alapelvet, és ma is érintettünk ilyet.  A végén ki fog alakulni egy kép.  

2. Az evangelizáció fontossága 
Néhányan azt gondolják, hogyha eleget imádkozunk, akkor Isten királysága majd 

lepottyan az égből. De ez nem így van. Nem ilyen módon fog eljönni a mennyei királyság. 
Jézus a következőket mondta a követőinek: 

Lukács 17,20–21. 
20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felele nékik 

és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el.  
21. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé, az Isten országa 

tibennetek van.  
A bennünk levő királyságnak kell kiteljesedni, hogy az emberek ezt meglássák. Például az 

evangelizációk során jelek, csodák jöjjenek elő az igehirdetéseket követően. Vagy pedig az 
egyházunk újságjában is rengeteg gyógyulásról szóló bizonyság van, ami megragadja az 
embereket, az elveszetteket, a problémák között szenvedőket. Krisztusnak először az emberek 
szívében kell uralkodnia, és csak ezt követően tud felettük uralkodni. Tehát ha már uralkodik 
a szívükben, akkor ezt ki lehet terjeszteni az életükre is. Jézus akkor uralkodhat valakinek az 
élete felett, ha: 

a.) befogadja Jézust, 
b.) élete Urává fogadja Őt, 
c.) teret enged Neki.  
Vegyünk egy példát arra, hogy mit jelent az, hogy teret engedünk Jézusnak. Általában 

minden lakásban van egy előszoba. Amikor bemegy egy vendég, rajtunk múlik, hogy meddig 
engedjük. Csak az előszobáig, vagy bevisszük a nappaliba, leültetjük, megkínáljuk valamivel. 
Az emberek Jézusnak is ugyanígy adnak kisebb-nagyobb mértékben teret. Lehet, hogy csak 
egy kicsit engedik be az életükbe. Lehet, hogy azt mondják, itt az egész lakás, vedd birtokba 
nyugodtan, benézhetsz a hűtőbe, és ha valami a kedvedre való, akkor vedd elő! Mi 
szabályozzuk azt, hogy a hozzánk érkezőnek milyen mozgásteret adunk. Ugyanígy működik 
ez Jézussal szemben is, hogy teljesen szabad kezet adunk Neki, vagy valamilyen mértékben 
korlátozzuk.  

Márk 16,15–16. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.  
Ez egyértelmű. Akiben benne van Jézus, az a mennybe kerül, akiben nincs benne, az a 

lentiekhez kerül. Krisztus követőinek az elsődleges feladata az, hogy hirdessék Isten 
királyságát, mert így kerülhet be a menny királysága a szívekbe. Ezt a hatalmas munkát az 
apostolok kezdték el kétezer évvel ezelőtt, ami még most sincs befejezve, mert a következőt 
olvassuk: 

Máté 24,14. 
14. És az Isten országának ez az Evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, 

bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.  
A vég alatt nem a világvégét kell érteni, hanem az időkorszak végét. Jézus szavai 

rávilágítanak a lényegre. Mielőtt Jézus eljönne az övéiért, az egész világon hirdetni fogják az 
Evangéliumot. Kihangsúlyozom, hogy az Evangéliumot és nem a vallást. Isten a trónjáról 
végigtekint a földön és látja mindazt a szomorúságot, bánatot, amit a bűn és a megtört törvény 
okoz. Ő vágyakozik az egész föld megváltására. Hogyan tette ezt? Nézzük meg az Igét:  

János 3,16. 
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16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hi-
szen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  

Egy kicsit kibővítem ezt a gondolatot: Isten úgy szerette a világot és benne téged, hogy 
feláldozta az egyszülött Fiát. Isten várja, hogy hatalmas tömegeknek hirdettessék az 
Evangélium. Azoknak, akik még soha nem hallottak Jézusról. Mit tesz ma a gyülekezet ezzel 
kapcsolatban? A beszűkült látás miatt gyengék az imáik. Sokan csak a személyes érdekeikért 
imádkoznak. Tehát nem a vezetőkért, a világért, az elveszettekért, a mások problémáiért. 
Régebben már említettem nektek, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt néha meghívtak egy másik 
gyülekezetbe. Nem az egyházunkhoz tartozott, és nekem nagyon furcsa volt az, amikor 
megfogtuk egymás kezét, imádkoztunk, és nekem egy hiányérzetem volt. Mindenki elmondta 
az imáját a saját családjáért. Ez rendben van, de ennek az imának kiteljesedettebbnek kellene 
lenni, mert a világban van elég probléma. A környezetünkben szintén látunk sok gondot, és 
ezeket is hordozni kell imában.  

Egy másik kérdés, hogy hány gyülekezetet érdekel igazán a világ evangelizálása. Nekünk 
nemcsak a magunk szolgálatával kell foglalatoskodnunk, mert imádkozunk időnként másik 
felekezetekért is. Hányan érdeklődnek Isten felekezeten kívüli munkája iránt? Nemcsak a 
saját gyülekezetünket kell hordoznunk imában, hanem az egész globális egyházat. E 
tekintetben jelentősen ki kell kiszélesíteni a látásunkat. Világméretű evangelizációt egyedül 
Krisztus Testének egyesített munkája által lehet véghezvinni. Tehát amikor a különböző 
felekezetek összefognak. Csak akkor fogja elhinni a világ, hogy Krisztus az Isten Fia. 

János 17,21. 
21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, 

hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.  
Itt az idő, hogy a gyülekezet, más néven a globális egyház úgy imádkozzon, ahogy Jézus 

tanította:  
a.) Teljesedjen ki a földön Isten királysága és Isten  akarata nyilvánuljon meg a földön. 
b.) A gyülekezeti Test, más néven a globális egyház tagjai eggyé váljanak, és így elhiggye 

a világ, hogy Jézust valóban Isten küldte. 
Jakab 4,3. 
3. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek 

azt.  
A gerjedelem szó a görögben a vágyat, a gyönyört, az élvezetet jelenti, ami az önzés 

fogalmába tartozik. Tudjátok, hogy mikortól létezik az önzés? Ádám bukása óta, mert addig 
az isteni fajta tulajdonságok voltak a szívében. Egy helyen azt olvastam, hogy kezdettől, aztán 
a Szent Szellem ezt kiigazította: nem a kezdettől, mert a bukásig isteni szeretetben járt Ádám 
és Éva. 

Nem szabad, hogy az ima a nagyratörő és önző vágyak eszköze legyen. Egyébként is Isten 
azokat az imákat hallgatja meg, amelyek a szeretet vonalában vannak. Azt mondja egy helyen 
Jézus, hogy bármit kértek az én nevemben, az Atya megadja. De mégis van egy korlát: a 
szeretet parancsolata. Mert ha valaki rosszat akar kívánni például az ismerősének, a szom-
szédjának, akkor az már nem a szeretet vonalában van, és az nem hallgattatik meg. 

Isten akaratában benne van: 
a.) imádkozzunk a saját szükségleteinkért, 
b.) de Isten királyságának a kiteljesedéséért is kell imádkoznunk. 
Amennyiben a hívők részt vállalnak Istennel az elveszett világ terheiből, munkáiból, Isten 

is ugyanúgy fog részt venni a szentek terheiből. Vagyis, ha mi Istent szolgáljuk, Ő is szolgálni 
fog felénk. Ez egy alapigazság. 

3. Világméretű ébredés 
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Gordon Lindsay az újjászületése után látást kapott egy világméretű megújulásról. Ez az 
elhívás annyira lekötötte, hogy az életének minden egyes részlete szinte elhalványult. 
Ráébredt, hogy legszívesebben az evangéliumot hirdetné minden más helyett.  

Az evangélium szolgálatának jelentős részét a gazdasági válság idején végezték. Ez az 
1930-as évek környéke. Abban az időben megtudhatta az ember, hogy van-e elhívása. Egy 
evangélista heti adománya abban az időben mindössze 3 és 5 dollár között mozgott. De 
Gordon Lindsaynek és a feleségének az alacsony jövedelem ellenére sem volt olyan gondolata 
soha, hogy elhagyják a szolgálatot. 

Az elhívásuk mindennél erősebb volt, és megálltak ezen a jézusi úton. De nem voltak 
elégedettek, mert az elveszetteket csak egyesével nyerték meg Krisztusnak. A világméretű 
evangelizációhoz képest ez csak egy csepp volt a tengerben, de ennek ellenére rendkívül 
fontos egyenként halászni az embereket. Tehát nehogy úgy gondoljátok, hogy ha találkoztok 
valakivel, akkor nem kell szolgálni felé, mert majd egy nagy hálót fog kidobni valamikor az 
Úr. Úgy gondolták, hogy ilyen lassú tempóval soha nem lesz befejezve az evangelizáció a 
földön. 

Abban az időben Isten többeknek megmutatta, hogy közeledik egy ébredés, amely eléri az 
egész világot, és tízezres tömegeket fog elérni. Majd az ébredés kellős közepébe csöppentek, 
ahol a misszionáriusok évekig fáradoztak, csekély eredménnyel. Hatalmas látogatásai jöttek 
az Úrnak. Olyan mértékű volt az ébredés, amit a történelemben eddig soha nem tapasztaltak. 
Köszönet Istennek azokért, akiknek adatott egy világlátás, hogy az egész világon hirdetni kell 
az evangéliumot. De ez csak egy előképe mindannak, ami ezután fog következni. A tegnap 
kiküldött prófécia végén olvasható, hogy hatalmas ébredés küszöbén állunk. Azért mi 
elmondhatjuk az Úr dicsőségére, hogy tavaly is, és ebben az évben is voltunk olyan össze-
jövetelen, amit kisebb méretű sportcsarnokokban rendeztek meg. Nem tízezres tömegekről 
beszélünk, de rengeteg embert megmozgattak ezek a szolgálatok.  

Nem szabad elfelejteni, hogyha ilyen óriási méretű ébredések jönnek, akkor sokkal 
nagyobb befogadóképességű épületekre lesz szükség. Továbbá gondoljunk arra is, hogy 
amikor az Úr Jézussal visszajövünk majd a hét év után, akkor még nagyobb méretű épületek 
kellenek ahhoz, hogy egy gyülekezeti alkalmat tartsanak! Akinek erről van szellemi látása, az 
tudja, hogy milyen hasznosak lesznek azok a sportcsarnokok, amiket most néha kritizálnak. A 
gyülekezeti testre ennél is nagyobb feladat vár, mint eddig. Itt az ideje, hogy imádkozzunk 
olyan ébredésért, amely világméretűvé válik. Egy olyan ébredésért, amely felülemelkedik a 
felekezeteken és bevonja a globális egyházat. Tehát minden olyan felekezetet, amely Krisztust 
követi egységben és vállvetve.  

A felekezeteket legjobban a saját problémáikba való elmerülés akadályozza abban, hogy 
megkapja világlátást az evangelizáció fontosságáról. Isten népének hajlandónak kell lenni 
arra, hogy a különböző felekezetek együtt munkálkodjanak, tehát ne legyenek választófalak, 
hogy én ez vagyok, ő az, a harmadik meg amaz. A hívők egyesített munkáján keresztül 
könnyebben el lehet érni az elveszetteket, és így fog beteljesedni Isten akarata, ami meg van 
írva az 1Timótheus 2,4-ben. 

1Timótheus 2,4. 
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.  
Tehát Isten kifejezett akarata az, hogy az emberek megismerjék az újjászületés lehe-

tőségét. Aztán az ő döntésükön múlik, hogy befogadják Jézust vagy visszautasítják, vagy 
milyen mértékig engedik a lakásukba, az előszobájukba. 

A Krisztus nélkülieket az Úr számára kell megnyerni és nem egy felekezet számára. 
Amikor valaki megkeresztelkedik Jézus Krisztus nevében, akkor nem egy egyházba 
keresztelkedik meg, hanem Krisztus gyülekezeti testébe, a globális egyházba, a menny 
királyságába. Persze Isten elrendel mindenki számára egy felekezetet, hogy tudja szellemileg 
táplálni és növekedjen. 
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Összefoglalva a mai tanítást: 
 Mielőtt megtanulnánk a hegymozgató ima titkát, egy látást kell kapnunk a világról. Látást 

kell kapnunk arról, hogy az elveszetteket hogyan lehet elérni, hogyan lehet megmenteni.  
Imádkozni kell: 
1.) Az elveszettek aratásáért. 
2.) Az evangélium hirdettessen több milliárd Krisztus nélküli ember számára. 
3.) Kiteljesedjen Isten királysága, és megnyilvánuljon Isten akarata a földön. 
Az afrikai szolgálatokban különösen, vagy a távol-keleti szolgálatokban bizonyára láttatok 

már képet Reinhard Bonnke szolgálatáról, illetve az utódjáról, Daniel Kolendáról. Milliós-
másfél milliós nagyságú tömegek vannak az alkalmakon. Ahogy a kép visszaadja, ameddig a 
szem ellát, ember, ember, ember mindenhol! Ezek komoly ébredések. Ott nincsenek meg-
fertőzve a vallással. Jönnek az emberek, és természetesen az Ige hirdetését Isten megerősíti 
jelekkel és csodákkal. 

Éppen most olvastam Gordon Lindsay-nek a következő gondolatait. Isten elvitte őt 
Mexikóba, és abban az időben nem volt felhőtlen a kapcsolat Mexikó és Amerika között. Az 
elején nem fogadták szívesen a szolgálatát. Aztán elkezdett imádkozni és jelek, csodák 
kísérték a szolgálatát. Rögtön megnyíltak a szívek és elfogadták. 

Aki önzetlenül imádkozik a világ elveszettjeiért, látni fogja, hogy a hegyek elmozdulnak 
az életében, és a szükségletei pedig betöltetnek. Legyenek azok a saját szükségletei, vagy a 
szolgálatnak a szükségletei. Ámen. 

Elküldtem Wigglesworth-től egy kis üzenetet, ami ide kapcsolódik a mai tanításhoz: Az 
ok, hogy a világ nem látja még Jézust az, hogy a keresztény ember nem töltött elég időt 
Jézussal, és nem telik meg akaratának jelenlétével. A hívők elégedettek azzal, hogy részt 
vesznek a heti Isten tiszteleteken, bibliaórákon, és még néha imádkoznak is. Ez egy szörnyű 
dolog számomra, hogy az emberek, akik vallják, hogy keresztények, mégis élettelenek, 
tehetetlenek, és bár eljárnak Isten házába, életüket mégis olyan hitetlenül élik, hogy azt 
mondhatni, mégsem Szent Szellemben járó emberek. Ez nagyon kapcsolódik a mai anyaghoz. 

Dicsérjük az Urat! A mai tanítás arról szólt, hogy jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te 
akaratod! Ezt bontottuk ki. Isten országa eljött akkor, amikor az ember befogadja a szívébe az 
Úr Jézust. De ennek a királyságnak nem elég, hogy ott van az emberek szívében elrejtve, 
ennek ki kell teljesedni.  Láthatóvá kell válni. Lehet, hogy már neked is mondták azt, hogy de 
jól nézel ki, milyen arckrémet használsz, megfiatalodtál, és ehhez hasonló. Ez már az Isten 
királyságának a látható része. Tehát nem elég, ha Isten királysága a szívünkben van, mert az 
Jézus befogadásával bekerült a szívünkbe. Ennek láthatóvá is kell válnia. Ez akkor történik 
meg, hogyha szeretettel viszonyulunk a környezetünkhöz, a szeretteinkhez, és azt mondják 
majd a környezetünkben, hogy milyen szépen beszélsz a pároddal! Tehát így nyilvánul meg 
Isten királysága a látható világban. 

 
Imádkozunk értetek kézrátétellel. A Szent Szellem a láb területén és a szemekben mutatott 

gyógyulást, vérnyomásra is van gyógyító kenet, az ízületekre, vállakra is. Halleluja! 
Imádkozunk értetek. 

Még kaptam egy Igét a János 7. fejezetéből. Olvassátok el a 24. verset! Ne látszat után 
ítéljetek, hanem igaz ítélettel, így szól. És ehhez van egy történet. A szentek egyszer azt 
látták, hogy az egyik szolgáló bemegy egy vendéglátó egységbe, bemegy egy bárba. Rögtön 
elkezdtek azon gondolkodni és arról beszélni, hogy mit csinál ott, mennyit iszik, miért megy 
be? Tehát rossz színben tüntették fel az illetőt. Utána, akik bent voltak, azok elmondták, hogy 
ez a szolgáló nem inni ment be, hanem az evangéliumot hirdetni. Bevitte oda az 
elveszetteknek az evangéliumot.  Tanulságos történet. Egyrészt nem szabad látszat után ítélni, 
másrészt pedig Isten látja a szíveket, hogy kinek mi az indítéka, amikor esetleg egy kétes 
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helyre lépnek be. Tehát Isten a szívek indítékát vizsgálja.  Régen hallottam ezt a történetet, 
ami most előjött és átadom nektek búcsúzóul. 

Megköszönjük az Úrnak a mai összejövetelt. Megköszönjük, hogy eljöttetek, nyitott 
szívvel fogadtátok a hallottakat, és a jövő héten találkozunk. 

Aranka: Mi pedig köszönjük, hogy az Úr titeket még nagyon sokáig megtart.  
Magdi: Még nagyon sokáig! 
Pásztor: Ámen. 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


