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A SZENT VÉR TITKA – 4. A szent vér áldásai
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 10. 30.

Halleluja! Az Úr szeretetével ölelünk benneteket. Október 31-én a reformáció napja van,
nem pedig a halloween ünnepe. A mi egyházunk is a protestáns ágon csatlakozik Krisztus
Testéhez. A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap.
Annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi
vártemplom ajtajára a 95 pontból álló vitairatát, mert nem értett egyet a vallásos
hagyományokkal. Magyarországon is hagyománya van a reformáció megünneplésének ezen a
napon, vagy az azt követő vasárnapon. Tudnunk kell arról, hogy október 31-én tartott
halloween nem keresztény ünnep. Eredete a pogány kelta hagyományokban gyökerezik. A
kereszténység elterjedését követően a hittérítők a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez
igazították, azok betiltása helyett. A halloween a boszorkányok, kísértetek és egyéb gonosz
szellemek ünnepe, amelyhez máglyát társítanak. Jelképe a töklámpás. Európában sokáig
feledésbe merült, az utóbbi időben azonban visszatért sajnos. A helyett, hogy homokba
dugnánk a fejünket, éljünk az ima lehetőségével, hogy e hagyományon és szimbólumain
keresztül senki ne eshessen az ördög csapdájába.
A szent vér titka sorozat 4. része következik. A mai tanítás címe: A szent vér áldásai
1. Jézus, mint önkéntes
Az ószövetség elejétől fogva nyomon követhető a vérontás, mégpedig véráldozat céljából.
A korábbi tanulmányaimban láttuk és érintettük, hogy Isten bőrruhát készített Ádámnak és
Évának. Aztán Noé, amikor kijött a bárkából, állatot áldozott Istennek. Majd később bejött a
törvényrendszerrel az áldozati rendszer is. A véráldozatok célja az engesztelés, a váltság,
oltalom, tisztító erő és életadó erő. Az ószövetségi véráldozatok csak előképek, mert azok a
golgotai véráldozatra mutatnak előre. Isten az Ő rendelése szerint elküldte a földre az
egyszülött Fiát, hogy megváltsa az embert.
1Péter 1,20. Egyszerű fordítás
20. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most, ezekben az
utolsó napokban jelent meg értetek.
Miután a kereszten megtörtént a megváltás, nekünk már nem a törvényre kell
fókuszálnunk, mert azt Jézus betöltötte a kereszten, majd eltörölte.
Kolosse 2,14.
14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
Az ószövetségi írásokból kijelentéseket kell vennünk, hogy azok a véráldozatok csak
előképei egy szent, és örökre szóló krisztusi véráldozatnak. Jézus önként tette le az életét, és a
szent vére által megváltott, megtisztított és igazzá tett bennünket Isten előtt.
Róma 8,2.
2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a
bűn és a halál törvényétől.
Tehát szabadok vagyunk. Mondjuk együtt: szabad vagyok! Halleluja!
Ezt naponta gyakorolhatod, hogy megvallod, hogy szabad vagy. Jézus azért áldozta fel a
tiszta vérét értünk, hogy a benne levő isteni élet által szabadulást szerezzen a számunkra.
Kolosse 1,13.
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes
Fiának királyságába;
Meg vagyunk szabadítva. Megfogta a kezünket az Úr, és a rossz helyről átvitt a jó helyre.
A szent vér áldásai hatalmas mértéket képesek ölteni a megváltottak életében. Tudnunk kell
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azt, hogy csak az újjászületett hívők ismerhetik meg ezt a titkot, és használhatják a szent vér
erejét. A megváltottak élete kifejezéshez egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Jogilag Jézus
minden embert megváltott. Gyakorlatilag azonban csak az élvezheti a megváltást, aki befogadta Jézust az életébe. Mindenkinek joga van birtokba venni a megváltás áldásait, de ehhez
először Jézussal kell közösségbe kerülni.
2. A hét terület
Az Újszövetség arról számol be, hogy Jézus vére az életünk hét területén képes működni,
hogyha odahintjük azt. Ennek az ószövetségben az előképe az, amikor az áldozati bak véréből
a pap hétszer hintett. Most vegyük sorra a megváltás során értünk kiontott szent vér áldásait.
Azt vizsgáljuk meg, hogy a szent vér milyen áldást hordoz a számunkra, és hogy ezt tudjuk
alkalmazni.
1.) Megváltás
Isten váltságként elrendelte a szent vért, és ezzel élni is kell.
Kolosse 1,14.
14. Akiben van a mi váltságunk, az Ő vére által, bűneinknek eltörlése.
Tehát Jézus vére által lettünk megváltva, és Jézus vére által lettek eltörölve a bűneink. Mi
által lettünk megváltva? Jézus vére által. Így igaz. Ez egy vételár volt, ami szó szerint azt
jelenti, hogy visszavásárolva lenni.
1Péter 1,18–19.
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti
atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén:
Vissza lettél vásárolva az ördög hatalmából. Ezért nincs többé joga, hogy ártson neked.
Mindez Jézus vére miatt van.
2.) Megtisztulás
Jézus vére egy engesztelő áldozat volt.
Róma 3,25.
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy
megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűrésből elnézte a korábbi időkben elkövetett
bűnöket,
Ennek a célja a bűntől való megtisztítás volt. Az Egyszerű fordításból nézzük a következő
Igét, nagyon szépen kifejti az Ige értelmét.
1János 1,7. Egyszerű fordítás
7. Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor
közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten Fiának a vére – vagyis áldozati
halála – megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől.
Egy fontos igazság következik. Ha folyamatosan a világosságban járunk, akkor folyamatosan közösségünk van az Úr Jézussal. A lényeges két szempont teljesülése esetén Jézus vére
folyamatosan megtisztít minket minden bűntől. Tehát még egyszer mondom: ha folyamatosan
világosságban járunk, akkor közösségünk van Jézussal, és ha közösségünk van Jézussal,
akkor az Ő vére képes bennünket megtisztítani minden bűntől. Ez egy ilyen összefüggő
láncolat. A Zsoltárok 51,7. verset nézzük meg. Dávid bűnbánó imája található itt, miután
vétkezett Betsábéval.
Zsoltár 51,7.
7. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engem, és a hónál fehérebb
leszek.
Az izsóp egy alacsonyra növő cserje, Közel-Keleten található, amit tisztítási szertartásokhoz használtak ecsetként. Ebből kötöttek össze egy kis csokrot, belemártották a vérbe, és
ezzel meghintették a különböző területeket. Gyerekkoromban volt egy növény, amit a fal
mellé ültettünk. Tűzgolyónak nevezték, vagy pedig söprűvirágnak. Amikor megszáradt,
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akkor, ha nem is volt nagyon erős, de egy darabig lehetett vele söprögetni. Ez az izsóp is egy
ehhez hasonló növény. Egyiptomban Izrael népe vérbe mártotta ezt az izsópot és azzal
hintették a vért az ajtóra, hogy a pusztító angyal elkerülje őket. Az izsópnak az volt a szerepe,
hogy felvigye a vért egy megadott helyre. Amikor Dávid azt mondta Istennek, tisztíts meg
engem izsóppal, akkor ő a vérre gondolt. Nagyon fontos gondolat következik most. Jézus
kifolyt vére folyamatosan megtisztít minden bűntől, és tisztán is tart. Mert Jézus vére az
újjászületett keresztények felett úgy működik, mint az autón az ablaktörlő. Ha bekapcsolják,
akkor folyamatosan biztosítja a kilátást, folyamatosan tisztít.
3.) Megigazulás
Róma 5,9.
9. Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól Őáltala.
Látjátok, hány helyen szerepel az, hogy az Ő vére által? Jézus vére végzett el mindent.
Jézus véráldozatának köszönhetően igazultunk meg. A megigazulás jelentése felmentettség. A
bíróságon használják ezt a szót, hogy a bíró felmentette a vád alól az illetőt, hogyha úgy látta
jónak. Jézus vére helyetted jótállt. Isten pedig Jézus vérén keresztül igaznak látja az
újjászületett híveket. Nem a cselekedeteinkre tekint Isten, hanem Jézus vérén keresztül néz
bennünket, mert mi elfogadtuk az Ő Fiát. Elfogadtuk a véráldozatát.
4.) Megszentelődés
A megszentelődés azt jelenti, hogy elkülönített.
Zsidó 13,11–12.
11. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét
megégetik a táboron kívül.
12. Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az Ő tulajdon vére által a népet, a kapun
kívül szenvedett.
Két fontos dolog van, hogy az Úr Jézus vére minket megszentelt. Hogy mit jelent, hogy a
kapun kívül? A 11-es vers magyarázza meg, hogy az ószövetségi állatáldozatok testét a
táboron kívül égették el. Jézus pedig lement a pokolba, egy elkülönített helyre. Kívül Isten
felségterületén, és ott a pokol lángjaival szembesült. Ezt jelenti a kapun kívül. Egy másik
fordítás ugyanúgy mondja, hogy a táboron kívül.
A megszentelődés kétirányú. Elválaszt valamitől, illetve elkülönít valaki számára. A
megszentelődés elválaszt a bűntől és elkülönít Isten számára, és csak az Övé vagy. Ezt jelenti
a megszentelődés. Nem régen beszéltünk az étel megszenteléséről, megáldásáról. Ott is az a
lényeg, hogy elkülönítsük a világtól, ahol kórokozók lehetnek. A mai világban annyi
rettenetes dolgot olvasok én is, hogy az élelmiszerekben mik vannak, de nekünk élnünk kell
ezzel a megszenteléssel. Akkor nem árt. Mert meg van írva, hogyha halálosat isznak, meg
nem árt nékik.
A saját életemben vettem észre a megszentelődést. 2015-ben, húsvét környékén, egy
imakonferencián az Úrnak volt egy látogatása. Erről már korábban tettem említést. De ettől
kezdve azt vettem észre, hogy a világtól való elválasztás még jobban látszik az életemben,
még a barátomat is ez a megszentelődés eltávolította tőlem. Máskor mindennapos látogatója
voltam. Most meg havonta egyszer találkozom vele. Ezt annak tudom be, hogy ez a kenet
megszentelt és elkülönített és elválasztott Isten számára, mert a barátom világi életet él. Isten
akarata pedig az, hogy csak neki dolgozzak, csak neki szolgáljak. De lehet, hogy ti is
észrevettétek az életetekben, hogy a régi baráti kör, akik nem követik az Urat, azok
elválasztódtak. Ez is a megszentelődésnek egy formája. A megszentelődés egy békességet is
hoz magával.
Kolosse 1,20.
20. És hogy Őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő
keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyben.
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Látjátok? Megint itt van, hogy Jézus vére által. Mindent Jézus vére által kaptunk. A szent
vérben van egy isteni békesség, amit mi élvezhetünk. Ehhez viszont a gondolkodásunkat az
Igére kell irányítani, mert a Filippi 4,8 határozottan megírja, hogy miről gondolkodjunk.
Filippi 4,8.
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami
erény és ha van valami dicséret.
Írja-e az Ige, hogy olyan dolgokról gondolkodjunk, amik felzaklatnak? Nem írja, ugye?
Tehát a békességünk akkor lesz meg, hogyha ezekről a dolgokról gondolkodunk, amit most
felolvastunk. Nagyon fontos. Ha békességet akarsz az életedben, akkor a gondolkodást Isten
Igéjéhez kell igazítani.
5.) Éltető erő
A Krisztus testében keringő szent vér a Vele való közösség által ad éltető erőt a
számunkra. Korábban már beszéltünk arról, hogy a test élete a vérben van. Ezt el is olvastuk
akkor a 3Mózes 17,11-ben. Jézus vérében egy különleges isteni élet volt. Amikor
közösségben vagyunk Jézus vérével, akkor valójában az isteni élettel vagyunk közösségben.
Óriási távlatai vannak annak, amit Jézus megszerzett a számunkra az Ő vére által. Ez egy
szellemi valóság, amit meg kell értenünk, hogy működtetni is tudjuk.
János 6,53–57.
53. Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az
ember Fiának testét és nem isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek.
54. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én
feltámasztom azt az utolsó napon.
55. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
56. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik, és én is
abban.
57. Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki
engem eszik, él énáltalam.
Ez az igesor nagyon mély gondolatokat tartalmaz. Nagyon fontos látni, hogy az isteni élet
Jézus vérén keresztül jön. Jézus itt azt mondta valójában, hogy aki az én véremmel
rendszeresen közösségben van, és a lénye részévé teszi a véremet, azaz én véremben levő
életnek részesévé válik. Gyakorlatilag az úrvacsora elemeiről beszél itt az Ige. Nézzük is meg,
mert nem fizikálisan esszük Jézus testét, és isszuk Jézus vérét. Ő nem is így képzelte, hanem
jelképesen, az úrvacsora által.
1Korinthus 10,16.
16. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?
Ez az Ige is a Krisztus vérével való közösségről szól, amikor hittel úrvacsorát veszünk.
Ilyenkor a szellemünk a hitünk által közösségbe kerül Jézus vérével, és az Ő vérében lévő élet
belénk áramlik. Ez az isteni élet erőt hoz és megújít. Ugyanolyan módon rendelte el Isten
Krisztus testében a szent vér keringését, mint a fizikai testünkben a vér életet adó, és tisztító
működését.
6.) A meghintés ereje (közbenjárás)
Zsidó 12, 22–24.
22. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei
Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
23. Az elsőszülöttek seregéhez és Gyülekezetéhez, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához: Istenhez, és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez,
24. És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely
jobbat beszél, mint az Ábel vére.
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Itt az Ige azt sorolja fel, hogy amikor újjászülettünk, mivel kerültünk kapcsolatba. Nem
földi, hanem mennyei dolgokkal kerültünk közösségbe. Itt említi az új szövetség közbenjáróját, aki nem más, mint az Úr Jézus. Továbbá a meghintés vérét, amely az Úr Jézus kiontott
drága szent vére.
Jézus vérét nem a föld itta be, hanem Ő vitte fel azt az Atyához. Korábban erről tanultunk.
Figyeljük meg, hogy jelen időben mondja az Ige, hogy Jézus vére beszél, nem múlt időben.
Ábel vére is beszélt, csak a két vér beszéde között nagy különbség van.
Először is szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy a Biblia azt mondja, hogy a Jézus
vére jobbat beszél. Mit jelent az, hogy jobbat beszél? Sokáig ezt nem értettem. A jobb szó a
következőket jelenti: különb, előnyösebb, hasznosabb. Tehát most megvilágítom. Ábel vére
(ember vére) bosszúért kiáltott, de Jézus vére sokkal hasznosabbat beszél, mert kegyelemért
kiált. Ezért mondja az Ige azt, hogy jobbat beszél. Kegyelemért kiált.
Jézus vére folyamatosan támogatásért jár közben az Atyánál, még akkor is, amikor te nem
tudsz róla. Meg kell tanulnunk alkalmazni a meghintés erejét az életünk felett, és annak
minden területén, mert ez előnyökkel jár. Megint csak gondoljunk vissza az egyiptomi esetre,
hogy az ajtóra felhintett bárányvér megvédte őket.
7.) Hatalmi hely (szabad út)
Az Írás Jézust útnyitónak nevezi. Ezt nézzük meg a Zsidó 6,20-ban.
Zsidó 6,20.
20. Ahová előfutárként bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek
rendje szerint.
Tehát Jézus volt az elsőszülött, Ő volt az útnyitó, és mi követtük őt, amikor újjászülettünk.
Zsidó 10,19–20.
19. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a
Jézus vére által,
20. Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit azaz az Ő
teste által.
Megint itt olvastuk, hogy Jézus vére által. Egyszer érdemes lenne kigyűjteni azokat az
Igéket, amelyek tartalmazzák a vére által kifejezést.
Szabad bejárásunk van a mennybe a szent vér által. Az Igében elhangzott bizalom szó azt
jelenti, hogy szólásszabadság, őszinteség, nyíltság, magabiztosság. Mi így járulhatunk Isten
trónja elé. Amikor imádkozunk, akkor Jézus vérének köszönhetően beléphetünk Isten
tróntermébe. A szent vér ereje arra is képes, hogy Isten királyi trónjára helyezzen bennünket.
Jézussal együtt minket is arra a hatalmi helyre – más néven trónra – ültetett, ahova az Ő Fiát.
Efézus 2,6.
6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
Királyokká és papokká tesz bennünket a szent vér. Ez fontos az uralmi hely megértése
szempontjából. Isten a sötét helyzetek feletti uralomra rendelt el bennünket, hogy győztesként
uralkodjunk az életben az egy Jézus Krisztus által. Ezt pedig a Róma 5,17 írja.
Róma 5,17.
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel
inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet
bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.
Ismétlésképpen újra felsorolom azt a hét területet, ahol alkalmazhatjuk a szent vér
áldásait:
1.) Megváltás
2.) Megtisztulás
3.) Megigazulás
4.) Megszentelődés
5.) Éltető erő
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6.) Meghintés ereje (közbenjárás)
7.) Hatalmi hely (szabad út)
Nagyon fontos a szívünkbe zárni, hogy ezeken a területeken tudjuk is alkalmazni Jézus
vérét. Tehát Jézus vére olyan erővel bír, hogy az ellenség megfutamodik, mert tudja, hogy őt a
kiontott vér győzte le, és rettenetes félelemmel elfut. Ezt a belső képet kell kialakítani
magunkban, hogy lássuk futni. Tudnunk kell, hogy milyen hatalmi helyen ülünk.
Most olvastuk az Efézus 2,6-ban, hogy Jézussal együtt mi is a hatalom királyi székére
ültettünk. Nem fizikailag, mert most itt ülünk Arankánál a széken, hanem szellemi
értelemben. A szellemi hatalmunk, a szellemi pozíciónk ott van a mennyekben, a győztes
Jézus mellett. Ő megosztotta velünk a trónját.
Sok évvel ezelőtt elmentem az ifjúsági gyülekezetbe, amikor itt nyaraltak a Balaton parton, és ezt a fiatalokkal el is játszottuk. Én voltam a rangidős, így én kaptam az Atya szerepét.
Mellém tettek egy széket, mert hova ültette az Atya Jézust? A jobbjára. Oda egy magas
fiatalember ült, ő volt jelképesen Jézus. A többiek meg köré sereglettek, mert ugyanarra a
hatalmi helyre ültette Jézus mellé a hívőket: téged, engem, és a többieket. Ha ezt megérted,
akkor sokkal jobban tudsz hatalmat venni helyzetek felett, vagyis Jézus uralma alá vetni a
helyzeteket és a problémákat. Tehát a hatalmi helyünk megértése szintén fontos terület.
De a Jézus vére egy speciális terület. Erről túl sok tanítást nem is hiszem, hogy
hallottunk, meg külön könyv sem foglalkozik ilyen mélységében ezzel a témával. A
Vérszövetség című könyv sem ezzel a területtel foglalkozik. Úgyhogy köszönjük az Úrnak,
hogy ez a tanítás a rendelkezésünkre áll, és ezt még folytatni fogjuk, mert nincs vége.
Azt kívánom, hogy a következő napokban, hetekben nyerjetek áldást ennek a megismeréséből. Úgy legyen!
Elimádkozzuk a kék imakönyvből az Ima a városért című imádságot, és ezt hatalommal
imádkozzuk. Nemcsak elolvassuk, hanem hozzákapcsoljuk a hatalmunkat is.
Az angyalok kimentek, nyitják a szíveket. Halleluja!
Van még néhány dolog, amit megosztok veletek.
Egy héttel korábban hoztam a ságvári újságot a Mindenszentek miatt, mert van benne egy
nagyon fontos cikk az első oldalon. Halottak napján az örök életről. Ki jut a pokolba, ki kerül
a mennybe. Bízom benne, hogy sokan világosságot kapnak ebből. A második és a harmadik
oldalon folytatódik az Ima titka, a megelőző imádság, illetve az ellátásunk kulcsa. A
hátoldalon a hírek között imádkozzunk a vezetőkért. Erről már korábban is volt tanítás,
Kenneth Copeland olyan szemszögből világítja meg ezt, hogy a Szent Szellem azt mutatta,
hogy ezt is tegyem bele.
Aztán van benne egy bizonyság Linda kislányával kapcsolatban, hogy milyen szoros
közösségben van Istennel. Köszön neki reggel, amikor felébred. Majd elolvassátok. És van
benne egy felhívás, amit már ti mindannyian hallottatok, hogy a szolgálókat lehet támogatni
újsággal, szóróanyaggal és egyebekkel.
A tegnapi pesti alkalom azzal kezdődött, hogy a szélvész elleni oltalomért imádkoztak, és
a három Igét leírhatjátok, mert én kijegyzeteltem. Ez jó lesz máskorra is: Ésasiás 4,5-6.
Oltalom a szélvész ellen. Aztán az Ésaiás 25,1-4. A szélvész eltávozik. A harmadik Ige a
Zsoltárok 27,5. Az Úr sátorában biztonságban vagyunk.
Volt két álmom a múlt héten. Egyik éjszaka azt álmodtam, hogy egy biciklivel a
feleségemmel együtt a lejtőn megyünk lefelé és a fék hatástalan. De nem volt bennem
félelem, semmi riadalom, és teljes épségben leértünk a lejtő aljára.
Következő éjszaka azt álmodom, hogy egy autóval megyek egy lejtős úton lefelé, a fék
megint hatástalan. Volt egy vasúti átjáró, a sorompó nyitva volt, és az átjáró után voltak
keresztények. Ott meg lehetett állni és éppen kézrátétellel akartak imádkozni értem, amikor
megszólalt az ébresztő.
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De imádkoztam azért, hogy kérek magyarázó angyalt. Hogy tudjam, hogy ez mit jelent, és
épp a fodrász székében ültem, amikor egy szó jött fel bennem. Nem nagy szöveg, egy szó, hogy:
lendület. Tehát a lejtő, általában az emberek a lejtőről azt mondják, na, megy a süllyesztőbe lefelé.
De itt az jött, hogy lendület, tehát az Úr készít valamit, ami lendületet ad. Egyik pásztor
társammal is megosztottam, és azt mondja, hogy ebben fejlődés van, mert egyik nap bicikli, másik
nap már autó. Fejlődés. És nincs akadály, mert a sorompó nem volt leengedve.
A negyedik pedig, ez egy nagy bizalom Isten felé, mert nem volt bennem egyik esetben
sem félelem, hogy jaj, most mi történik fék nélkül. Tehát kérjetek magyarázó angyalt.
A múlt héten szó volt arról a félkész üzenetről, ami azzal kapcsolatos, hogy mi Istennek a
munkatársai vagyunk, és amikor Istennek dolgozunk, akkor gyakorlatilag munkaidőben vagyunk
az Úrnál. És megerősített az Úr, hogy ez még nincs kész, mert azóta is jöttek hozzám különböző
gondolatok. Az egyik szent kapott egy megértést arról, hogy ha mi munkaidőben dolgozunk az
Úrnak, akkor igazából Ő fogja az ellátást biztosítani, tehát akinek dolgozunk, az fizet. Ugye?
Aztán az interneten találtam egy videót. Ezeket nem keresem. Az Úr odaküldi elém. Egy
professzor egy kísérletet végzett. Nagyon egyszerű volt a kísérlet. Fogott egy üres befőttes
üveget. Megtöltötte pingpong labdával és megkérdezte a diákokat, hogy ez tele van? Azt
mondták, hogy igen. Aztán kavicsokat vett elő, azt is beleöntötte, mert a pingpong labda
mellett van még hely. Megint megkérdezte a diákokat, hogy tele van? Azt mondták, hogy
igen. Elővett egy doboz homokot, és azt is beleöntötte, mert még a kavicsok között is voltak
üres helyek. És megkérdezte, hogy most tele van? Azt mondták, hogy igen. Ennek a tanúsága
a mi szemszögünkből: a pingponglabda – fontos dolgok – a mi esetünkben Isten dolgai. A
kavicsok mellette másodrangú fontos dolgok. És a homok pedig az élet, a világi dolgok. De
nem mindegy, hogy milyen sorrendbe töltjük az üvegbe. Mert ha először tele tölti a befőttes
üveget homokkal, akkor semmi más nem fér bele. Nagyon jó, szemléletes példa.
Tehát hogyha valaki a világi életet helyezi előtérbe, és azzal tölti meg az életét, akkor úgy
jár, mint a befőttes üveg a teletöltött homokkal. Nem marad hely a fontos dolgokra. Az Úr
dolgaira. Egyszóval nekünk a rangsort úgy kell fölállítani, aki munkaviszonyban van, aki
dolgozik, annak munkába kell mennie, a második körben az Úr munkája legyen, és a
harmadik helyen az egyebek. Mert hogyha fordítva csinálja, akkor kiszorítja az Úr munkáját.
Tehát vegyünk egy példát. Ha valaki részmunkaidős, 4 órában dolgozik valahol, akkor neki a
4 órát le kell töltenie. Utána, ha 4 órát szeretne az Úr munkájára szentelni, akkor azt tegye
félre, és ami marad, azt használja az egyébre. Mert ha fordítva csinálja, hogy 4 óra munka,
utána belekezd az egyebekbe, nem lesz ideje az Úr 4 órás munkaidejére. Tehát ez a példa
nagyon jó. Pingponglabda, kavics, homok, és nem szabad megfordítani.
És még egy történetet az Úr elém hozott. Ezt valamelyik szolgáló könyvében olvastam.
Volt egy sokgyermekes anyuka, aki hívő volt, keresztény volt, és szüksége volt arra, hogy
imádkozzon, de a gyerekek ott nyüzsögtek körülötte. Ez ugye nem szerencsés helyzet. És ő
amikor imádkozni készült, akkor a kötényt a fejére húzta, s a gyerekek tudták, hogy akkor
csendben kell lenni. Tehát adott egy jelzést a környezete számára, hogy én most félrevonultam az Úrral. Rávetítve a mostani családi helyzetekre, hát nem mindenki él egyedül. Sok
esetben van házastárs, gyerekek, unokák. Gyakran már dédunokák is vannak. Ismerek olyan
pásztorokat is, ahol már szintén van dédunoka, és már alig tud készülni az alkalmaira. Jelzést
szükséges adni a környezetünk felé, hogy nekem fontos dolgom van. Készülnöm kell a
szolgálatra, vagy imádkozni akarok. Jelképesen a kötényt húzd a fejedre úgy, ahogy az
asszony tette, mert a gyerekek ezt a jelzést megértették.
A kötény fejre húzása gyakorlatilag azt jelenti, mint hogyha kitennénk az ajtónkra egy
táblát, hogy „Munkaidőben vagyok, az Úrnál dolgozom.”, vagy ha imádkozunk, akkor azt
kitenni, hogy „Imaidő, ne zavarj!” És ez a kötény történet szintén nagyon jó példa minden
hívő számára.
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Tehát ez az üzenet még nem állt meg a múltkor, folytatódik, és lehet, hogy még ezután is
lesz folytatása.
Már csak egy gondolat van. Azt alapból tudjátok, hogy a megvallásainknak és a cselekedeteinknek összhangban kell lenni, azaz amit imádkozunk, azt úgy is kell megcselekednünk.
Különben nincs értelme. Ha azt imádkozzuk, hogy minden Jézushoz igazodik az életemben,
akkor ennek megfelelő döntést is kell hoznunk adott esetekben. Tehát a döntéseinket a
megvallásainkhoz kell igazítani. A döntésről korábban már szóltam, hogy Isten vár a
döntésünkre, mert addig semmit nem tud tenni. És aki olvasta Copeland mai üzenetét, ez pont
arról szól, hogy Isten vár a döntésünkre, és én ebből egy nagy megerősítést kaptam arra
vonatkozóan, hogy helyes dolgokat mondok.
Tehát Isten arra vár, hogy kihirdessük, hogy én ezen a napon megyek a gyülekezetbe és
környezetem, légy szíves, vedd tudomásul! Ezt udvariasan is meg lehet mondani. Vagy pedig az
Úr dicsőségére február 14-re van egy meghívásunk Mohácsra. A Házasság hete keretein belül a
könyvtárban lesz egy alkalom. Tehát ez már egy fix időpont. Amikor az ember tud egy fix
időpontot, akkor ahhoz kell igazítani mindent. Tehát azt valljuk meg, hogy minden Jézushoz
igazodik. Úgy kell szerveznünk a családi dolgokat, hogy ez a nap szent legyen a szolgálat
számára. Azon a napon nem megyünk autógumit cserélni, nem megyünk fodrászhoz, nem
megyünk ide, nem megyünk oda, hanem ez a nap a szolgálatra van fenntartva. Tehát a döntést –
akár 3-4 hónappal előtte – meg kell hoznunk, hogy az a nap a szolgálat napja.
Az életünk különböző helyzeteiben naponta döntés előtt állunk, és mindig az Urat kell
szem előtt tartani. A mai Copeland tanítás nagyon jó, ajánlom figyelmetekbe. Mert döntésre
vár Isten. Sokszor megkérdezik, hogy Isten miért nem tesz valamit. Azért, mert az illető nem
döntött. Egy pár nappal előtte az volt a címe a Copeland anyagnak, hogy meddig tűröd el a
békákat. Az a probléma, hogy a fáraónál ott voltak a békák, belemásztak a dagasztó tálba, az
ágyba, mindenhova, és megkérdezte Mózes a fáraótól, hogy mikor imádkozzak, hogy ezek a
békák eltűnjenek? Nem azt mondta, hogy most azonnal, mert meg akarok szabadulni, hanem
majd holnap. Ez is egy döntés, hogy meddig tűrjük el az ördögnek a munkálkodását az
életünkben, vagy a keresztbe tevéseket. Tehát a döntés nagyon fontos, hogy Isten munkába
tudjon lépni. Ez is egy jó kis üzenet, morzsa, mert csak morzsa.
Döntés! Hány keresztény nem jár gyülekezetbe, mert nem hozza meg a kellő döntést?
Hány olyan esetben hallottam, hogy jaj, nekem azon a napon nagymosásom van. Mondta neki
a pásztor, hogy nyugdíjas vagy, nem tudsz két nappal előtte vagy utána mosni? Jaj, tényleg!
Tehát ahhoz, hogy valaki gyülekezetbe járjon, döntést kell hozni. Lehet, hogy ellenállásba
ütközik némely esetben a családdal, de ha nem hoz egy döntést, és nem tart ki mellette, akkor
az a mondás érvényesül, hogy aki kimarad, az lemarad. Halleluja!
Bízom benne, hogy hasznos dolgokat adott az Úr a számba.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

8/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

