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AZ ÚRVACSORA – 3. Szellemi étkezés
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 12. 04.

A dicséret alatt meglátogatott benneteket a Mikulás egy kis aprósággal. Szeretettel köszöntünk és ölelünk benneteket.
Az úrvacsora sorozatunkban a 3. rész következik: Szellemi étkezés
Egy kicsit visszatekintünk az előző tanításra, majd elmélyedünk abban, hogy milyen
szellemi erőt kapunk az úrvacsora során.
János 6,53.
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.
Amikor Jézus azt mondja nekünk, ha valamit szellemileg eszünk és iszunk, akkor ez azt
jelenti, hogy egészen a sajátunkká tesszük. Ezzel azt akarja mondani, hogy az, amit szellemileg magunkhoz veszünk, az része lesz a lényünknek. Egészen átjárja a szellemünket, lelkünket
és testünket. Az Írásokban számos esetet találunk arra, amikor Isten néhány szolgálójának
szellemi formában adott enni és inni. Az Írások beszámolnak arról, hogy ezek milyen hatással
voltak az életükre. Nézzünk erre példákat. Először Illéssel kapcsolatban, aztán Izrael népéről,
majd János apostollal kapcsolatban. A mennyei ételekről és italokról is fogtok hallani.
1. Illés
Illéssel történt meg, hogy a mennyből átitatott étel erősítette meg, amikor az életét mentve,
menekült Jézabel királyné elől. Korábban olvastunk már ebből a történetből. Jézabel királyné
megölte a prófétákat. Illés azt hitte, hogy csak egy szál maga maradt az Úr számára. Később
kiderült, hogy Isten még megmentett hétezer másik prófétát is.
1Királyok 19,5–8.
5. És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És ímé angyal illeté őt, és monda néki: Kelj
fel, egyél.
6. És mikor körülnézett, ímé fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz.
És evett és ivott, és ismét lefeküvék.
7. És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert
erőd felett való utad van.
8. És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és
negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.
Ez akkor történt, amikor menekült Jézabel királyné elől. Út közben történt ez az esemény,
amit most olvastunk. Az Úr angyala ételt adott Illésnek, amely olyan hatással volt rá, hogy
képes volt természetfeletti utat megtenni. Ez is az úrvacsora előképe. Illés negyven nap és
negyven éjjel egyfolytában ment, amíg el nem érte Isten hegyét, a Hóreb hegyet. Az Igében
van két fontos gondolat. Azt mondta az angyal neki, hogy erőd felett való utad van. A másik
fontos gondolat, hogy azzal a szellemi és fizikai erővel, amit nyert a mennyei kenyérből,
képes volt megtenni ezt a negyven napos utat. Egy erőteljes dolog történt Illés testével, amikor elfogyasztotta az ételt. A Biblia pogácsának írja, de gyakorlatilag ez egy kenyérlepény,
amit Izrael népe is készített és fogyasztott. Ez a kenyérlepény természetes kenyér volt,
hasonlóan az úrvacsorai kenyérhez. Amikor azonban az Úr angyala odaadta neki, Illés megtelt
Isten természetfeletti erejével. Illés egyrészt egy fizikai hőstettet hajtott végre azzal, hogy
pihenés nélkül negyven napig képes volt vándorolni.
Itt megint van egy előkép. Az Úr Jézus is negyven napig volt a pusztában, és negyven
napig vándorolt. Továbbá Illést ez az étel bevezette az Atyával való egyedülálló találkozásba.
Fontos látnunk, hogy nem Illés elméjéből pattant ki az, hogy elmenjen Isten szent hegyéig,
hanem az angyal ihlette őt erre, aki a mennyből származó kenyérből táplálta, mielőtt útnak
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indult volna. Ránk is várnak az Istennel való találkozások és Isten nekünk fenntartott
kijelentései, amit csak a mennyei táplálék által nyerhetünk meg, mint Illés is, aki a mennyei
táplálék során kapta meg az úti célt. Ezeket a kijelentéseket csak Jézus tudja megadni nekünk.
Amikor Illés elindult, nem tudta azt, hogy hová vezet az út. De abban a kenyérben benne
volt az útvonal programja, mint egy GPS. Az út elvezette őt az Istennel való találkozásig. Ha
a 19. fejezetet elolvassátok végig, akkor megtudjátok, hogy ez után mi történt még. Röviden
elmondom. Isten megjelent Illésnek a Hóreb hegyén. Ezt írja a 9. vers. Ott kapta meg a
szolgálati feladatát, hogy kenjen fel két királyt, és kenje fel Elizeust. Ez a 15-16. versben
található. Illés ott ismerte meg Isten láthatatlan munkáját, abban a 7000 kiválasztott hűséges
emberben, akik majd végrehajtják Isten tervét. Ez a 18. vers. Itt van az a 7000 ember, akit
Isten megmentett, mert ők hűségesek voltak hozzá, és nem hajoltak meg a bálványoknak.
2. Személyes megtapasztalás
Jézus testének evése több a fizikai étkezésnél. Az úrvacsorával lépünk be a mennyei
dimenzióba, amely átformálja az egész lényünket. Ana Mendez és férje naponta vesznek
úrvacsorát. Gyakran tapasztalják, hogy közben angyalok is odajönnek, hogy átadják nekik a
természetfeletti táplálékot úgy, mint Illés esetében. Isten használta őket abban, hogy hegyeket
mozgassanak, és területeket szabadítsanak fel az ellenség hatalma alól. De a szellemi csaták
előtt mindig vettek úrvacsorát. Ennek eredményeként erő szállt le a magasból, ami
megerősítette a testüket, és természetfeletti erővel is felruházta őket.
Egyszer egy erőteljes közbenjárói akcióban vettek részt Irakban, ahol ugyanazt megélték,
mint Illés. Az Úr kegyelméből tizenöt napon át éjjel és nappal hosszú utakat tettek meg,
olykor ötvenhárom fokos melegben. Mindezt Jézus Testének és vérének ereje tette lehetővé,
az úrvacsora magukhoz vétele által. Tehát megint van egy párhuzam, hogy amit megélt ez a
szolgáló házaspár, az ugyanaz volt, amit Illés megélt. Ana Mendez férje kimagasló böjtölő
életet él. Volt olyan év, amikor 200 napot böjtölt. Nem egyfolytában, hanem összességében.
Ez több mint fél év. A hosszabb böjtök idején, ami 40-50 napos böjtöt jelentett, előfordult,
hogy angyalok jelentek meg, és mennyei étellel táplálták őt. Ha belegondolunk, 40-50 napig
böjtölni, ha fizikai szinten teszi az ember, veszélyes. Az ilyen élmények hétköznapiak az
életükben, mert ők felfedezték az úrvacsora elemeiben rejlő szellemi valóságot, amely életet,
továbbá fizikai és szellemi erőt ad.
3. A választott nép
Tudjuk, hogy ez Izrael népe. Isten népe a negyven éves pusztai vándorlás alatt természetfeletti módon maradt életben. Tudjuk a Bibliából, hogy nappal felhőoszlop vezette és árnyékolta
őket. Éjjel tűzoszlop, ami világított és melegítette őket. Amikor éhesek voltak, hullott a
manna a mennyből, aztán amikor húsra volt kívánságuk, akkor odarepültek a fürjek, és még
vizük is volt a pusztaságban. Mert a kőszikla, amely adta a vizet, mindig ment utánuk. Isten
gondoskodott számukra mennyei kenyérről, ami a manna, és vízről, amely folyton ömlött a
vándorló sziklából. Ez volt az előképe annak a szellemi eledelnek, amit Jézus adott nekünk a
testében és a vérében. Ez a szellemi táplálék az egyedüli, ami fenntarthatja az embert. Ez
segíti elérni az ígéret földjét, ami egy természetfeletti élet. Egy olyan élet, ahol a menny
kézzelfogható valóság.
Izrael népe nem betegedett meg a negyven év alatt, miközben fogyasztották a mennyei
kenyeret. Ez figyelemre méltó. A ruhájuk és a cipőjük nem avult el, sőt, együtt növekedett a
gyermekek testével. Döbbenetes. A mennyei kenyér és a víz Isten királyságának a
természetfeletti valóságát hozta le közéjük, és ugyanennek kell megtörténnie velünk is,
amikor magunkhoz vesszük ezt a valóságos ételt, és italt. Most egy erőteljes kenet szállt le,
nem tudom, hogy ti érzékelitek-e?
1Korinthus 10,1–4.
1. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a
felhő alatt voltak, és mindnyájan átmentek a tengeren;
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2. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3. És mindnyájan egy szellemi eledelt ettek;
4. És mindnyájan egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
Ennek az eledelnek az evése, ivása mindig nagy hatással van a szellemi és a fizikai világra.
Ez az igesor arról szól, hogy magunkhoz veszünk valamit, ami Istentől származik, ami aztán a
lényünkké válik, azaz megtestesül bennünk.
4. János apostol
János egyik látomásában kapott egy könyvtekercset azzal a céllal, hogy egye meg. Ennek a
jelentése a következő: alkalmazza magára e kijelentésekben rejlő valamennyi igazságot. Ez
itassa őt át annyira, hogy a lényének szerves része legyen. Tehát az üzenetet tegye magáévá,
és szólja.
Jelenések 10,8. 10–11.
8. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és
vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van.
10. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban
olyan édes volt, mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.
11. És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek
és királyok felől.
Ez a könyvecske szellemi táplálék volt, amely tartalmazta az utolsó időkre vonatkozó
kijelentett Igéket. Isten szájából származó valamennyi Ige szellemi eledel.
Lukács 4,4.
4. Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az
ember, hanem az Istennek minden Igéjével.
Azok az Igék, melyeket János kapott Istentől, édesek voltak, mert a mennyből származtak.
De keserűvé vált a gyomrában, mert Isten ítéletét tartalmazták. Jánosnak át kellett élnie az
Atya fájdalmát, hogy azzal az átéléssel igazságosan tudjon prófétálni. Van egy hasonló eset az
Ezékiel 3. fejezetében. A történet eleje pont arról szól, hogy ő is kapott egy könyvtekercset.
Ott a Biblia türetnek nevezi, de a magyar megfelelője könyvtekercs. Abban az időben nem
volt könyvkiadás, hanem pergamenre, tekercsekre írtak. Ott is azt olvassuk, hogy az Igét,
amikor megette, édes volt. A Példabeszédekben is van egy Ige, amely arról szól, hogy a Te
beszéded olyan, mint a méz. Olyan édes.
5. Jézus
Eddig a szellemi kenyérről beszéltünk, most a szellemi italról lesz szó. A szellemi ital
példájával találkozunk akkor, amikor Jézusnak ki kellett inni a Gecsemáné kertben az Isten
haragjának, ítéletének a poharát.
János 18,11/b.
11. …avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, amelyet az Atya adott nékem?
Erre a válasz, hogy igen. Jézus ekkor vette magára a világ bűnét. Egész lényét befolyásolta
a kehely hatása, amit szellemi módon kellett kiinnia. Az Atya által ráhelyezett bűn
elválasztotta Jézust Istentől. Így Jézus szelleme halottá vált. Az egymástól való elszakadás
mindkettőjük számára fájdalmas volt. De tudjuk, hogy ez csak három napig tartott. Ebben a
kehelyben Jézus a menny áldozatát hozta le a földre, amely már el volt tervezve a világ
alapítása előtt. Amikor iszunk a mennyből, akkor Isten tervei jönnek valóságba. Jézus
esetében az Atya terve volt az, hogy Jézus kereszthalált haljon, hogy ilyen módon megváltson
bennünket. Fontos látni, hogy a szellemi evés és ivás kihat az egész lényünkre. Az úrvacsora
nem egy halott jelkép, hanem inkább kötelék, amely összeköti a mennyet és a földet. A fizikai
világot és a szellemi világot.
6. Mennyei ételek, italok

3/8 — 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.

A mennyben különböző típusú ételek és italok vannak. Mindegyikük más-más részt ad
nekünk Istenből. Ezek utat nyitnak a kijelentésekhez és a megtapasztalásokhoz, amelyek
Krisztusban adatnak a szenteknek. Nézzük meg ezeket a különböző ételeket és italokat,
amivel most fogunk foglalkozni. Szó lesz az élet fájáról, az élet vizéről, a Szellem boráról, és
a hamisítványokról. Mert nemcsak a fizikai világban vannak utánzatok.
a.) Az élet fája
Az ismeret ajtói olyan mértékben nyílnak meg előttünk, amennyire megértjük az
úrvacsorában elrejtett csodálatos titkokat. Az úrvacsora egy kulcs ahhoz, hogy az ismeretünk
mélyebb legyen. Némelyik ajtónak az új Jeruzsálemhez van köze, amely a mennyből fog
alászállani a millenniumi időszak után, amikor Isten újjáteremti a földet. Isten királyságában
ott van az élet fája, aki maga Jézus, akiből megtanulunk enni, hogy tökéletes egészségben
éljünk.
Jelenések 2,7.
7. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek
enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Jelenések 22,2.
2. Az Ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely
tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a
nemzetek gyógyítására valók.
Az élet fája egy eledel. Most nézzük meg az élet vizét.
b.) Élet vize
Ha ettünk, utána innunk is kell. A Biblia beszél az élet vizéről, amely oltja a szellem és
lélek szomjúságát.
János 7,37.
37. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki
szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék.
Ennek az Igének van egy utalása:
Jelenések 22,17.
17. És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja ezt mondja:
Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
Az életnek ez a vize össze van kötve Isten Szellemével és Jézus vérével. Amikor
megértjük, hogy a Szent Szellem, a víz, és a vér együttműködnek, akkor a ránk gyakorolt
hatása létfontosságú lesz a számunkra.
1János 5,8.
8. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a Szellem, a víz és a vér; és
ez a három is egy.
Amikor kijelentést kapunk a vérről, annak erejéről, a hatótávolságáról, és mindarról, ami
benne van, akkor odakerülünk az élet forrásához, hogy igyunk belőle, és ingyen van.
c.) A Szellem bora
Isten királyságában van mámorosító ital is, ami a Szellem új bora. Jézus beszél a
tanítványainak az új borról, amit új tömlőkbe kell tölteni.
Máté 9,17.
17. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a
bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő
megmarad.
Ezzel Jézus arra az időre utal, amikor inni fogják a Szent Szellemet.
Efézus 5,18.
18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem folytonosan
legyetek telve a Szent Szellemmel,
Megnézzük az Igében, hogy pünkösdkor mit éltek át a szentek.
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Apostolok cselekedetei 2,13. 15.
13. Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
15. Mert nem úgy részegek ezek, ahogy ti gondoljátok: hiszen a napnak harmadik
órája van;
Tehát még fiatal volt az idő, délelőtt 9 óra, mert akkoriban reggel 6 órától számolták az
időt. Átélték pünkösd napján azt, hogy mit jelent a Szent Szellem borától megmámorosodni.
Ők nem alkoholtól rúgtak be, hanem a Szent Szellem mámorosította meg őket, amit mi is már
egy párszor megtapasztaltunk.
d.) Utálatos italok
Az úrvacsorának van egy párhuzamos oldala a sötétség birodalmában is. Ezek a
hamisítványok. A Biblia beszél a sötétség birodalmához tartozó utálatos italokról is. Ezek
utánozni próbálják Isten királyságát és annak alapelveit. Hangsúlyozom, hogy ezek utánzatok,
másolatok, hamisítványok.
Egy ilyen italt említ a Jelenések könyve, amely a nagy parázna tisztátalanságával teli
kehely.
Jelenések 17,4.
4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal
és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
Jelenések 18,3.
3. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, s a földnek
királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből
meggazdagodtak.
Itt elhangzott a paráznaság szó. Ennek van fizikai és szellemi oldala. A fizikai oldal az,
amikor az egyik házastárs megcsalja a társát, azaz hűtlen lesz hozzá. Ez a fizikai paráznaság,
hűtlenség.
A szellemi paráznaság pedig azt jelenti, hogy Istenhez hűtlenek, mert elfordulnak Istentől,
és inkább odafordulnak a hamisítványokhoz, a bálványokhoz. Tehát ez a szellemi paráznaság,
és itt az Ige erről szólt.
Kiküldtem három üzenetet, és az egyik ideillik. Az igazságot szólni. Aki nem a bibliai
igazságot tanítja a Szent Szellem ereje által az Úr Jézus Krisztus nevében, az hamis tanító. Ne
higgyetek a horoszkópoknak, agykontrollnak, ezotéria tanítóinak, reikinek, jógának, a
sámánkommunikációban se higgyetek, mert egyetlenegy út van, és egyetlenegy Úr van, ez
maga Jézus Krisztus!
Azt is láthatjuk, hogy már Pál idejében létezett a pogányok között egy romlott formájú
szertartás, amelynek során kehelyből ittak, kenyeret ettek és fából készült bálványoknak
áldoztak. Ez az úrvacsora hamisítványa.
1Korinthus 10,19–21.
19. Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?
20. Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem
akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
21. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának, és az ördögök asztalának részesei.
Itt a végéhez beillesztek egy szót: hogy egyidejűleg nem lehet az Úr poharát, meg az ördög
poharát inni. Nem lehet kétkulacsosnak lenni.
Összefoglalva a mai tanítást:
Az evés és ivás egy szellemi valóság jelképei. Ezek olyan cselekedetek, amelyek
összekötik a szellemi világot a fizikai világgal. E cselekedetek által vagy a Szent Szellem
vagy a démonok végeznek el mélyreható munkát az ember életében attól függően, hogy kit
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hívnak segítségül. A sötétség oldalát hívják vagy a világosság oldalát. Mind a kettő működik,
de maradjunk meg a keskeny ösvényen. Ámen.
Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is növelted a világosságunkat. Ez a mai tanítás, úgy
érzem, mélyebben kifejti az előzőeket, hogy mit jelent az úrvacsora szellemi oldala. Annyit
már az előző tanítás végén is láttunk, hogy az úrvacsora során egy szellemi erőt is nyerünk, és
itt most a példákon keresztül láthattuk, hogy valóban, amikor az Úr testét és vérét magunkhoz
vesszük, akkor szellemben is történnek dolgok, és kapunk egy szellemi megerősítést. Ezt a
szellemi erősséget ki tudjuk árasztani a helyzetekre, hogy megváltozzanak a dolgok Isten
akarata szerint. Tehát fontos az úrvacsora. Hiszem, hogy mindjobban megértjük. Halleluja.
Imádkozunk értetek kézrátétellel, vegyétek a gyógyulást! A gyógyító kenet munkálkodik a
kézfejben, ízületekben, karban, térdben, fogazat területén, felfájás múlik el, gyógyul a fül és a
szív. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, irgalmadat.
Van még egy-két „morzsa.” Amikor a hit akadályáról beszélünk, akkor általában az jön
elő, hogy a szeretet által munkálkodik a hit, és szeretet nélkül nem működik. De több
tényezője is van a hit működésének.
A hét második felében több morzsát kaptam az Úrtól, és többek között a hit akadályai közé
sorolható a szavahihetőség hiánya. Kenneth Hagin könyvében, a napi tanításokban augusztus
8-nál található meg ez a téma. A Márk 11,23-ból idéz: Ha valaki azt mondja, és a szívében
nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az meglesz néki. A mondja szó mit jelent? Ez
alatt a saját szavainkat kell érteni. És egész biztosan nem fogod elhinni, hogy a szavad
megtörténik, ha tudod magadról, hogy nem tartod meg a szavadat. És lehet, hogy ti is voltatok
így, vagy másokat is hallottatok, amikor például azt mondja, hogy én soha nem tudok
elkészülni időben, vagy ehhez hasonlót. De amikor nem bízik a saját szavában, hogy
beteljesíti, ez aláássa a hitét. Az 5Mózes 23-ban van egy Ige.
5Mózes 23,23.
23. Ügyelj arra, ami ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, amit száddal ígérsz, mint mikor
szabad akaratból teszel fogadást az Úrnak, a te Istenednek.
Tehát Isten előtt mondjuk ki a dolgokat.
Prédikátorok 5,4.
4. Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd!
Ezek az Igék arra utalnak, hogy legyünk szavahihetőek. Hogyha ígérünk valakinek valamit
és nem teljesítjük, akkor a másikat hátráltatjuk. Tehát, ha ígérem, hogy odamegyek 11 órára,
akkor ő valószínű, hogy engem várni fog és félreteszi a munkáit. Ha nem érek oda, akkor az
egy holt idő a számára.
Vagy, ha megígérem, hogy adok a másiknak valamit, és nem adom oda, vagy elfelejtem,
vagy meggondolom magam, akkor igazából ő számít rá, és ha nem viszem, akkor hátráltatom
azt a dolgot, amiben éppen benne van.
A másik morzsa:
Voltunk egy imakonferencián, és az imakonferencia végén több szent megosztotta a
kijelentéseit. Én is kaptam egy megerősítést, amit szeretnék veletek megosztani, mert az Úr
ezeket a kijelentéseket nem azért adja, hogy megtartsuk magunknak, hanem hogy megáldjuk
vele a Krisztus Testét.
Mindenkinek van egy megfelelő imarendje. Arra szeretnélek buzdítani benneteket és
mindenkit, hogy ne maradjon el az ima. Minden újjászületett hívő támadás alatt van, mert az
ellenség nem szívleli, hogy mi az Úr útjára léptünk. Különösen a szolgálatban állók, az
elöljárók még nagyobb támadás alatt vannak. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy
egy imát kihagyjunk. Akár a reggelit, akár az estit vagy bármelyiket.
Vannak előttünk példák.
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Wigglesworth, amikor étteremben étkezett, társaságban, őt nem zavarta a sokaság. Az
étkezés után félrevonult és magához vette a szellemi táplálékot, és prédikált belőle. Igét
olvasott. A karavános történet, ami egy korábbi sorozatban hangzott el, hogy azon az estén
fáradtabb volt a karaván vezetője, kevesebbet imádkozott, és mindjárt keletkezett egy rés a
védelem falán, és azon az éjszakán a támadói behatoltak. Aztán az az asszony, akinek sok
gyermeke volt és a kötényét a fejére húzva imádkozott – erre is emlékeztek. Mindegyiknek
van egy üzenete. Ennek az az üzenete, hogy a környezetünkkel tudatnunk kell, hogy nekünk
szükségünk van arra, hogy egy bizonyos időre félrevonuljunk. Akár imára vagy elmélkedésre,
vagy bármire.
1Thessalonika 5,17.
17. Szüntelen imádkozzatok!
A görög úgy szól, hogy megszakítás nélkül imádkozzunk. Az Úr bennünket akar használni.
Az imakonferencia elején jött egy telefonhívás, hogy éppen bent van a szülészeten az egyik
testvér, és császározni akarják. Nem az történt, hogy most imakonferencia van, ezt
félretesszük, és majd a végén imádkozunk, hanem rögtön imádkozunk. És a végén már
telefonon meg is mutatták a kisbaba képét. Azt nem tudni, hogy császárral, vagy természetes
módon született, de majd kiderül. Tehát Isten használni akar bennünket. Ne hozzunk
kifogásokat, hanem ahogy a Wigglesworth tette, félre tudunk vonulni és azonnal tudunk
imádkozni. Nem másoknak kell megfelelni, hogy mit szólnak az emberek. Mindig
készenlétben kell állnunk. És ahogy az Igében ma is hallottátok, hogy józanul. Hogyha van
valami ünnepi esemény nálunk, akkor mindig estére szervezzük, mert akármikor be kell
ülnünk kocsiba, meg már tudja a családom, hogy ha valamilyen köszöntés, koccintás van,
akkor én csak egy kisebb adagot iszom, mert ha visszamegyek az Igéhez, akkor nem tudok
úgy foglalkozni a dolgokkal. És amikor az életben történnek esetek, akkor Isten mindig ad
hozzá egy gyakorlati, fizikai példát.
Hallottatok már olyanról, hogy egy szabadnapos rendőr, aki civilben van, adott esetben
szolgálatba lépteti magát és intézkedik? Bizony! Mert az ő szabályzatában ez le van írva. Isten
is ezt várja el tőlünk, hogyha jön egy sürgős imakérés, van egy sürgős helyzet, akkor mindent
tegyünk félre. Ha vendégek lennének, félrevonulnék. Ha én lennék vendégségben, akkor is
elnézést kérnék egy rövid időre és félrevonulnék.
Ma olvastam egy hírt és biztos vagyok benne, hogy Isten szelleme valakiket imára
késztetett. Németországban történt, hogy egy hölgyet megtámadtak. Bevitték az erdőbe 10
km-re, és ott hagyták fehérneműben. Azt se tudta, merre induljon el. Bebújt egy odvas fa
védelmébe, de a kihűlés, a megfagyás határán volt. Nem véletlen, hogy a fatolvajok éppen
arra mentek, és általuk mentette meg őt az Úr. Tehát én biztos vagyok benne, hogy Isten látta
a helyzetét. Lehet, hogy ő is imádkozott, csak a hírekben ez nem jelent meg, de nem is kell
hozzá telefon. Amikor megjelenik a szívünkön egy imakésztetés, akkor ezeket nem szabad
félre tolni.
Az Efézus 5,18-at olvastuk ma, hogy meg ne részegedjetek bortól, amelyben kicsapongás
van. Az 1Timótheus 5,23-at még olvassuk hozzá:
1Timótheus 5,23.
23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel.
Itt azt írja, hogy kevés bor. Az Efézus 5,18 nem azt mondja, hogy ne fogyasszunk bort
vagy alkoholt, hanem a mértéket tudjuk. Ebből kaptam egy olyan kijelentést, hogy amikor
valaki bánatos, akkor mi történik a szellemében, lelkében és a testében. A lélek területén van
az értelem, érzelem, akarat, elme. Az akarat hozza meg a döntést. Hogy egy ilyen bánatos
helyzeten könnyebben át tudjon menni: fordulhat az Igéhez, vagy fordulhat a pohárhoz.
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A lélek melyik oldalra áll? A test oldalára vagy a szellem oldalára? Ezen az Igén keresztül
az Úr megmutatta, hogy a lélek melyik oldalra áll. Ez dönti el, hogy az Igéhez nyúl vagy a
pohárhoz. Ez egy mélységes megértés, mert az Ige is meg tud vigasztalni. Nagyon.
Engedjétek meg, hogy a kiküldött üzenetből egy mondatot felolvassak: Ne engedd, hogy a
helytelen döntések és a régi hibáid megakadályozzanak abban, hogy előre haladj! Ne keress
mentségeket, kibúvókat az Úr munkáiból! Isten megjutalmazza a szorgalmasokat. Ennek itt a
földön megláthatod a gyümölcseit. Szorgalmasan igyekezzetek a ti elhívásotokat erőssé tenni,
és akkor nem buktok el soha.
Néhány bejelenteni való:
A ságvári újság megjelent, ez a karácsonyi szám. Megjelent a pesti újság is, ami továbbra
is 150 Ft, de most teljesen színes minden oldala. Megjelent az asztali naptárunk.
Azt tudjátok, hogy mit jelent, hogy Őbenne lenni, és Jézus meg mibennünk? Ágnes kapott
erről egy kijelentést.
Ágnes: A múltkor olvastuk erről az Igét, hogy az Úr bennünk van, és mi Őbenne vagyunk.
Elmélkedtem ezen és három gondolat jött ezzel kapcsolatban.
Az első: az Úr bennünk van, mert befogadtuk Jézust a szívünkbe és betöltekeztünk Szent
Szellemmel.
Mi benne vagyunk az Úrban, mert az Atya úgy tekint ránk, hogy mi Krisztusban vagyunk.
Mi Krisztusban együtt ott voltunk a kereszten, és mi Krisztusban feltámadtunk a halálból. Mi
Krisztusban ott ülünk a mennyei Atya jobbján, a hatalmi helyen, és Krisztus Gyülekezeti
Testének tagjaiként.
A második: amikor belemerülünk az imádat mélységeibe, akkor a mi szívünk eggyé válik
az Atya szívével.
A harmadik: amikor magunkhoz vesszük az úrvacsorát, eggyé válunk az Úrral. Ámen.
Még egy dolgot megosztok veletek:
A múltkor a vasárnapi alkalmon a pétervásárai pásztor is prédikált egy kicsit, és akkor
mondott egy mondatot az egységről. Erről is elkezdtem gondolkodni, és kaptam róla
gondolatokat. Úgy írtam le, hogy mi egységben vagyunk az Atyával, de a keresztényeknek is
ugyanilyen egységben kell lenni ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak munkálkodni az Úrnak.
Egység: a mi szívünk eggyé válik az Atya szívével. A mi szívünk együtt dobban az Atya
szívével. A mi szívünk egyet akar az Atya szívével. A mi szívünknek egy a terve, egy a célja
az Atya szívével. A mi szívünk együtt indul meg, és együtt könyörül az Atya szívével. A mi
szívünk egyet gondol az Atya szívével. A mi szánk egyet szól az Igével. Ámen.
Halleluja! A záró énekünk következik.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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