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SÁFÁRSÁG – 1. Az idő fontossága 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2018. 04. 23. 

  
Szeretettel köszöntünk benneteket. Tegnap a pesti tanításban elhangzott az, hogy nem a 

pásztor növeli a gyülekezet létszámát, hanem a bárányok feladata, hogy halásszanak. De 
közös imával tudjuk támogatni ezt a munkát.  

 
Ma elkezdünk egy rövidebb sorozatot, a címe Sáfárság. Ez ma már nem igazán használatos 

szó, de meg fogjuk vizsgálni, hogy mit is jelent pontosan.  
A mai tanítás címe: Az idő fontossága 
A Biblia ír a jó sáfárról. A jó sáfár tulajdonsága a hűség és a bölcsesség. Az Egyszerű for-

dításból olvassuk az Igét. 
Lukács 12,42–48. Egyszerű fordítás 
42. Az Úr így válaszolt: „Gondoljátok csak meg: a ház ura megbízza egyik szolgáját, 

hogy viseljen gondot a többi szolgájára, és idejében adjon nekik enni. Miből látszik, 
hogy ez a szolga hűséges és okos?  

43. Abból, hogy amikor az ura megérkezik, a szolga éppen azt a munkát végzi, amit 
ura rábízott! Milyen boldog az ilyen szolga! 

44. Igazán mondom nektek: ura rá fogja bízni egész birtokának igazgatását! 
45. De mi történik, ha az a szolga gonosz, és azt gondolja, hogy ura még sokáig nem 

tér haza? Verni kezdi a szolgatársait, férfiakat és nőket egyaránt, eszik-iszik és 
részegeskedik.  

46. Ura azonban éppen akkor fog megérkezni, amikor a gonosz szolga nem számít rá, 
és nem is gondolja. Akkor majd az ura keményen megbünteti őt, és oda küldi, ahová a 
hitetlenek kerülnek.  

47. Az a szolga, aki tudja, hogy ura mit bízott rá, de hozzá sem fogott, hogy azt 
megtegye, vagy nem készült fel ura érkezésére, súlyos büntetést kap. 

48. De mi lesz azzal a szolgával, aki nem tudta, hogy ura mit kíván tőle? Az ilyen 
szolga enyhébb büntetést fog kapni. Mert akinek sokat adtak, attól sokat is kérnek 
számon! Akire sokat bíztak, annak nagyobb a felelőssége!”  

A görögben a sáfár szó jelentése: házvezető, intéző, pénztáros, vagyonkezelő, gondnok. 
Ebből meg tudjuk fogalmazni a sáfár szó jelentését, meghatározását. Így hangzik: a sáfár egy 
gazdatiszt, aki a más által rábízott javakkal bölcsen gazdálkodik, illetve gyarapítja és óvja azt. 

Az igeszakasz végén van egy nagyon érdekes gondolat. Hogyha valaki nem tudja, mi a 
dolga, kevesebbel büntettetik. Ha valaki már tudja, hogy mi a teendője, akkor attól többet 
várnak el, és súlyosabb a büntetése, ezt írja az Ige. Tehát ha egy új gyülekezeti tagnak Isten 
felnyitja a szemét, akár egy tanításon, vagy egy másik szenten keresztül, hogy mi a feladata, 
akkor onnantól kezdve Isten már elvárja tőle, hogy azt el is végezze. Például az elveszettek 
megmentése. Addig, amíg a világban éltünk, nem tudtuk, hogy nekünk egyáltalán feladatunk 
van. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy az a pap dolga. Ez a jó sáfárról szól. Otthon megnéz-
hetitek a Máté evangélium 25. fejezetet. Volt, aki a kapott tálentumot elásta. Többen kaptak 
tálentumot. Az egyik nem fektette be azt, hanem elásta. Ő nem volt egy jó sáfár. Mert nem 
gyarapította, nem kamatoztatta azt, amit rábíztak.  

Isten is elvárja, hogy az erőforrásainkkal jól gazdálkodjunk. Milyen erőforrásaink vannak? 
Miket bízott ránk az Úr?  

a.) A testünket  

Mert azt mondja a Biblia, hogy nem a magunkéi vagyunk. A testünkben csak egy ideig 
lakozunk, aztán levetjük a földi sátorházunkat.  

1Korinthus 6,19. 
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19. Avagy nem tudjátok-é, hogy ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem templo-
ma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?  

Megerősíti ezt a következő Ige: 
1Korinthus 3,9. 
9. Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.  
Röviden összefoglalva: Isten tulajdona vagyunk és vigyáznunk kell arra, ami ránk bízatott. 

Jelen esetben a testünkről beszélünk.  
1Thessalonika 5,23. 
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész va-

lótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelére.  

Elmondja nekünk, hogy gondot kell viselnünk a szellemünkre, lelkünkre, testünkre. 
Karban kell tartanunk, hogy hosszú ideig tudjuk szolgálni az Urat. Felelősséggel tartozunk, 
hogy milyen házban lakunk. A fizikai házunkat is tatarozzuk időnként. Hol itt kell javítani 
egy kicsit, hol ott.  

b.) Az idő 

Idő csak a földön létezik. Az Ige utal erre: 
Jelenések 10,6. 
6. És megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne 

valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé 
nem lészen:  

Idő nem lesz, miután átlépünk a szellemi birodalomba. Idő csak a földön van. Tehát a földi 
életünk során sáfárkodnunk kell az idővel. Jól be kell osztani. Jól kell gazdálkodni vele.  

c.) Az anyagi javak 

Ide sorolható a pénz, a vagyon, az eszközök. 
1Korinthus 4,2. 
2. Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek 

találtassék.  
Három dolgot soroltam fel, amit Isten ránk bízott, hogy gondoskodjunk róla. A testünk, az 

idő, az anyagiak. Ezeket bölcsen osszuk be. Gazdálkodjunk vele!  
1. Az idő értéke 
Az emberek egy része bölcsen használja ki a földi idejét. Mások pedig hiábavalóságra 

fordítják. Nézzünk meg pár Igét. Akik bölcsen használják, azok az Urat szolgálják. Amikor az 
Urat szolgáljuk, akkor azt jó dologra fordítjuk.  

Jób 36,11. 
11. Ha engednek és szolgálnak néki, napjaikat gazdagságban töltik el, és esztendeiket 

gyönyörűségekben.  
Az alaphelyzet az, hogy akinek dolgozunk, akinek szolgálunk, attól megkapjuk az ellátást. 

Ha valaki elmegy egy munkahelyre, ott kap pénzt, vagy valamilyen ellenszolgáltatást. Régen 
nem pénzben, hanem gabonában, egyebekben mérték ezt. Ha valaki az Úrnak szolgál, Isten 
fog gondoskodni róla. Mert meg van írva. Isten Igéje igazság.  

Józsué 24,15/b. 
15/b. … én azonban, és az én házamnépe az Urat szolgáljuk.  
Egy nagyon szívhez szóló igeszakasz. Nézzünk Igét a hiábavalóságra is.  
1Péter 4,3. 
3. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük: 

járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, iszákosságban 
és undok bálványimádásokban.  

Ezt tettük mi is valamilyen szinten, az újjászületésünk előtt. Amikor 44 éves koromban 
megismertem az Urat, akkor elkezdtem sajnálni az elmúlt 44 évet. De azt hiszem, hogy 
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nemcsak én vagyok ezzel így. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor egy tanítás a szívemre jön, 
mint most a sáfárság, akkor olyan üzenetek jönnek hozzám, amit be tudok építeni a tanításba. 
Olyan képes üzenetek, amelyek az idővel kapcsolatosak. Nem régen találkoztatok ezzel az 
interneten is. Hálát adok Istennek, hogy Ő segít ebben, hogy elém hozza azokat, amiket meg 
tudok veletek osztani. Most a Palánta misszió anyagából osztok meg gondolatokat. A Palánta 
misszió teljes evangéliumi szolgálat, elsősorban a gyerekek felé szolgál. Iskolákban, nagyon 
sok helyen Isten ajtót nyitott nekik.  

Eljön egy pont az életedben, amikor megérted, hogy a legnagyobb kincs az idő. Nagyobb, 
mint a pénz, és nagyobb, mint az egészség. Mert az idő lefut, az idő elszalad. A Zsidó levél 
szerzője úgy írja, hogy hiszen kifogy az idő.  

Zsidó 11,32. 
32. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárák-

ról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;  
Az idő mindig valamivel meggazdagítva, valami lehetőséggel érkezik hozzád, és ha te ezt 

nem veszed észre, vagy nem használod ki, akkor kiaknázatlan marad és nem születik meg, 
aminek meg kellett volna születnie. Például Heidi Baker, egy neves szolgálója az Úrnak, egy 
napot tud szakítani, hogy Magyarországra eljöjjön május 23-án. Tehát mondhatom úgy is, 
hogy Isten biztosít egy időkeretet a magyar keresztények számára. Ezzel a lehetőséggel valaki 
élni fog, valaki nem. Rajtunk múlik, hogy egy helyzetet, egy ilyen csodálatos időszakot 
kihasználunk, vagy nem. Van helyi gyülekezet. Megadott időben, megadott napon, megadott 
helyen. Vannak, akik élnek ezzel a lehetőséggel és járnak gyülekezetbe. Vannak, akik be se 
jönnek, vannak, akik meg kimaradnak. Pedig az idő adott.  

Az idő Istenhez kapcsol. Tőle kapod és valamire kapod. Nála fogod viszontlátni, de már 
úgy, mint bevégzettet, amiből lett valami gyümölcs, vagy amiből nem lett az, amire adatott. 
Tehát vagy gyümölcsöt termünk, ténykedünk, vagy otthon ülünk és malmozunk az ujjunkkal. 
Ez a két véglet lehetséges. Ha megragadjuk azt, amit Isten ad, abból gyümölcsök 
teremhetnek. Az idő óriási kincs. Mire kapod? Az idő sohasem üresen érkezik. Mindig ott van 
nála az, amire adatott. De ez csak akkor fog kibontakozni belőle, csak akkor születik meg 
belőle, csak akkor jön létre, ha te is rajta vagy. Magától nem működik. Nekünk azt az időt 
cselekvéssel kell betölteni. Nem szabad, hogy engedjük, hogy az idő elszaladjon mellettünk, 
meg a lehetőségek. Mit jelent ez? Azt, hogy mindig figyelni kell, mire adatik. Figyelni, mit 
szeretne az Úr ezzel az idővel. Ez nem egy görcsös, kényszeres dolog. Nem valami olyan, 
amit úgy élsz meg, hogy állandó stresszben vagy. Hiszen a keresztény életed sem egy 
görcsös, stresszelő élet. Fel kell fedezni azt, amit az Úr elkészített a számodra, hogy 
megvalósulhasson az a fajta szabadság, az a fajta öröm, az a fajta beteljesedettség, amiért az 
Úr Jézus az életét adta. A Szent Szellem egy olyan szabadsággal költözik be hozzád, ami 
felemelő, felszabadító, megörvendeztető szabadság. Amiben benne van ez a teljesség is.  

Szóval az idő kincs, érték, amit Istentől kaptál. Az idő nem pusztán a mennyiségével 
mérhető, hanem a gazdagságával is. Azzal, hogy mennyire volt teljes. Mennyire tudott 
megvalósulni az, amire kaptad. Vannak szakaszok az életünkben, amelyek kevésbé tűnnek 
hatékonynak. Például én is voltam tíz napig kórházban. Akkor nem tudtam olyan hatékony 
lenni. Történhet velünk olyasmi is, ami meggátol a normális és megszokott emberi életben a 
feladatunk elvégzésében. A kincset ezekből a napokból is ki tudod fejteni, mint a bányász a 
tárna mélyén, mert minden Istennel eltöltött idő gyönyörű. A kórházban is az Úr dolgaival 
foglalkoztam. Egy biztos: az idő mindig kincsekkel a méhében érkezik hozzád, amik akkor 
fognak megszületni, ha te is rajta vagy, ha készen állsz ahhoz, hogy azt mondd: Uram, itt 
vagyok. Mindent készen állok megtanulni, amit Te akarsz mondani. Figyelek, és mindent 
megteszek, amit Te szeretnél, amire felhívod a figyelmemet. Szólj, Uram, mert hallja a Te 
szolgád! Ezt megtaláljátok az 1Sámuel 3. fejezetében. Amikor Éli pap mellett ott volt a kis 
Sámuel is. Először nem tudták, hogy ki szólt hozzá.  
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Megállíthatod azt, ami rabolná az idődet. Ne nézd meg! Ne nyisd ki! Ne menj bele! Ne 
felejtsd ott magad! Részletesebben. Ne nézz meg minden sorozatot a tévében! Ne nyisd ki az 
interneten a világi oldalakat, mert leszívnak! Ne menj bele vitába, mert a szellemiséged 
leromlik! Ne felejtsd magad ott egy vendégségben, vagy egy partin! Az idő kincs és rajtad áll, 
hogyan fedezed fel, és valósítod meg. A kincsrablás egyik formája az ördögtől, ha 
bosszankodsz. A másik a félelem és aggódás. Ezek elveszik a napok gyönyörűségét, az 
alkotókészséget, a jó kapcsolatok boldogságát és a felhőtlenséget. Azt mondod netán: de hát a 
körülményeim ilyenek és olyanok. Igen, néha nehezek a körülmények. De ha tényleg azt 
nézed, amit az Úr szeretne, és beleilleszkedsz abba, amit Ő gondolt el, akkor felfedezed, hogy 
ugyanazon körülmények között másként élsz. Másként telnek el az órák, a napok, ha hálát 
adsz Istennek azért, amivel rendelkezel. Jobb, ha rábízod a jövődet, ami következik, mintha 
végigbosszankodod, és végigaggódod a perceket, órákat és a napokat. Sok minden rabolná el 
a percek boldogságát és a kibányászható kincseket, az időharc győzelmét. Például ilyen a 
kényszeresség. Idesorolható a teljesítménykényszer, megfelelési kényszer, kárhoztatás, mások 
elvárásainak megfelelni és a többi. Ez is megfoszt attól, hogy azt, amire kaptad az időt, 
felfedezd, és kibontakoztasd. Sokszor idéztük az Igét: 

János 10,10. 
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöt-

tem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. 
A tolvaj miért jön? Hogy lopjon, öljön, pusztítson. A tolvaj egyértelműen az ördög, és nem 

az álkulcsos emberke. Amikor ezt az Igét idézzük, mire gondolunk általában? Egészségre, 
pénzre, de én most azt mondom, hogy tegyük hozzá az időt is. Mert az ördög az időt is készül 
meglopni. Ugyanúgy ellen kell állni. A szellemi részét, az imát meg kell tenni. Meg szoktuk 
kötözni például az akadályozó szellemet. Nagyon régen, Pesten, egy vendégszolgálótól 
hallottam egy bizonyságot.  

A zöld ruhás hölgy. Ezt elmondom, mert ez pont idevágó történet. Volt egy meghirdetett, 
nagyobb méretű konferencia. Ez a zöld ruhás hölgy nagyon készült odamenni, mert tudta, 
hogy neki ott kell lenni, sőt Isten megjelentette neki, hogy fog kapni egy próféciát. Nagyon 
készült. Mi történt? Felhívták a gyerekek, hogy anya, érkezünk azon a hétvégén. Több száz 
kilométerről érkeztek, és a férje, aki nem volt újjászületve, kezdte a feleségét lebeszélni, hogy 
évente egyszer jönnek a gyermekeid, és te pont most akarsz elmenni? Egyébként a felesége 
imádkozott a férje üdvösségéért és a család üdvösségéért, nagyon szorgalmasan. Még egy 
komoly kísértés is érkezett, mert azt mondta a férje, hogy tudom, hogy kinéztél a kirakatban 
egy szép ruhát. Délelőtt elmegyünk és megvesszük, délután meg megérkeznek a gyerekek. 
Tehát sok esetben a családon keresztül érkezik az időlopás és a kísértés. Mert akik nem járnak 
gyülekezetbe, azok nem tudják értékelni azt, hogy nekünk mennyire fontos Isten jelenlétében 
lenni. A végeredmény az lett, hogy a hölgy mérlegre tette. A mérleg egyik oldalán az volt, 
hogy otthon marad, kirakatban a ruha, jönnek a gyerekek, vagy pedig ez a konferencia, ahol 
Isten megígérte, hogy kap egy próféciát. Föltette a mérlegre, és a súlyosabb az istentisztelet 
volt. Utolsónak érkezett, valahol a karzaton, az emeleten egy hely volt még. Telik az alkalom, 
már bejelenti a szolgáló, hogy véget kell vetni, mert jön egy másik rendezvény. Tehát időhöz 
volt kötve, mint ahogy nálunk is. Felkiáltott Istenhez ez a zöld ruhás asszony, hogy Uram, 
ígértél nekem egy próféciát! Tudjátok, hogy működik a szellemi birodalom? Ennek az 
asszonynak a kiáltása felszaladt az Istenhez. Isten meg leszólt a szolgálónak. A következőben 
tudjátok mi hangzott el? Azt mondta a szolgáló, hogy ott, fönt a karzaton van egy zöld ruhás 
hölgy, és az a prófécia számára, hogy a családja üdvözült. Most jön még a csattanója. 
Hazamegy, és mit lát? A férje a családdal együtt ott ülnek a tévé előtt, néznek egy keresztény 
adást, folyik a könnyük, és újjászülettek. Addig kapcsolgatta a tévét, hogy egy ilyen csatornán 
megállt. Tehát ha ő nem Istennek engedelmes, hanem elmennek a boltba vásárolni, meg várja 
a gyermekeket, mert évente egyszer jönnek, akkor az üdvösségből semmi sem lett volna.  
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És még ennek tetejébe, a férjétől megkapta az új ruhát az asszony. Ezt a történetet több 
oldalról lehet nézni. Egyrészt az üdvösség oldaláról, másrészt az időlopás oldaláról. Én most 
az időlopás oldaláról mondtam el, mert ez ide nagyon beleillik. Az ördög meg akar lopni a 
gyülekezettől, az igetanulmányozástól, a közösségtől. Egyáltalán az Istennel való 
kapcsolattól. Szeretné, de nem hagyjuk.  

Sokféle lehet a meglopás, de ez most egy ilyen családi helyzet volt. Visszatérve erre a 
bizonyságra. Hogyha hallotok egy bizonyságot, úgy lehet megtudni, hogy az valós vagy csak 
kreált, kitalált bizonyság, hogy rajta van a kenet, vagy nincs. Ezen rajta volt a kenet, mert, 
ahogy most mondtam nem csak engem, hanem benneteket is megérintett.  

    2. Életcél 
Most Linda Dillow könyvéből merítettem. A könyv címe: A társ. Isten adott nekem 

forrásokat, hogy tudjak felétek ezzel szolgálni. Az első igeversünk az Egyszerű fordításból a 
Zsoltár 90,12. 

Zsoltár 90,12. Egyszerű fordítás 
12. Taníts meg napjainkat úgy tölteni, hogy szívünk bölcsességet szerezzen. 
Ez az Ige az időről szól, mert azt mondja, hogy napjainkat úgy tölteni. Tehát az idő 

múlásáról szól. Ha napokra bontjuk az előttünk álló éveket és évtizedeket, akkor százhúsz 
évig van még egy pár évünk. Egy nagyon magas számot kapunk. Legtöbbünk igyekszik ezt 
maximálisan kihasználni. De ha visszatekintünk egy-két év távlatára, eltűnődünk, hogy mi 
értelmeset csináltunk az eltelt napokban és időkben. Pál is visszatekintett az élete végén és a 
következőt mondta.  

2Timótheus 4,7–8. 
7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam: 
8. Végezetre eltétetett nékem a megigazultság koronája, melyet megád nékem az Úr 

ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik várva 
várják az Ő megjelenését.            

Ez alapján azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is ugyanezt elmondhassuk majd az 
életünk végén! Imádkozzuk is rendszeresen, hogy köszönjük az Atyának, hogy minden 
feltételt biztosított ahhoz, hogy a pályánkat megfussuk, és a szolgálatunkat betöltsük. 
Megköszönjük, hogy minden feltételt a rendelkezésünkre bocsátott. Az időt, egészséget, anya-
giakat, eszközöket, nyitott ajtókat és nyitott szíveket. Ha úgy látod, hogy eddig nem voltál 
kellően hasznos, akkor most még változtathatsz ezen úgy, hogy kérj bölcsességet Istentől. 

Jakab 1,5. 
5. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek 

készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki. 
Nem rendelkezik mindenki határozott életcéllal, mert túlságosan leköti őket a munka, a 

háztartás, a család. A mi keresztény céljaink a következők: azt megvalósítani, amit Isten 
eltervezett a számunkra. Amire bennünket Isten elhívott. Ennek elérése érdekében fontossági 
sorrendet szükséges felállítani, hogy minden napot teljességben élhessünk meg.      

1Péter 4,2. 
2. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a 

testben hátralevő időt. 
Így fogunk tudni hasonlítani a Példabeszédek kiváló asszonyára, amit otthon elolvashattok 

a Példabeszédek 31-ben. Egy egész felsorolást találtok ott. Az időbeosztásban nekünk Isten-
hez kell igazodni. Ne várjuk azt, hogy Isten fog igazodni hozzánk. Linda Dillow egy fontos-
sági sorrendet állított fel magának. A kiosztott táblázat a könyvből való, amely a tanítás végén 
megtalálható. Onnan másoltam ki. A fontossági sorrend rovatai ezek. Az első a fontossági 
sorrend, a második a heti terv, utána a napi programterv, étrend és bevásárló lista, amit le 
lehet tépni a bevásárláskor és az ember folyamatosan írja. Nem egyszer egy hónapban, hanem 
amikor eszébe jut. Nála a fontossági sorrend a következő: első Isten, második a férj, harmadik 
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a gyerekek, negyedik az otthon, az ötödik saját maga, a hatodik pedig a házon kívüli dolgok. 
Mi majd az egyes ponttal fogunk foglalkozni a későbbiekben mélyebben. A céljaink 
eléréséhez viszont következetesnek kell lennünk, hogy eredményesek is lehessünk az életben. 
A következetesség azt jelenti, hogy ugyanazon alapelvek szerint cselekedni minden esetben. 
Például, ha valakit a munkahelyen nem lehet felkeresni, zavarni, akkor ugyanezt kellene 
elérni otthon, amikor az imaszobában vagyunk. Mert ez is egy munkahely. Tudom, hogy ez 
nem mindig könnyű, mert idő kell hozzá, de ez a következetesség jelentése. Ezt akartam 
bemutatni, hogy mi az, hogy következetesség. Ez a táblázat egy minta a fontossági sorrendről. 
Ezt lehet használni saját szükség szerint.  

3. Szervezés 
Különbség van a munkahely és az otthoni szervezettség között. A munkahelyen a főnök 

megmondja, hogy mit tegyünk, otthon meg nekünk kell beosztani az időnket. Néha előfordul, 
hogy otthon hosszabb idő alatt végezzük el azt, amit akár tíz, tizenöt perc alatt is 
megtehetnénk. Ennek két oka van. Otthon lazábbak vagyunk és nincs időbeosztásunk. Én az 
időbeosztást nagyon jól tudom, mert a vonatok menetrend szerint jártak és mindig arra kellett 
törekedni, hogyha valamelyik késik, akkor azt vissza kellett minél előbb a menetrendjébe 
terelni. Főként akkor van gond, mikor a szembejövő vonatok jönnek, és egymást várják. 
Találkoztatok ilyen helyzettel, de az alapszabály az, hogy amelyik többet késik, azt kell 
segíteni a másik megvárakoztatásával. Inkább a másik tíz perc helyett késsen tizenkettőt, de a 
huszonötből legyen huszonhárom. Tehát a hétköznapi életben is a menetrend, a szervezettség 
fontos. Ez a fontossági sorrend táblázat sokat segített Lindának, ezért másokkal is 
megosztotta. A környezete is hasznosnak találta, ezért kiadta egy kis füzetben úgy, hogy 
ötvenkét darab fontossági lap került be egy fontossági sorrend füzetbe. Az év minden hetére 
egy lap. Remélte, hogy ez segít a szenteknek az idejük jobb és hatékonyabb kihasználásában, 
és a fontossági sorrend betartásában. Ezt a szót szeretném kihangsúlyozni, hogy betartás, mert 
ez a hatékonyság kulcsa. A Jakab 2,20-as verset olvassuk el. Ezt az Igét az Úr adta a 
szívemre, hogy itt is használható, ebben a tanításban.   

Jakab 2,20. 
20. Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?   
Ahogy a hit cselekedetek nélkül halott, azaz működésképtelen, ugyan úgy a fontossági 

sorrend is halott, ha nem cselekedjük meg a napi tervet, amit felirtunk. Ez nem törvény, 
hanem iránymutatás. Egy zsinór, ami mellett tudunk haladni. A kiskertekben is használják a 
zsinórt veteményezéskor. Vagy az ágyás szélének igazításakor. A heti és a napi terv készítése 
macerásnak tűnhet, de segít abban, hogy rövidebb idő alatt többet elvégezhess. Egy konkrét 
példát fogok mondani. Valahol a tengeren túl a „Betlehem” acélművek elnöke felismerte a 
tervezés fontosságát és egy kiváló szakembert kért fel arra, hogy egy hatékony módszert 
dolgozzon ki.  Cégeknél, nagyvállalatoknál, önkormányzatnál is vannak éves tervek, van 
költségvetés. Tehát egy bizonyos menetrend szerint, egy ütemezés szerint dolgoznak. Ez az 
elnök ezzel az új munkamódszerrel kívánta felélénkíteni az alkalmazottak tevékenységét. 
Vagyis, hogy adott időben csak azt csinálják, amit kell.  

Prédikátor 3,1. 
1. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. 
Ez a másik Ige, amely alátámasztja azt, hogy a földön van idő. Mert azt mondja, hogy az 

ég alatt van idő. Az ég fölött, a szellemi birodalomban nincs. Kijelentések alapján lehet az 
Igékből nagyobb világosságot nyerni, hogyha tudunk a sorok között is olvasni. 

Ez a szakember 50%-os termelésnövekedést ígért. A módszere a következő volt: egy üres 
lapot adott a cég elnökének, és megkérte: 

1./ Írja fel a hat legfontosabb feladatot a következő napra. Fontossági sorrendben azokat 
számozza meg. 
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2./ Másnap az első feladattal kezdjék, és ne csináljanak semmi mást, amíg azt be nem 
fejezték. 

3./ Miután elkészültek az első munkával, azt húzza át piros tollal, hogy kész. 
4./ Ezután nekiállhatnak a másodiknak, és a továbbiakban kövessék ezt a szisztémát. 
Tehát a hatékonyság kulcsa az, hogy a tervet megcselekszi az ember, és amíg az első 

legfontosabb dologgal nem végez, addig nem kezd bele másikba. Így lehet hatékonyan az 
időnket kihasználni. Rá kellett jönnöm, hogy én is használom valamilyen mértékben. A hétfői 
alkalmat, a hangfelvételt kedden megfésülöm. Ez körülbelül 3 órás tevékenység. Nem egyszer 
a munkám közben jön a gondolat, hogy hívjak fel valakit, vagy írjak egy e-mailt. Már 
majdnem nyúlok a telefonhoz, de akkor visszateszem, inkább felírom papírra, mert ha ezt a 
munkát elaprózom, akkor délután sem leszek készen vele. Tehát ez a szisztéma, ami itt le van 
írva, hogy az első feladattal kezdjük a napot, és addig ne csináljunk mást, amíg azt be nem 
végeztük, és így lehet hatékonyan haladni. Tehát oda kell magamat úgymond kötni ehhez a 
munkához, hogy ne kalandozzak el jobbra és balra. 

Néhány hétig ez a cégvezető követte ezeket a lépéseket, amikor belátta, hogy ez a 
leghatékonyabb, és legeredményesebb módszer, amit valaha is kipróbált. 5 év elteltével ez a 
munkamódszer azt a kiemelkedő eredményt hozta, hogy a korábban ismeretlen Acélművek a 
világ legnagyobb acéltermelő cégévé vált. Tehát ha ez a módszer alkalmas volt arra, hogy egy 
céget felvirágoztasson, akkor hiszem, hogy a mi életünkben is tud hozni olyan változást, hogy 
rugalmasabbak, hatékonyabbak tudjunk lenni. De oda kell magunkat kötni ahhoz a karóhoz, 
tehát ahhoz a munkához, ami az első. Az a meggyőződésem, hogy jobban szervezett, és 
boldogabb lesz az életed, hogyha használni fogod ezt a módszert. Az a lényeg, hogy kitartóan, 
és mindent megfelelően rendszerezve csináljunk. A kiábrándultság, reménytelenség leginkább 
az otthon eltöltött idő szervezetlenségéből, és nem elég hatékony kihasználtságából adódik. 
Belekapunk ebbe is, abba is, de csak kevés eredményre jutunk, mert kevés dolgot viszünk 
véghez így. Aztán csak panaszkodunk, hogy nem marad időnk olyan dolgokra, amelyek 
igazán fontosak a számunkra.  

A figyelemmegosztást is felírtam. Nagyon jó dolog, hogyha kerti munka közben, sütés-
főzés közben, takarítás közben tanítást hallgatunk. Én is gyakorlom. Tudom, hogy ti is ezt 
teszitek, de a figyelem mégiscsak megoszlik. Az igazi az, amikor bevonulok az imaszobámba, 
és ott csak arra a dologra tudok figyelni. A figyelemmegosztás rossz irányba akkor is 
működik, amikor például valaki alkalom közben jön be a gyülekezetbe, mert késik. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogyha valaki később tud jönni, ne jöjjön. Jöjjön csak! De milyen 
módon jön be? Szép csendben besurran, vagy puszikat dobálva úgy jön be, mint az elefánt a 
porcelánboltba. Az elöljárónk sok évvel ezelőtt Pesten ki is hirdette, hogyha valakinek a 
tanítás alatt ki kell mennie a mosdóba, akkor ne a középső közlekedőn menjen ki, hanem a fal 
mellett, mert a szemek rögtön oda figyelnek. Elveszi a figyelmet a tanításról, és lehet, hogy 
épp az a két szó marad ki, ami neki fontos lett volna. A fontossági sorrend bölcs alkalmazása 
sokat változtathat ezen a helyzeten. A sáfárkodáshoz bölcsességre is szükségünk van. Nézzük 
meg, hogy Salamonnál ez hogyan működött. 

1Királyok 3,7−14. Egyszerű fordítás 
7. Örökkévaló Isten, te tetted szolgádat királlyá, apám Dávid helyett. Én pedig még 

olyan vagyok, mint egy kisgyermek, nincs tapasztalatom abban, hogyan kell helyesen 
uralkodni. 

8. Szolgád a te néped között él, amelyet magadnak választottál, és ez a nép oly 
hatalmas, hogy meg sem számolható. 

8. Kérlek, hát adj szolgádnak bölcs szívet néped kormányzásához, hogy különbséget 
tudjak tenni jó, és rossz között. Mert enélkül hogyan kormányozhatná valaki ezt a 
hatalmas népet. 

9. Tetszett az örökkévalónak, hogy Salamon ezt kérte. 
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10. Ezért Isten ezt felelte neki: Jól tetted, hogy ezt kérted, és nem hosszú életet, 
gazdagságot, vagy az ellenségeid vesztét.  

11. Mivel bölcsességet kértél ahhoz, hogy helyesen tudj döntést, és igazságos ítéletet 
hozni. 

12. Ezért lásd teljesítettem kérésedet olyan bölcs, és értelmes szívet adtam neked 
amilyen eddig senki másnak nem volt, de utánad sem lesz. 

13. Sőt ráadásul megadtam azt is, amit nem kértél olyan gazdagságot, és dicsőséget, 
hogy életedben nem lesz hozzád fogható nagy király. 

14. Ha az én utamon jársz, és ha parancsaim, és rendelkezéseim szerint élsz, mint 
ahogyan apád Dávid is tette, akkor ezeken felül még életed idejét is meghosszabbítom. 

Salamon híres volt a bölcsességéről. Ahhoz, hogy a hivatalát be tudja tölteni, Istentől 
bölcsességet kért. Nem vagyont, hanem egyedül bölcsességet. De Isten a szerénysége miatt a 
bölcsességen felül megjutalmazta őt gazdagsággal, dicsőséggel, és hosszú élettel. 

Egy megvallást teszünk a Filippi 4,13 alapján. Ez az Ige azt mondja, hogy mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ezt már nem csak az elöljárónktól hallottam, 
hanem egy másik szolgálótól is. Következőképpen hangzik ez a megvallás: Mindenre van 
időm a Krisztusban, mert Ő megidősít engem (mert Ő megsokasítja az időmet). 

Nem az életkorunkat, hanem az időnket. Bízom benne, hogy az Úr akarata szerint jött elő 
ez a mai tanítás, meg a további is. Bízom benne, hogy nem volt benne semmi sértő dolog, 
mert ez is egy kicsit kényes téma. Hiszem, hogy tanulságos ez a hallgatóság számára. Kérem 
is az internet hallgatóságot, hogy ebből a sáfárság tanításból szívesen vennék visszajelzést, 
hogy mennyire hasznos tanítás ez. Ez a sorozat, ami most elhangzik. Főként az időről, mert 
erről még nem nagyon hallottam tanítást én magam sem. 

 
A szemben van gyógyító kenet, továbbá a fülben, és a bokában is. Köszönjük a Szent 

Szellemnek a munkálkodását! 
Felhívott valahonnan egy Mária nevű hölgy. Volt egy műtétje, ahol az orvos azt mondta, 

hogy megelőzés szempontjából sugárkezelés szükséges. A gyülekezetben imatámogatást kért, 
és az egyik szent − úgy ítélem meg, hogy hústestből − beszólt neki, hogy ki mondta ezt 
neked? Elbizonytalanodott, és fölhívott engem. Elmondta, hogy volt egy műtétje. Ő úgy ment 
oda, hogy a szent vér alatt van, az orvos kezét vezetik az angyalok, és minden tökéletesen 
működött. Csak hát most mi legyen a sugárkezeléssel? Azt mondtam neki, hogy Isten 
békessége a döntőbíró. Abban van békességed, hogy veszed a sugárkezelést, vagy abban, 
hogy visszautasítod? De hát a mellékhatás! Mondom, a mellékhatásra ott van az Ige, hogy 
valami halálost isznak, halálos kerül a szervezetbe, meg nem árt nékik. Igazából ő megadta a 
választ, csak egy kis lökés kellett, mert azt mondta, hogy én úgy megyek a sugárkezelésre is, 
hogy a szent vér alatt és Isten oltalmában. Mondtam, hogy akkor már meg is adtad a választ, 
és abban van a hite − ebben akartam erősíteni, de ő előbb kimondta, hogy a sugarak csak oda 
fognak hatni, ahova kell. 

Kaptam egy Rhéma Igét a múlt héten, a Róma 4,18-at: Amint megmondatott, úgy lesz. 
Innentől kezdve elkezdtem mondani, hogy mi történik. Tehát annyira a szívemre helyezte az 
Úr, hogy amint megmondatott. Hát akkor én kimondom, hogy megegyezünk, és lezárjuk az 
ügyet. De ez a Róma 4,18 bárkinek jó. 

Imádkozunk értetek kézrátétellel, ahogy a Biblia tanítja. 
A múltkori alkalommal szóltam az irritáló szellemről, és megerősítést kaptam az egyik 

pásztortársamtól, mert neki volt egy olyan báránya, akin ez az irritáló szellem időnként 
jelentkezett. Ezt szeretném kiegészítésképpen elmondani. Egy hölgy volt egyébként. Emögött 
van egy kis lázadás, egy kis engedetlenség, még előfordulhat a kötözködés is. A pásztor 
szavát sem fogadja el mindig. Ezzel nyit ajtót, ezzel fogadja be a nem kívánatos 
szellemiséget. Ha a gyülekezet szólt ennek a hölgynek, akkor az irritálta őt. Ha ez a hölgy 



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

9/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

szólt a gyülekezetnek, akkor fordítva is úgy történt, irritálta a nyájat. Tehát létező dologról 
vettem azt, amit a múlt héten mondtam. Csak utána a pásztortársam is megerősített ebben, 
hogy ő a gyülekezetében találkozott ilyennel. Én ebben megerősítést kaptam, hogy jól hallot-
tam az Úrtól. 

Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy velünk volt! A záróénekünk következik. 
 
Melléklet az utolsó lapon! 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
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FONTOSSÁGI SORREND 
 

Fontossági sorrend Heti programterv Napi programterv Étrend Bevásárlási lista 
1. AZ ÚR 
Mát. 6,33. Hanem keressé-
tek először Isten országát, 
és az Ő igazságát; és ezek 
mind megadatnak néktek.  
Igetanulmányozás, ima 

HÉTFŐ 
Istentisztelet  
 

Délelőtt főzés. 
Délután gyülekezet. 

Sülthús 
Hasábburgonya  

2. A HÁZASTÁRS (ha van) 

Péld. 12,4. A derék asszony 
koronája az ő férjének… 
Gyertyafényes vacsora 

KEDD 
Bibliatanulmányozás  
 

Megvenni a fonalat. 
Gyümölcskoktél elkészítése. 
Fodrászat. 

Mexikói tál 
Gyümölcskoktél 

3. A GYERMEKEK 
Zsolt. 127,3. Ímé, az Úrnak 
öröksége, a fiak; az anya-
méh gyümölcse: jutalom.  
Pattogatott kukorica 

SZERDA 
Nagytakarítás 

stb. stb. 

4. AZ OTTHON 
Péld. 31,27. Vigyáz a 
házanépe dolgára, és a 
restségnek étkét nem eszi. 
Nagytakarítás 

CSÜTÖRTÖK 
Gyertyafényes vacsora 
Családi megbeszélés 

  

5. ÖNMAGAM 
Mát. 19,19. Szeresd 
felebarátodat, mint 
tenmagadat.  
Fodrász, sál megkötése 

PÉNTEK 
Közös imádság  
Elkezdeni a sálat kötni. 
 

  

6. OTTHONON KÍVÜL 
Márk. 16,15. Elmenvén e 
széles világra… 
ügyintézés, üdvösségre vezetés 

SZOMBAT 
Bevásárlás 

  

Heti teendők: 
Virágokat venni névnapra. 
Kutyát állatorvoshoz vinni. 

VASÁRNAP 
Vasárnapi alkalom nézése. 
Videózás a gyerekekkel. 

  

Mexikói öntet 
Sertéshús 
Sárgarépa 
Gyümölcs 
Kenyér 
Mosószer 
stb. 
 
 
(Vásárláshoz letépni) 

 


