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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 2. Angyalok emberi formában 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2016. 10. 10. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy Jézusért jöttem! Tegnap a pesti 

gyülekezetben nagy nevetés volt, ha meghallgatjátok. Halleluja! Szeretettel köszöntünk 
benneteket. Halleluja! Örvendezünk az Úrban és az Ő hatalmas erejében, mert az Úr öröme a 
mi erősségünk. A pesti alkalom tegnap is örömmel, nevetéssel kezdődött, mert ahogy Erzsé-
bet mondta, nagyon nagy teher volt a szenteken és nehéz lett volna prédikálni. Ezért fel kellett 
oldani azt a terhet.  

Néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami szellemből jött. A hit mértéke 
mindannyiunknál más. Valakinél, mondjuk, négyes fokozaton van, valakinél kettes fokozaton. 
De a lényeg az, hogy Isten csak annyit vár el tőlünk, amekkora mértékű a hitünk. Tehát egy 
kettes szinten levő kereszténytől nem várja el a négyes szintű hitet. A kettes szintűnek a kettes 
szinten kell működni, de ott maximálisan. Azért fontos ezt megérteni, mert aki esetleg 
fiatalabb az Úrban és nem volt ideje még annyit növekedni, mint aki már több éve építi a 
szellemét, a hitét, ne érezze úgy, hogy ő esetleg kisebb értékű. Mert nincsen a négyes szinten, 
vagy az ötös szinten. Ha neki kettes vagy hármas hite van – most csak próbálom az 
iskolarendszer alapján osztályozni –, akkor Isten azt várja el, hogy ő a kettes, vagy a hármas 
szinten működjön, mert olyat nem vár el Isten, amit nem tudunk megtenni. A hit szintjét az 
igei ismeret határozza meg, ezért fontos hallgatni az Igét, olvasni, elmélyedni benne.  

Küldtem ki egy kis üzenetet az elhívással kapcsolatban. Az 1Krónika 14,11-ben van egy 
Ige. A következőt mondja: 

1Krónika 14,11. 
11. Felmenének azért Baál-Perásimba, és ott Dávid őket megveré, és monda Dávid: 

Isten úgy tört rá az én ellenségeimre az én kezem által, mint ahogy a vizek áttörik a 
gátat; azért nevezték azt a helyet Baál-Perásimnak. Ámen. 

Isten eloszlatta az én ellenségeimet a kezem által. Természetesen kell igényelni Isten 
segítségét, de nem mindig ülhetünk tétlenül, ölbe tett kézzel. Ez az Ige azt mondja, hogy Dávid 
kérte és elvárta Isten segítségét, de neki is része volt abban, hogy az ellenségeit megfutamítsa, 
mert azt mondja, hogy Isten eloszlatta az én ellenségeimet a kezem által. Sok esetben nekünk is 
meg kell tennünk valamit a cél elérésének érdekében. Négy lépés szerepel ebben a tanításban. 
Isten elhív mindannyiunkat valamilyen feladatra, aztán jön az ellenség és mindjárt hitpróbák elé 
állít, le akar téríteni az útról. A harmadik, meg kell tanulnunk elbánni az ellenséggel. 
Megismerni a Krisztusban kapott hatalmunkat és gyakorolni. Jön a negyedik pont, az áttörés. 
Éppen a napokban ezen mosolyogtam magamban, hogy az ellenség hoz mindig olyanokat – 
elsősorban a közelünkben levők köreiből, akár szentek, akár családtagok részéről –, hogy 
bizonyos fajta támadást intéznek. Elkezdtem hálát adni Istennek, hogy az egyik támadót 
eltávolította, a másik egy ellenszegülő, akiért a múlt héten imádkoztunk. Most, ahogy ezek 
eltávoztak, az ördög próbál egy harmadikat hozni. De nem szabad megállnunk, nem szabad 
megijednünk, hanem azt valljuk meg, hogy Isten a kegyelme által, mely folyton növekszik 
fölöttünk, úgy át tud vinni a problémákon, hogy fényesebben jövünk ki és győztesen.  

Az Úr emlékeztetett arra, hogy valamikor Sanders pásztor tanított arról, hogy bizony 
vannak a gyülekezetekben olyan szentek, akik szép csendesen a háttérben teszik a dolgukat. 
Szinte senki nem tud róluk. Ilyenek például az imaharcosok, mert őket nem lehet látni. 
Bevonulnak az imaszobáikba és teszik a dolgukat. A Szent Szellem nagyon csodálatosan 
működik. A múlt héten arról tettem bizonyságot, hogy az Úr a börtönszolgálatban megmuta-
tott nekem egy konkrét személyt, akiért imádkozzak. Emlékeztek rá. Most pedig az elmúlt 
héten arról kaptam hírt, hogy a pásztorért imádkoztak szentek, mert a Szent Szellem 
megjelentette, hogy a múlt hét közepén szüksége volt a pásztornak imatámogatásra. Isten 
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olyannak is megjelentette, aki nem is a gyülekezetünk tagja. Ezek a szellemi munkák folynak 
és zajlanak. Hálákat adunk ezért Istennek.  

Még egy gondolat. Egy Igét kaptam az Úrtól, és ez valakinek szól.  
Prédikátor 5,2–3.  
2. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te szíved ne siessen valamit szólni Isten előtt; 

mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen; 
3. Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból; és a sok beszédből bolond 

beszéd. Ámen. 
Ennek az Igének nagyon sok mondanivalója van. Először is, hogy ne gyorsalkodjál a te 

száddal, mert megsebezheted a másik szívét. Én is jártam úgy, hogy visszajelzést kaptam arról, 
hogy olyat mondtam egy pásztortársamnak beszélgetés közben, ami őt megsebezte, pedig nem 
állt szándékomban megbántani. Meg is döbbentem rajta. Tehát nagyon meg kell válogatni a 
szavainkat, amikor beszélgetünk valakivel. Ne gyorsalkodjál a te száddal. Tehát aki olyan, hogy 
gyorsan, szinte gondolkodás nélkül kimond dolgokat, az inkább számoljon háromig vagy tízig, 
utána mondja, amit szeretne. A te beszéded kevés legyen. Egy magyar közmondás szerint sok 
beszédnek sok az alja. Egyébként nagyon sok közmondás a Bibliára épül.  

Már a múlt héten is szerettem volna mondani egy dolgot az elvárással kapcsolatban. Van 
egyfajta elvárás, amikor hittel el kell várni az imaválaszt. Amiről most adott az Úr néhány 
gondolatot, ez a mások irányában való elvárás. A családtagjaink vagy a szentek irányában 
való elvárás. Az Úr mutatott egy esetet, hogy ha valakinek van elvárás a szívén egy másik 
személlyel kapcsolatban, és ezt nem közli vele, akkor abból előbb-utóbb valamilyen probléma 
származik. Mondok egy példát. Az egyik volt képviselőtársam időnként depresszióba szokott 
esni. Egyébként gyakorta meglátogatom, de volt egy olyan időszak, amikor a felesége azt 
mondta, hogy most ne gyere, mert nem tudja elviselni senkinek a jelenlétét. Megértettem és 
tudomásul vettem. Ő elmondta, mi az elvárása. Mi is megtehetjük ezt, ha olyan helyzetben 
vagyunk, akkor nyugodtan, minden lelkiismeret furdalás nélkül megmondod a másiknak, 
hogy ne haragudj, ez a helyzet nem alkalmas egy darabig, ezt és ezt ne tedd, vagy ne gyere. 
Ugyancsak lehet elvárásunk a családtagjaink, a házastársunk irányába. Azt is ki kell mondani, 
hogy én szeretem az Urat, én ezt az utat akarom járni, és semmi ettől engem nem tud 
eltántorítani. Vagy elfogadod, vagy nem. De én akkor is ezt teszem, ezen az úton haladok. 
Legfeljebb, ha nem tetszik, akkor külön mehetünk, mert az ördöggel nem kell kesztyűs kézzel 
bánni. Azt a szellemiséget kell látni és megérteni a működését, ami használja a másik embert. 
Egy konkrét esetet is mondok, ami egy élő példa arra, hogy volt egy elvárás, amit nem közölt 
a másikkal az illető, és amikor nem úgy történt a dolog, ahogy ő gondolta, akkor meg-
sértődött, kiborult. Mindenkinek van valamilyen elvárása valakivel szemben. Le kell ülni 
vele, és el kell mondani, hogy én ezt szeretném. Én ezt az utat járom. Szívesen venném, ha te 
is jönnél velem, de ha nem jössz, az a te döntésed és kész.  

 
Ha készen álltok az Ige befogadására, akkor folytatjuk az Angyalok szolgálata sorozatun-

kat: 2. Angyalok emberi formában 
1. Teret adni 
Mint Krisztus Testének tagjai, nem engedhetjük meg magunknak, hogy átlagos emberként 

éljünk, hogy pusztán emberi lényként járjunk a gyülekezetbe. Úgy kell élnünk, mint 
természetfeletti szellemi lények, akik új teremtések Krisztusban, és akik a szellemi birodal-
mon keresztül működnek. Nagyon jó dolog eljönni az alkalomra, hallgatni a tanítást, 
feltöltődni, de a hatalmunkat is kell gyakorolnunk. Mindannyiunk életében előfordulnak 
komolynak, vagy akár kritikusnak mondható helyzetek. Tanítás után, ahogy szoktuk, 
összevont hittel imádkozunk azokért az esetekért, amiért imatámogatást kértek. Tehát 
nemcsak abból áll a gyülekezet, hogy eljövünk, jól érezzük magunkat, hanem hatalommal a 
törésre állunk és megtörjük a sötétség erejét a szentek élete felett. Az Ige szerint te beléphetsz 
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a szellemi birodalomba, működhetsz onnan, és mindazzá válhatsz, amit az Ige mond rólad. 
Mindaz meg lehet a számodra, amiben te kiárasztod a hitedet. Mert Istennél nincs lehetetlen. 
Istennél minden lehetséges. Az Úr arra hív mindannyiunkat, hogy növekedjünk szellemben és 
ezen túlmenően járjunk is szellemben. Harcoljuk meg a hit szép harcát.  

Galata 5,15–16. 
15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne 

emésszétek. 
16. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok 

véghez vinni. Ámen. 
A szellemben való járásunknak az egyik területe az angyalokkal való együttműködés, 

mert a Szent Szellem együtt munkál az angyalokkal. A jelek és a csodák mértéke még azért 
nem teljesedett ki a szemünk előtt, mert az angyaloknak nem adtunk nagyobb teret. Még a 
gyülekezetbe járó hívők többsége sem küldi ki az angyalokat szolgálatra, hogy elvihessék 
őket, felemeljék őket egy magasabb helyre. Akár a gyógyulás, akár az anyagiak vagy a békes-
ség, boldogság területén. A Biblia állítja, hogy az angyalok a szolgálatunkra rendeltettek. 

Zsidó 1,14. 
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik 

öröklik az üdvösséget? Ámen. 
Növekedni kell a megismerésükben. A tudatára kell ébredni annak, hogy az angyalok 

léteznek. Tudatában kell lennünk annak, hogy jelen vannak és szolgálnak felénk. Tudnunk kell, 
hogy az Ige megvallásával hozhatjuk az angyalokat működésbe. Hit által el kell fogadnunk a 
szolgálatukat, és meg kell győződnünk Isten ígéretéről az angyalokkal kapcsolatban is.  

2. Emberként megjelenve 
Az angyali lények megjelenhetnek emberi formában. Erre fogunk majd egy néhány példát 

nézni. Egy különleges dicsőséges kenet, valamint Isten jelenléte nyilvánul meg akkor, amikor 
az angyali szolgálat is becsatlakozik az életünkbe. Reménytelen helyzetben angyalok jönnek 
segíteni, hogyha mi elvárjuk, és meghívjuk őket.  

1Mózes 16,7–11. 
7. És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely 

a Súrba menő úton van. 
8. És monda: Hágár, Szárai szolgálója! Honnan jössz és hová mégy? És az monda: 

Az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én. 
9. Akkor monda néki az Úrnak angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg 

magad az ő kezei alatt. 
10. És monda néki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy 

sokasága miatt megszámlálható se legyen. 
11. És monda néki az Úrnak angyala: Ímé, te terhes vagy, és szülsz fiat; és nevezd 

nevét Izmáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat. Ámen. 
Ez a történet Hágárról szól, aki Ábrahám feleségének a szolgálója volt, és éppen Ábrahám 

felesége elől menekült, amikor találkozott az angyallal. Tehát megjelent neki az Úr angyala és 
visszaküldte őt Sárához, és alázatra utasította őt. Fontos tudnunk az alázatról is, ezért közben 
nézzük meg: 

Lukács 14,11.  
11. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, 

felmagasztaltatik. Ámen. 
Tehát hogyha felmagasztalást szeretnénk Istentől, akkor alázatos módon kell élnünk és 

járnunk. Nem szabad a másikat földbe döngölnünk, hogy nem jól tetted, nem így kellett 
volna! Ha szolgálnunk kell felé, akkor azt alázatban és szeretetben kell megtenni. Az angyal 
gyermekáldásról beszélt, és ez a fiú lett Izmáel. Ábrahámnak a testből született gyermeke. 
(Izmael lett az ősatyja az arab népnek.) Izsák pedig a szellemi ígéret gyümölcse. Többször 
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hallani azt, hogy ha valaki valamit testből tesz, hogy kis Izmaelek születnek. Ezek a testi 
megnyilvánulások gyümölcsei. Tudjuk, hogy gyermektelen volt Ábrahám és Sára. Egyszer 
már, idős korukban, amikor kilencven, illetve száz évesek voltak, Isten ígéretet tett, hogy lesz 
egy gyermekük. Hogy sok nép atyjává teszi azon gyermek által. Ő lett Izsák. De az ígéret 
elhangzásától a megvalósulásig 25 év telt el. Negyed évszázad, és valószínű, Ábrahám nem 
tudta ezt kivárni, és ekkor fogant a szolgálólánytól Izmáel. De ez testi elgondolás volt, hogy 
majd segítünk Istennek. Mindig jobb a szellem szerint járni.  

Térjük vissza az elkezdett történthez. 
1Mózes 21,9–19. 
9. Mikor pedig Sára gúnyolódni látá az egyiptombéli Hágárnak fiát, kit Ábrahám-

nak szült, 
10. Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz 

örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal. 
11. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog, az ő fiáért. 
12. De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a 

szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, engedj az ő szavának, mert Izsákról 
neveztetik a te magod. 

13. Mindazáltal a szolgálóleány fiát is néppé teszem, mivelhogy a te magod ő. 
14. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és vett kenyeret és egy tömlő vizet, és adá 

Hágárnak, és feltevé azt és a gyermeket annak vállára s elbocsátá. Az pedig elméne, és 
bujdosék a Beérseba pusztájában.  

15. Hogy elfogyott a víz a tömlőből, letevé a gyermeket egy bokor alá. 
16. És elméne s leüle által ellenébe mintegy nyíllövésnyi távolságra; mert azt monda 

vala: Ne lássam mikor a gyermek meghal. Leüle tehát által ellenébe, és fölemelé szavát 
és síra. 

17. Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égből 
Hágárnak, és monda néki: Mi lelt téged Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a 
gyermeknek szavát, ott, ahol van! 

18. Kelj fel, vedd fel a gyermeket, és viseld gondját, mert nagy néppé teszem őt. 
19. És megnyitá Isten az ő szemeit, és láta egy vízforrást, odaméne azért, és megtölté 

a tömlőt vízzel, és inni ada a gyermeknek. Ámen. 
Képzeljétek el, hogy ez az anya és a fia kint van a sivatagban. Elfogyott a vizük és teljesen 

kilátástalan volt a helyzetük. De egyszer csak megjelent az angyal. Életmentő vízforrást 
nyitott a számukra, és a sokasodás ígéretét hozta az angyal, hogy nemcsak Izsák nemzetsége 
lesz nagy, hanem Izmael nemzetsége is. Tehát az angyalok munkái itt mutatkoznak meg, hogy 
krízishelyzetben a segítségünkre sietnek. Van még egy érdekes rész, a 12. verset ajánlanám a 
figyelmetekbe, hogy tudjátok a férjekkel szemben érvényesíteni. Lehet, hogy rossz szemmel 
fognak rám nézni a férjek, de itt azt mondja az Ige, hogy amit mond a feleség, engedj az ő 
szavának. Ezt a férjeknek mondja. Mert így szól, hogy valamit mond néked Sára, engedj az 
ő szavának. Ezt Ábrahámnak mondta Isten. Ez egy figyelemfelkeltő. Én is kaptam ilyen 
üzenetet, még sok évvel ezelőtt, az akkori pásztorom is azt mondta, hogy figyelj a feleséged 
szavára, vezetésére. Isten minden gyermekének van egy személyes angyala. Ezen felül van az 
angyalhoz tartozó sereg. Tehát amikor egy angyalt kiküldesz, akkor igazából nem egy megy 
munkába, hanem az alatta levő sereg is. Itt vannak körülöttünk, hogy segítsenek, hogyha 
kétségbeejtő helyzetbe kerülnénk. Itt van Hágár példája. Most olvastuk. Ezrével jönnek a 
megmentésünkre, hogyha hittel kérjük. Isten Igéjével megegyezően fognak működni. 
Ennélfogva gonosz munkára nem mennek ki. Tehát ha az Igével ellentétes dologra küldené ki 
az angyalokat a keresztény, akkor ők azt nem hajtják végre, mert az Ige a közös nevező 
köztünk és az angyalok között. Köztünk és a menny között. Az angyalok nem fognak harcolni 
emberekkel, de megállítják és hatástalanítják a gonosz szellemi erőket. A Máté 18,18-at 
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ismeritek, de olvassuk el, hogy még jobban beépüljön a szívetekbe, mert nekünk adatott az 
oldás-kötés hatalma. 

Máté 18,18. 
18. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; 

és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ámen. 
Tehát a gonosz dolgokat nekünk meg kell kötni a Jézus nevében. A jó dolgokat, az 

angyalokat, a kenetet pedig ki kell árasztanunk, fel kell oldanunk. Tudjátok, régen hogy 
zsákoltak? A földön a zsákot bekötötték, ez a kötésnek felel meg. Vagy, ahogy a kismalac a 
farkast, amikor beengedte a zsákba és bekötötte. Ez a kötés. Amikor a kukoricát zsákban 
hazahozták, a vállukon behozták, meghúzták a zsák száján a madzagot, és máris folyt ki a 
kukorica a tároló helyre. Ez pedig az oldás. Amit megkötök a földön, az meg van kötve a 
mennyben. Azaz a szellemi birodalomban. A gonosz munkáit meg kell kötni, sőt nemcsak a 
munkáit, a terveit is. Mert ha értesülünk valamilyen formában az ördög szándékairól, terveiről 
– talán két hete volt arról szó, hogy mit tegyünk, ha egy rossz álmot kapunk –, akkor attól 
nem kell megijedni. Az egy figyelmeztető jel, hogy egy csapdát készített a füstös, és 
imádkozni kell ellene. Meg kell kötni. Itt van a kötés imája. Amit megoldotok a földön, a 
mennyben is oldva lészen. A szellemi birodalmat kell érteni ez alatt. A szellemi birodalomban 
is oldva lesz. Módunkban áll eloldani, kiárasztani, az angyalokat. Például a gyarapodás 
angyalát, hogy hozza be a szükségeinket. Hozza be a hétszeresét mindannak, mint amit az 
ördög ellopott. Van olyan pásztortársam, aki már összeírta, hogy mennyivel tartozik az 
ellenség. Több millió forintnál tart. Egy másik megjelenési formája az angyaloknak a Zsidó 
13,2-ben olvasható.  

Zsidó 13,2. 
2. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek, tudtukon kívül, 

angyalokat vendégeltek meg. Ámen. 
Az angyalok vendégként is álcázhatják magukat. Főképpen, ha egy nagy tömeg van. Akár 

egy esküvő, vagy valamilyen nagy rendezvény. Hallani ilyen bizonyságokat, hogy egy 
ismeretlen személy egyszer csak ott volt, valami szép dolgot tett, utána nyoma veszett, és nem 
találták azóta sem. És senki nem tudja, ki volt az.  

Zsoltár 91,11–12. 
11. Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. 
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Ámen. 
Zsoltárok 91,12. Egyszerű fordítás szerint. 
12. Mert az Ő angyalainak különleges parancsot adott felőled, hogy elkísérjenek, vé-

delmezzenek, és őrizzenek téged, minden utadon, mely utadon te engedelmességben való 
szolgálatban jársz. Ámen. 

Sokkal többet mond. Egyébként is nagyon szívhez szóló a megfogalmazás, hogy külön-
leges parancsot adott felőled Isten az angyaloknak. A vége, ami nagyon figyelemreméltó, 
hogy ez a védelem feltételhez kötött. Amely utadon te engedelmességben való szolgálatban 
jársz, akkor élvezheted a védelmet, akkor illet meg a szent védelem. Hány olyan szent van, 
akit Isten elhívott valamilyen szolgálatra, vagy valamilyen szolgálat elvégzésére, és húzták, 
halasztották és a végén nem teljesítették. Az első gyülekezetünkben volt egy asszony, aki 
megkapta egy alföldi település nevét, hogy oda menjen el, vigyen újságokat és hirdesse az 
Igét. Készült egy darabig, de utána ez a dolog porba esett, és soha nem ért oda. Ez nem az 
engedelmesség kategóriája.  

Tehát az angyalok feladata: őrzés, megtartás, vigyáznak ránk, figyelmeznek ránk, 
védenek, győzelemre visznek, segítenek az ígéretek beteljesedésében, hogy mindaz, ami a 
kereszten elvégeztetett, valóságos lehessen számunkra. Elvisznek a testi helyzetekből a 
szellemi birodalomba, így felkelhetsz egy friss kenetben. Talpra állhatsz egy új erőben, ez 
által más emberré válhatsz. A gyülekezetekben nagy dolgokat hirdetnek, mégis vannak, akik 
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csak átlagos emberként élnek, mint akikben nincs bennük Isten királysága. Nem használják 
ugyanis az újjászületéssel elnyert jogokat, kiváltságokat, az örökségüket, és a különleges 
isteni erőt. Isten gyermekeiként nekünk a természetfeletti birodalomban kell élnünk. A Szent 
Szellem nem fogja megzavarni az angyalok szolgálatát, az angyalok sem akadályozzák a 
Szent Szellem munkáját. Ezért figyelni kell a pásztoroknak arra, hogy a gyülekezeti alkalmon 
se legyen olyan zavaró körülmény, ami a Szent Szellemet megszomorítja. A kenet ilyenkor 
felemelkedik, és úgymond „pucéran” megyünk haza, kenet nélkül. Ezért nagyon kell óvni 
Isten jelenlétét. Azért jövünk, hogy megteljünk kenettel, Isten jelenlétével, és ezt hazavigyük. 
Őrizzük, hogy a világ megláthassa rajtunk, hogy mi mások vagyunk. Megkívánják Istennek a 
jelenlétét. Az angyalok meglátogathatnak bennünket és szólhatnak hozzánk.  

3. Az ég kapuja 
Az angyalok folyamatosan az Úr jelenlétében vannak, mivel ők a menny részét képezik. 

Mi viszont ki-be járunk a szellemi birodalomban. Egyszer belépünk, amikor imádkozunk, 
utána megint visszalépünk a világba. Vagy olyan hatások érnek, melyek kirángatnak bennün-
ket a szellemi birodalomból. A fizikai testünk akadályoz bennünket abban, hogy folyamatosan 
a szellemi birodalomban legyünk. Sok minden megzavarhatja a Szent Szellem jelenlétét egy 
gyülekezeti alkalmon. Jöhetnek olyan körülmények is, amik elvonják a hallgatóság figyelmét 
az igehirdetéstől. Régebben elöljárónk kifejezetten kérte a pesti gyülekezetben, hogyha 
időközben valakinek ki kell mennie, akkor ne a középső közlekedőn távozzon, hanem oldalt, 
a fal mellett. Mert az ördögnek az egyik trükkje a figyelem elvonás. Elkezd valaki beszélgetni 
veled a gyülekezetben, és máris egy-két mondatot nem hallasz meg, pedig lehet, hogy pont az 
lett volna a kulcs a számodra, amit Isten elkészített. Tehát ne engedd meg, hogy a figyelmedet 
bármi is elvonja. Aztán amikor otthon imádkozunk, amikor szellembe kerülünk, gyakran 
annyira érzékelhető az Ő jelenléte, hogy a szemünk is könnyekben van. De hogyha megszólal 
a mobilom, vagy a te mobilod, akkor kiestünk a szellemből. Tehát a világban élünk, szükség 
van a telefonra is, meg több esetben a szentek is telefonon kérnek segítséget és imatámoga-
tást. Csak azt akartam szemléltetni, hogy mi nem tudunk folyamatosan a szellemben lenni, 
mert vannak külső hatások. Csenget a postás, jön a vízóra leolvasó és sorolhatnám tovább. 
Hiába vonul el az ember, ezekkel szóba kell állni. Ne élj átlagos életet! Gerjeszd fel Isten 
ajándékait, amelyek benned vannak! Nézzük meg a következő Igében, hogy hogyan jönnek be 
az angyalok. Jákóbról szól a történet. 

1Mózes 28,10–17. 
10. Jákób pedig kiindula Beérsebából, és Hárán felé tartott. 
11. És juta egy helyre, hol meghála, mivelhogy a nap lement: és vett egyet annak a 

helynek kövei közül, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen. 
12. És álmot láta: Ímé, egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget éri 

vala, és ímé az Istennek angyalai fel- és alájárnak vala azon. 
13. És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak 

Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet amelyen fekszel, néked adom és a te magodnak. 
14. És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugatra és keletre, 

északra és délre, és tebenned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. 
15. És ímé én veled vagyok, hogy megőzizzelek téged valahova mész, és visszahoz-

zalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam.  
16. Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én 

nem tudtam. 
17. Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, ha-

nem Istennek háza, és az égnek kapuja. Ámen. 
Nagyon szép történet. Egy biztos, a szellemünk összeköttetésben van a szellemi világgal, 

ahol az angyalok is élnek. Fel kell ébrednünk a jelenlétükre és arra, hogy ők a nap 24 órájában 
a rendelkezésünkre állnak. Felhatalmazást, megbízást adhatunk nekik Jézus nevében. Mert 
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hogyha mi nem küldjük ki őket a munkára, akkor a világ és az ördög megpróbál bennünket 
kifárasztani és lemeríteni, hogy ne ugráljunk úgy, mint a „duracell” nyuszi a reklámban. A 
mostani időkben, amikor nagyon sok megtévesztés van, az égre kell a emelni a tekintetünket. 
Onnan kell természetfeletti segítséget kérni. Itt egy Igét megnézünk az idők végi megtévesz-
téssel kapcsolatban. 

Máté 24,24. 
24. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat 

tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.  
Hát ez így van, sajnos. Megnéztük, hogy hogyan jönnek be az angyalok, most nézzünk rá 

Igét, hogy mit végeznek el.  
1Mózes 24,4–7. 40.  
4. Hanem elmész az én hazámba, és az én rokonságom közé és onnan veszel feleséget 

az én fiamnak, Izsáknak. 
5. Monda pedig őnéki a szolga: Hátha az a leány nem akar velem eljönni e földre, 

ugyan vissza vigyem-é a te fiadat arra a földre, ahonnan kijöttél? 
6. Felele néki Ábrahám: Vigyázz, az én fiamat oda vissza ne vidd. 
7. Az Úr az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából, és az én 

rokonságomnak földjéről, aki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te 
magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az Ő angyalát előtted, hogy onnan végy az én 
fiamnak feleséget. 

40. Monda nékem: Az Úr, akinek én színe előtt jártam, elbocsátja az Ő angyalát 
veled, és áldottá teszi a te utadat, hogy feleséget vehess az én fiamnak az én nemzetségem 
közül, és az én atyám házából. Ámen. 

Ábrahámot Isten kihívta a szülőföldjéről egy másik helyre. Ebben az igesorban Ábrahám 
visszaküldi a szolgálóját a szülőföldjére, hogy onnan hozzon feleséget a fiának, Izsáknak, és 
Rebeka lett az ő felesége – mint tudjuk. Ahogy Isten elküldte Ábrahám szolgálója előtt az 
angyalt, Isten előttünk is ugyanígy elküldi az angyalát, hogy az utunk áldott legyen. Ha 
például elmegyünk egy ügyet intézni, akkor az sikeres legyen. Az angyalok nem helyettesítik 
a Szent Szellem vezetését, de irányt mutathatnak az Istentől vett útmutatás által. Tehát ha egy 
megbeszélésre, egy ügyintézésre megyünk, akkor küldjük ki magunk előtt az angyalokat, 
hogy egyengessék az utunkat és az ügyünket! Ha utazol, akkor útközben vigyáznak rád és 
gondoskodnak arról, hogy épségben megérkezzél. Amikor megérkezel az úti célodba, ott 
megint várnak rád angyalok. Számtalan olyan bizonyságot lehet hallani, hogy úti balesetek 
során az angyalok hogyan léptek közbe, hogyan segítettek. Az én birtokomban is van egy-két 
olyan fotó, ahol az angyal alakja körvonalazódik a baleset helyszínén. A következő igesorban 
Péter kiszabadítására küld Isten angyalt.  

Apostolok cselekedetei 12,1–11.  
1. Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a 

gyülekezetből valók közül.  
2. Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel. 
3. És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, feltette magában, hogy elfogatja Pétert is. 

Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai. 
4. Kit el is fogatván, tömlöcbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy 

őrizzék őt; húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni. 
5. Péter azért őrizteték a fogságban; a gyülekezet pedig szüntelen imádkozik vala az 

Istenhez érette. 
6. Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter 

két vitéz között, megkötözve két lánccal; és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöcöt. 
7. És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöcben: és meglökvén 

Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a láncok kezeiről.  
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8. És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy csele-
kedék. És monda néki: Vedd magadra felsőruhádat, és kövess engem! 

9. És kimenvén, követé őt; és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal 
által, hanem azt hitte, hogy látást lát. 

10. Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, 
mely a városba visz; mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utcán előreme-
nének; és azonnal eltávozék az angyal tőle. 

11. És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az 
Ő angyalát és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész 
várakozásától. Ámen. 

Abban az időben is a vallásos emberek üldözték a krisztusi hitet. Ez ma sincs másként. 
Nem volt semmi más bűnük, csak az, hogy az Evangéliumot hirdették. Egy új dolgot hirdet-
tek, amit azok eddig nem hallottak, és máris kilógtak a sorból, ezért bebörtönözték őket. 
Jakabot megölték, Pétert bebörtönözték, és egy szabadító angyalt küldött el az Úr a dicsőség 
fényében Péter cellájába, és természetfeletti módon szabadította ki őt. Emberi kéz beavatko-
zása nélkül a láncok leestek, és az őrök nem akadályozták meg, hogy kisétáljanak, a kapu 
magától megnyílt. Ez mind természetfeletti. Péter annyira meg volt döbbenve, hogy nem 
akarta elhinni, hogy ez valóság. Tehát ismét egy angyali közreműködés tanúi lehettünk ezen 
versek alapján. Az utolsó versünk: 

Jelenések 22,6. 
6. És monda nékem: E beszédek hűek és igazak; és az Úr, a szent próféták Istene 

bocsátotta el az Ő angyalát, hogy megmutassa az Ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell 
lenni hamar. Ámen. 

János apostol szintén arról számol be, hogy Isten angyalt küldött hozzá, hogy megmutas-
sa, mik fognak megtörténni az idők végén. Ha a jeleket figyelemmel kísérjük, akkor bizony 
mindig egy lépéssel közelebb kerülünk az Úr Jézus megjelenéséhez. Nekem erősen a lelki 
szemeim előtt van az a svéd prófécia, ami arról szólt, hogy jönnek a migránsok, és nem 
szívesen fogadják őket és durván bánnak velük. Ezt követően az Úr Jézus nagy gyorsasággal 
megjelenik. Ez több évtizeddel ezelőtti, legalább negyven éves prófécia. A másik pedig a 
zsidóság nagyon nagy számban települ vissza Izraelbe. Ennek is meg kell lennie. Az Úr Jézus 
visszajövetele előtt a választott nép visszavándorol Izraelbe. Ezek mind az idők jelei és várjuk 
az Úr Jézust. Ámen. 

Hisszük, hogy az angyalokról szóló tanítás is épülést hozott a számotokra, és tudjátok 
alkalmazni a tanultakat. Halleluja! 

 
Bizonyságok következnek: 
Erzsike: Egy éves tyúkokat szerettem volna vásárolni, de volt, aki lebeszélt róla. Meg-

kérdeztem az Urat, hogy most mit tegyek? Este nyelveken imádkoztam és megjelent előttem 
egy nagyon gyönyörű, csodálatos tujaerdő, amilyen szépet csak el lehet képzelni. Ebben az 
erdőben nyílt egy út, amin elindultam. Ahogy mentem, megjelent négy pajta, amiből három 
össze volt dőlve. A negyedikből pedig jöttek elő az én tyúkjaim. De ahogy mentem végig az 
úton, nagyon csodálatos volt az erdő.  

Pásztor: A legjobb megoldás, az amit tettél, hogy megkérdezted az Urat.  
Évi: A gyerekeimmel kapcsolatban van nekem is egy bizonyságom. Először is azt 

szeretném mondani, hogy Aranka vasárnap reggelre azt álmodta, hogy a fiam meghalt, és az ő 
lakásukban volt a barátnője, aki nagyon kétségbeesett, hogy most mit tegyen? A lényeg az 
volt, hogy meghalt a gyerekem abban az álomban. Már előzetesen két héttel azelőtt 
elkezdtünk imádkozni az útjukért, mert valószínű szellemben ez már megfogant, hogy 
erőteljesen kell imádkozni ezért. Kedden délután egy órakor indultak haza Ausztriából. 800 
km-es út állt előttük. Elvileg este 9-kor már nálunk kellett volna lenniük. Negyed 12-kor értek 
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haza. Kint, Ausztriában egy három sávos autópályán haladtak. Nagy volt a forgalom, ők is 
140-nel jöttek, amikor az első kerék kidurrant. A felnin gurultak, de meg tudták megtartani az 
autót. Nem tudták mi, és hogyan történt, de a szélén leállósávban találták magukat. Én 
hiszem, hogy az ima által a szolgáló angyalok segítettek az ő útjukban. Nem történt semmi 
bajuk. Kicserélték az autó kerekét, de a pótkerékkel lassabban lehet haladni. Onnantól kezdve 
már csak 80-nal jöttek. Ez az álom egy jelzés volt. De megkötöttük abban a pillanatban, mert 
éppen előtte beszélgettünk a pásztorommal, hogyha ilyen álmot kapunk, akkor meg kell kötni, 
ellene kell menni. Valahogy előjött az álom és előtte nem sokkal beszélgettünk erről, nem is 
fogadtuk el, hanem abban a pillanatban mondtam Arankának, hogy ezt megkötjük, ez nem 
történhet meg. Ezt el is dobjuk, elfelejtjük. Ez jelzés volt, hogy figyeljünk arra, hogy imád-
kozni kell. Köszönjük az Úrnak, hogy szerencsésen hazaértek. Ámen. A másik pedig a 
szolgáló angyalok szerepe. Minden nap kiküldjük szolgálatra, mert az fontos.  

Pásztor: Azért kapjuk ezeket az álmokat, hogy tudjunk érte imádkozni. Mert megjelenti az 
Úr, hogy hol kell a törésre állni.  

Köszönjük az Úrnak az éhes szíveteket, a befogadó szíveteket, hogy befogadjátok az Igét, 
a világosságot és elviszitek máshová. Áldást szólunk felettetek, és elénekeljük a záró 
dalunkat. Áldottak vagytok! 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


