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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 17. Az angyali segítség 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 03. 06. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal, hogy áldott vagy Krisztusban! Szeretettel köszöntünk 

benneteket. Köszönjük az Úrnak, hogy összejöhettünk a mai napon is, és hirdethetjük az Ő 
csodálatos Igéjét. Az internet hallgatóságát is köszöntjük, mert többen hallgatják ott is a 
tanításokat. Hálát adunk az Úrnak, hogy nyitva vannak az ajtók, a páncélajtók, a szellemi 
páncéltermek ajtói. Igényelnünk kell az anyagi forrásokat.  

Elkészült a márciusi újságunk. Megint dicséretet kaptunk, hogy jó lett, és sokan találjanak 
benne világosságot. Az első oldalon található cikk arról szól, hogy az első dolgokat az első 
helyre kell tenni. Ez pedig a gyülekezetbe járás, az Úr munkája, a szolgálatok. A kép szövege 
nagyon kifejező, hogy miért járunk gyülekezetbe, ha Isten mindenütt jelen van? Azért, mert 
noha a légtér ki van töltve vízpárával, de ha inni akarsz, akkor mégis el kell menned a kútra. 
Itt van az élő víz forrása. A második és a harmadik oldal az imádság témakörével foglalkozik, 
mivel március 2-a volt a nemzetközi imanap. A hátoldalon pedig egy bizonyság olvasható az 
ima erejéről, valamint egy képes összefoglaló a házasság hetéről.  

Az Úr a gyógyító szándékát már kimutatta a dicséret alatt. Ahogy tapasztaltuk, erős volt a 
kenet.  

 
Folytatjuk az angyalokról szóló tanítássorozatunkat. A 17. rész következik Angyali segít-

ség címmel. 
1. Megértés 
Meg kell tanulnunk, hogyan kell együttműködnünk az angyalokkal, hogy ne a magunk 

erejére támaszkodjunk, és ne mi akarjunk mindent elvégezni. Természetesen olykor nekünk is 
meg kell tennünk a részünket a feladatok elvégzésében. Nagy baj az, hogyha egy hívő nem az 
Ige vonalában halad, és nem az Ige vonalában cselekszik. Mert a menny csak az Ige elhang-
zását érti. A közös nyelvünk a mennyel az Ige. Ezért nem szabad letérni az igei vonalról. A 
szellemi hadviselésünk részei többek között az angyalok, az Ige, a Szent Szellem, a Szent 
Szellem ajándékai, Jézus neve, a vér ereje, a hit, a szellemi fegyverzet. Korábban ezt már 
felsoroltuk teljes mértékben. Ezek által képesek vagyunk foglalkozni az ellenséggel, a 
démonikus erőkkel, a fejedelemségekkel és a hatalmasságokkal. Az angyalok létező, valós 
lények. Nekünk szükségünk van rájuk, mert támogatnak bennünket. Egy szellemi érzékenység 
és elvárás kell ahhoz, hogy működésbe lendüljenek. A Biblia több száz olyan eseményt 
rögzített, amelyekben az angyalok szent segítségéről olvashatunk.  

Zsidó 1,13–14. 
13. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míg ellen-

ségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? 
14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik 

öröklik az üdvösséget?  
Látnunk kell, hogy az angyalok szolgálata valóban egy szolgálat, amely a mi segítségünk-

re adatott. Most lapozzunk a következő Igéhez: 
Máté 4,11. 
11. Ekkor elhagyá Őt az ördög. És ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak néki.  
Ez a történet arról szól, amikor Jézust az ördög megkísértette a pusztában és a kísértés 

végén angyalok jöttek hozzá. Angyalok általi feltöltekezésről olvashatunk itt. Ugyanis egy 
szellemi hadviselés után mindenkinek szüksége van feltöltődésre.  

Zsoltárok 34,7. 
7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.  
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Észre kell vennünk, hogy egy seregnyi angyal táborozik körülöttünk. Minél többet tudunk 
róluk, annál jobban ki tudjuk árasztani őket. Annál jobban tudunk mi is áradni velük. A jól 
ismert Zsoltár 91-ből nézünk Igét. 

Zsoltár 91,10–12. 
10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; 
11. Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. 
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.  
Az Egyszerű fordítás egy kicsi része így hangzik: És melléd rendelte az angyalait. Az 

angyalok nemcsak az Ószövetség részei, hanem az Újszövetségben, a jobb szövetségben is 
megtalálhatók.  

Zsoltár 103,20. 
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő paran-

csait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.  
A King James fordítás azt mondja, hogy az Ő Igéjének a hangjára. Te Isten Igéjének a 

hordozó edénye vagy. Ezt a Jeremiás 1,9-ben nézzük meg.  
Jeremiás 1,9. 
9. És kinyújtá az Úr az Ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az 

én Igéimet adom a te szádba!  
Hol van az Ige? A szánkba adatott. Az Újszövetségben pedig azt olvassuk, hogy a 

szívünkbe, mert újjászülettünk, és Isten a kőszív helyett egy hússzívet adott. Tegnap láttam 
egy nagyon jó képet a Facebookon. Aki esetleg fönt volt, láthatta, mert megosztottam. A szív 
teljességéből szól a száj, ehhez van egy kép. Egy grafikán van egy szív, és egy tölcsér, hogy a 
szív szól, ezt ábrázolja. Amikor az Igét hittel és kenet alatt szólod, az valójában Isten Igéjének 
a hangja. Az angyalok erre figyelmeznek. A szellemi birodalomban járunk, a szellemi 
birodalomban élünk, amit csak hit által érthetünk meg.  

2. Mennyei ügynökség 
A drága mennyei Atyánk odaadta nekünk a szellemi dolgokat és ezekhez a kulcsokat is, 

melyeket nekünk kell működésbe hozni. Nekünk kell aktivizálni. Tudnunk kell, hogy nem 
vagyunk egyedül, ezért semmi sem lehetetlen ilyen isteni segítők által, mint az angyalok. 
Nem szabad megtorpannunk.  

1Mózes 32,1. 
1. Jákób továbbméne az ő útján, és szembe jövének vele az Isten angyalai.  
Gondold el magadban, hogy kimész a kiskertbe, vagy mégy reggel vásárolni a boltba és a 

járdán szembe jön veled az angyal. Lenne ám meglepetés! Meglesz néked, amit mondasz. 
Valahányszor angyal jelent meg – ezt olvassuk a Bibliában –, egy áhítatos, tiszteletteljes, 
istenfélelem száll le az emberekre. Azt is tudnunk kell, hogy nemcsak a világosságnak vannak 
angyalai, hanem léteznek bukott angyalok, hamis próféták és hamis pásztorok is.  

2Korinthus 11,13–15. 
13. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá 

változtatják át magukat. 
14. Nem is csoda; hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. 
15. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság 

szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.  
Tehát nem minden megnyilvánulás van Istentől. Nem minden megnyilvánulás származik a 

világosság oldaláról. Hogyan ismerhető fel Isten angyala? Ő nem fogja áthágni és megsérteni 
Isten Igéjét. Ez az egyik ismertető. A másik pedig, hogy nem fogja átvenni a Szent Szellem 
szolgálatának a helyét. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk különböztetni, igei ismeretre van 
szükségünk, mert az Ige számunkra viszonyítási alap. Ahhoz kell igazodnunk. Magam 
általában naponta megvallom, hogy a mai napon is minden Jézushoz igazodik. Ezt te is 
megteheted. Minden helyzetnek, a testnek, a tüneteknek Jézushoz kell igazodnia. Az angyalok 
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és a Szent Szellem együttműködnek. Így egy hatalmas erőt tudnak megnyilvánítani. Így 
jönnek elő a csodák, a természetfeletti megnyilvánulások.  

A mennyei ügynökség, ami egy angyali hivatal, itt van velünk, hogy segítsen nekünk. 
Isten angyalai képesek foglalkozni a bukott angyalokkal, továbbá egy egész nemzet felett 
basáskodó démonokkal, amikor azok megpróbálnak visszatartani egy imaválaszt, vagy Isten 
ígéretét, amely bennünket illet. Megismerve az angyalok szolgálatát, képes vagy kiárasztani 
őket annak érdekében, hogy a dolgok gyorsabban megtörténjenek. Az angyalok a mi 
oldalunkon állnak, és velünk együtt, egyesült erővel fordulnak a gonosz erők ellen.  

Most egy érdekes dolgot mondok. Egy szellemi birodalom létezik, de kétfajta szellemi 
működés zajlik benne. Mert a szellemi világban ott van a sötétség és a világosság birodalma. 
A sötétség és a világosság erői egyaránt jelen vannak. De az emberek tudatlanok, mert arra 
nem számítanak, hogy a sötétségnek is vannak katonái. Nekünk a magasabb szellemi 
birodalomban, azaz a világosság országában, a világosság birodalmában kell működnünk 
kijelentés által azért, hogy az alacsonyabb birodalom, a sötétség birodalma ne tudjon 
hátráltatni bennünket abban, hogy birtokolhassuk a szent örökséget.  

A megváltás háromszoros: a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi haláltól váltott 
meg az Úr Jézus. Ennek vannak még kiterjedései. A János 10,10 a Biblia vízválasztója. Azt 
mondja, hogy a tolvaj, aki nem más, mint az ördög, azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. 
De Jézus azt mondja magáról: én azért jöttem, hogy isteni életük legyen, és ebben az isteni 
fajta életben, a dzoé életben bővölködjenek. Ebben az isteni fajta életben benne van 
mindenféle ellátás. Mégpedig túlcsorduló mértékben. Mert Isten az El Shaddai. Ami azt 
jelenti, hogy Isten többet ad, mint amire szükségünk van. Az elegendőnél többet ad, hogy 
nemcsak áldottak legyünk, hanem áldássá tudjunk válni mások számára. Nem háborúskodunk 
az ellenséggel éjszakákon át, hanem lefekszünk és békésen alszunk, mert az ördög egy 
legyőzött ellenség.  

Zsoltár 3,4–5. 
4. Felszóval kiálték az Úrhoz, és Ő meghallgatott engem, az Ő szentsége hegyéről. Szela. 
5. Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.   
A szela szó egy szünetet jelez, ahogy az énekekben is van a szünetjel. Ilyenkor elcsen-

desedtek és elmélkedtek. Mert ezek mind kijelentések, és ott egy kicsit megálltak, figyeltek az 
Úrra. 

Zsoltár 4,8. 
8. Békességben fekszem le és legott elalszom; mert Te, Uram, egyedül adsz nékem 

bátorságos lakozást. 
Előfordult-e az, hogy nem tudtál elaludni? Itt az Igéd hozzá! Ezt kell megvallanod, hogy 

lefekszem és azonnal elalszom, és békességesen alszom.  
Valljuk meg együtt: 
Szent háttértámaszom, hátvédem, hátszelem van az angyalok személyében. Ámen. 
3. Akadályok 
Három dolgot említek, amely akadályozza az imaválaszokat. Ezen kívül van még sok más 

is. Itt csak hármat említek. 
1. A tétlenség. Tehát nem tesszük meg a részünket, nem imádkozunk. Nincs rá időm, nincs 

kedvem, most megy a kedvenc sorozatom a tévében, és van még számtalan kifogás.  
2. A tudatlanság. Nem ismerik kellőképpen Isten Igéjét. 
3. A felnövekedés hiánya. Erre nagyon jó a Szellemi felnövekedés című könyv, mert abból 

láthatjuk, hogy nemcsak testben, hanem szellemben is fel kell növekednünk. 
A vasárnapi pesti tanítás címe: Az imádság titkai. Hisszük, hogy sok új dolgot kapunk, 

világosságot és kijelentést. 
Az Úr mostanában gyakran foglalkozik velünk, az ima témájával kapcsolatban. Mert erről 

beszéltünk a börtönben is szombaton, és az újságunkban is két rövid írás van erről, mert, 
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ahogy írja Jakab apostol: Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek. Tehát ahhoz, hogy 
jól tudjunk kérni, meg kell tanulnunk jól imádkozni. Pontosabban meg kell tanulni a Biblia 
szerint imádkozni, hogy működőképesek legyenek az imáink. Nem lehetünk passzívak, mert 
hogyha nem fogunk össze az angyalokkal, akkor a gonosz szellemek lépni fognak ellenünk. 
Tehát nekünk helyzeti előnybe kell kerülni. A világban is azt mondják, hogy sokkal jobb a 
megelőzés, mint amikor már van valami probléma, és azt kell elhárítani. 

2Timótheus 3,1–5. 
1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.  
2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, 

káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 
3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a 

jót nem kedvelők. 
4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.  
5. Akiknél megvan az istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket 

kerüld.  
Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy az istenfélelem látszata? Ez a vallásosság. Mert úgy 

tűnik, hogy Istent tisztelik, de a szívük messze áll Istentől. Tehát egy látszat. Ez azt jelenti, 
hogy megvan náluk az istenfélelem látszata, mert járnak istentiszteletre, de tagadják annak 
erejét. A Szent Szellem erejében nem hisznek, és nem is munkálkodik vallásos közegben a 
Szent Szellem. Képtelen. Egyrészt azért, mert nincsenek újjászületve, nincsenek betöltekezve 
Szent Szellemmel, akkor hogyan tudjon megnyilvánulni az ajándék? Nem ismerik a 
működését. Hogyan ismernék, ha azt sem tudják, hogy vannak szellemi ajándékok? 

A legelső lépés, a kulcs: újjászületni, betöltekezni Szent Szellemmel, és akkor nyílik meg 
a Biblia. Addig olvashatja valaki, de csak az írást látja, a betűket. A sorok közötti üzenetek 
rejtve maradnak előttük. Ez velünk is így volt. Tehát a világ ilyen. De mi ne csússzunk le 
ezzel a világgal. Ne süllyedjünk el úgy, mint a Titanic.  

Amikor angyalokat kell hadrendben kiküldeni, akkor nem nyelveken kell imádkozni. 
Ezzel nem azt mondom, hogy a nyelvek imája rossz. Annak is megvan a helye, sőt a 
nyelveken éneklésnek is megvan a helye. Tehát nem nyelveken kell imádkozni akkor, amikor 
az angyalokat kell kiküldeni, mert az angyalok mire figyelmeznek? Az Ige elhangzására! 
Tehát az Igét kell megvallani. Egy Igével kell kiküldeni az angyalokat, mert ők arra 
figyelmeznek. Az angyalok a nap 24 órájában elérhetők, ami azt jelenti, hogy soha nem vagy 
egyedül egy kihívásban. A mi tusakodásunk nem emberek ellen, hanem a sötétség erőivel 
szemben van.  

Efézus 6,12. 
12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek 

ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei 
ellen, melyek a magasságban vannak.  

Az Úr kegyelméből találtam egy kis anyagot, ami bele is kerül a következő újságba. Arról 
szól, hogy mennyire tudatában kell lennünk annak, hogy a győztes oldalon állunk. Az Úr Jézus 
a csapatkapitányunk.  

Kenneth Hagin-nek volt két megtapasztalása. Egyszer ment az autóban, és valami 
mocorgást hallott a hátsó ülésen. Hátranézett, hát ott ült az ördög. Mit gondolsz, hogy reagált 
rá? Óh, hát csak te vagy? Tehát olyan mély megértése volt arról, hogy az ördög egy legyőzött 
ellenség, és nem árthat neki, hogy figyelmen kívül hagyta. Ez bántja legjobban az ördögöt. A 
másik esetben pedig éjszaka arra ébredt, hogy a szobájában furcsa neszt hallott. Fölnézett és ott 
jött-ment az ördög. És megint azt mondta, hogy: „Ó, csak te vagy? Te nem árthatsz nekem!” 
Aztán nyugodtan tovább aludt. Amint mondtam az imént, Hagin azért tudta ezt megtenni, mert 
mély ismerete volt arról, hogy az ördög egy legyőzött ellenség. 
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Már régen mondtam azt a kis tréfás történetet, hogy az egyik gyülekezetben egy bárány 
bizonyságot tett a pásztora előtt: pásztor, én a héten úgy megfuttattam az ördögöt! Mondja 
neki a pásztor, hogy jól van fiam, de folytatja a báránya, hogy pásztor, azért egy baj van, hogy 
én futottam elöl. Tehát nem így kell megfuttatni az ördögöt, hogy mi szaladunk elöl, hanem 
ahogy a Jakab 4,7 írja. Amikor a Jézus nevében ellenállunk, akkor ő rettenetes félelemmel 
elfut. Hogy írja az Ige? Ott még van egy szó. Elmenekül! Tehát nemcsak elfut, hanem 
rettenetes félelemmel elmenekül előlünk.  

Olvastam egy tanítást ezzel kapcsolatban, ami egy példázattal világítja meg, hogy mi az a 
rettenetes félelem. Van egy hegyi tó – egy mesterséges tó, egy völgyzáró gát –, és jön egy 
földrengés, ami megrázkódtatja a tájat, a völgyzáró gátat is. Egy turista éppen ott kalandozik a 
természetben és látja, hogy reped a gát. Milyen rettenetes félelemmel fog szaladni, hogy az a 
kiömlő vízáradat el ne söpörje őt! 

Vagy pedig most Olaszországban kitört a vulkán. A turisták éppen az oldalában sétálnak, 
és látják, hogy folyik ki a láva. Azt hiszem, hogy rettenetes félelemmel futásnak erednek, 
menekülnek, ahogy csak bírnak.  

Tehát az ördög is így fog elmenekülni előlünk, ha ismerjük a hatalmunkat és használjuk. 
A démonok a sátán angyalai. Az angyalok pedig Isten ügynökei és küldöttei. Tehát az egyik a 
világosság, a másik a sötétség oldaláról van. 

Az angyalok csak a mi parancsszavunkra mennek ki. Ezt a szívünkből kell tudnunk. A 
belső emberünk kapcsolatban van a szellemi birodalommal, ahol az angyalok léteznek, 
működnek és munkálkodnak. Tehát nekünk szellemből kell cselekednünk. 

Ismét egy megvallást teszünk. 
Szolgáló szellemek, kiküldelek benneteket, hogy utánanézzetek a helyzetemnek, hogy az 

tisztázódjon, megmozduljon és megoldódjon. Ámen. 
4. Segítőink 
Isten angyalokat bízott meg azért, hogy sikeres és beteljesedett életet élhessünk. 

Angyalokat rendelt mellénk, hogy az útjaink zökkenőmentesek legyenek, és könnyebbséget 
biztosítsanak a számunkra.  

A Bővített fordításból olvassuk el a 2Mózes 23,20-at. 
2Mózes 23,20. Bővített fordítás 
20. Ímé angyalt küldök el előtted, hogy őrizzen és vezessen az utadon, és bevigyen 

téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.  
Ez egy gyönyörű Ige, amikor keresi valaki az Úr útját. Mert azt mondja, hogy őrizzen, 

vezessen és bevigyen. Három fontos dolog van benne. Úgy is mondhatjuk, hogy célba 
juttasson. Istennek az a szándéka, hogy amikor bemegyünk az Ő akaratába, akkor őrizzen, 
vezessen és célba juttasson bennünket. Korábban is szóltunk már arról, hogy az angyalokat 
nem szabad ingerelni, és gátolni a munkájukban.  

Két Igét olvasunk fel ezzel kapcsolatban. 
1Mózes 24,7. 
7. Az Úr az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából, és az én ro-

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

1Mózes 24,40. 
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.  

Ha figyelmesen olvassuk a két verset, akkor az egyikben az áll, hogy elbocsátja Isten az Ő 
angyalát előtted, a másik pedig azt írja, hogy elbocsátja az ő angyalát veled. Tehát mindig 
számíthatunk arra, hogy az angyali segítség ott van körülöttünk.  
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A King James Bibliából olvassuk el a Lukács 1,19-et. 
Lukács 1,19. King James fordítás 
19. Én Gábriel vagyok, aki az Isten jelenlétében állok, és elküldettem, hogy beszéljek 

veled, és megjelentsem ezeket az örvendetes dolgokat.  
Itt a lényeg, amire rá szeretnék világítani: azt mondja Gábriel arkangyal, hogy Isten 

jelenlétében állok. Ebből megláthatjuk, hogy mi az angyalok pozíciója. Tehát ők Isten előtt 
állnak, vagy más szóval Isten jelenlétében állnak. Azért van rajtuk akkora dicsőség. Mivel ők 
Isten színe előtt állnak, ezért számukra nincs akadály. Számukra nincs lehetetlen.  

Két verset olvassunk még el. 
Az 1Mózes 18-ban Ábrahámról fogunk olvasni. Otthon elolvashatjátok az egész fejezetet, 

hogy érthetőbb legyen. 
1Mózes 18,1–2. 9–11. 14. 
1. Megjelenék pedig őnéki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában, 

a hő napon. 
2. És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll őelőtte. És látván, elé-

jük siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. 
9. És mondának néki: Hol van Sára, a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.  
10. És monda: Esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád, és ímé, akkor a te 

feleségednek, Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak 
háta megett vala. 

11. Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek voltak; megszűnt Sáránál az 
asszonyi természet.  

14. Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor 
visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.  

Három angyal jelent meg Ábrahámnak. Lehet, hogy először azt hitte, káprázik a szeme, de 
az egyik angyal bátorította. Isten bátorító üzenetét hozta. Buzdította, hogy idősen is lehet 
gyermeked. Mert gyermektelenek voltak. És a három angyal közül az egyik azt mondta, hogy 
avagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Mai szóhasználattal úgy mondhatjuk, hogy Isten előtt 
nincs lehetetlen. 

Ehhez olvassuk el a Lukács 1,37-et, mert ezek aranymondások, és az aranymondások 
közlésével Isten angyalokat bízott meg. 

Lukács 1,37. 
37. Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen. 
Ezt mondta Gábriel arkangyal Máriának, és ez a két aranymondás teljesen egybecseng. 

Ábrahámnak azt mondja, hogy avagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Máriának pedig, hogy 
Isten Igéjének semmi sem lehetetlen. Tehát Isten előtt nincs lehetetlen.  

Bennünket az elménk korlátoz. Töprengünk azon, hogy hogyan történhet meg egy ilyen, 
vagy olyan eset? Ilyen nincs, ez lehetetlen – mondják a világi emberek –, de Istennél igenis 
lehetséges. Tehát ez a két Ige – az ószövetségi és a Lukács evangéliumban lévő – teljesen 
egybecseng: Istennél nincs lehetetlen. Ehhez kapcsoljuk hozzá azt a gondolatot, amit ma is 
hallottatok, hogy Isten angyalai mellettünk vannak, velünk jönnek, és számukra sincs 
lehetetlen. Ha ilyen mennyei erőforrás van mögöttünk, akkor az ő háttértámogatásukkal 
számunkra sem szabad lenni, megoldatlan, lehetetlen helyzetnek. Halleluja! 

Mindig merítünk valami újat, bátorítót ebből a sorozatból. Soha nem vagyunk egyedül. 
Emlékszem rá, hogy már újjá voltam születve, amikor a vasúton ügyeletes voltam. Az 
ügyeletesnek be kell járni az állomás egész területét. Visszafelé jöttem egy ilyen bejárásról, 
amikor a szívemre esett, hogy nem vagyok egyedül. Egy teljes bizonyosságom volt, hogy itt 
sétálok a vágányok között, kezd alkonyodni, a környéken egy lélek nincs, de én tudom, hogy 
nem vagyok egyedül. Kaptam egy világosságot erről. Ezt ragadjátok meg ti is a szívetekben, 
hogy soha nem vagyunk egyedül! Ámen.  
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Mert azt mindenki tudja, hogy a gyermekeknek vannak őrangyalaik. A Biblia sehol nem 
mondja azt, hogy amikor felnövünk, akkor elveszítenénk őket. Tehát azok megvannak 
továbbra is. Már a 17. résznél tartunk, és számos részben hallottunk arról, hogy az angyalok 
mellénk vannak rendelve, és ők végzik a munkát. Nekünk csak az Igét kell megvallani. Ezért 
fontos az ima is.  

 
Szombaton ezt tápláltuk a hallgatóságba. Volt, aki azonnal megértette, volt, aki egy kicsit 

lassúbb felfogású volt, de ez számukra is kulcs fontosságú, hogy a helyzeteiket tudják az 
imával előre mozdítani. Halleluja! 

Ima a hozott kelmék felett:  
Drága mennyei Atyánk! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hozott 

kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a feltámadás erejét. Áradj, kenet! Hálákat 
adunk, Atyám, hogy a Te Igédből megismerhettük, hogy Pál apostol testéről is elvitték a 
kenettel teljes ruhadarabokat. Amikor ezeket a beteg testekhez érintették, hit által a kenet 
kiáradt, megtörte az igát, és szabadulások, áttörések jöttek, a Jézus nevében. Hisszük, Atyám, 
hogy ez a mai napon is ugyanígy működik. Köszönjük, hogy a menny minden erőforrása 
támogat bennünket. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te fogadtad a testedben a sebeket azért, 
hogy mi szabadok lehessünk a betegségektől, a fájdalmaktól, és minden rendellenességtől. 
Kihirdetjük, hogy mi Isten szent temploma vagyunk, és ez mentes minden rebellis működés-
től. Kihirdetjük továbbá, hogy mindnyájunkat bekötjük az élők csomójába, Jézus nevében. 
Ámen. 

Megköszönjük az Úrnak, hogy ma együtt lehettünk, együtt tölthettük ezt a délutánt az Ő 
jelenlétében. Jövő héten várunk benneteket! 

 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


