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AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA – 18. Angyalok munkába állítása
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 03. 13.

Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy szeresd az Úr Jézust! Szeretettel
köszöntünk benneteket. Köszönjük az Úrnak, hogy az izraeli csoportot épségben hazahozta.
Vasárnap Pesten voltunk, egy dicsőséges napunk volt. Köszönjük az Úrnak. Emlékeztek,
hogy múlt hétfőn egy örömkenet volt itt jelen? Utólag hallgattam vissza az előző pesti
alkalmat, és ott is jelen volt az örömkenet. A párhuzamot lássátok, vegyétek észre. Még egy
dolgot szeretnék mondani, amit felírtam. A pesti tanításban nem túl régen az hangzott el, hogy
ha megpróbáltatásban vagyunk, akkor az Úr Jézusra kell tekinteni, mert Ő ott ül a trónon.
Jézus uralkodik. Ha szeretném, hogy nap befejeztével a gondolataim lenyugodjanak, akkor
lefekszem, és a szellememben éneklem azt a dalt, amely így szól: Láttam az Urat, magas és
felemeltetett királyi székben, palástja betölti az egész templomot. Ez mindig segít, mert ez a
dal leállít minden nem odavaló gondolatot.
Az angyalos sorozat 18. része következik: Az angyalok munkába állítása
1. Beszédek
Prédikátor 5,6.
6. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal
előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el
ne veszítse a te kezeidnek munkáját.
Az angyalok folyton mellettünk állnak, és figyelik a szánkból elhangzó beszédeket.
Figyelik, mikor tehetnek értünk valamit. Ez lehet például figyelmeztetés, intés, akadályoztatás, ellenintézkedés. A gőzmozdonyok világában, hogyha gyorsan meg kellett állni, akkor
ellengőzt adtak, hogy minél gyorsabban megálljon a vonat. Az akadályoztatásra egy Igét
olvasunk:
Apostolok cselekedetei 16,7.
7. Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Szellem.
Nagybetűvel írja a Szellem szót, tehát a Szent Szellemről beszél az Ige. Fel kell
ismernünk azt, hogy nem minden akadály az ördögtől van. Vannak esetek, amikor a Szent
Szellem akadályoz meg bennünket, hogy ne szaladjunk bele az ördög csapdájába. A vadaknak
is tesznek ki hurkot, csapdát, elrejtve az avarban. Leszórják levéllel és olykor a szegény állat
beleszalad. Az ördög is ilyen csapdákat próbál készíteni nekünk, de a Szent Szellem ezeket fel
tudja fedni, hogy ne arra menj. Ne akkor menj. Az akadályoztatás ebben az esetben Isten
műve, a Szent Szellem és az angyalok által. Mert ott valami problémába beleszaladtak volna.
Amikor az Igével összhangban szólsz, akkor azonnal mozdulnak az angyalok az Igével
összhangban, hogy beteljesítsék a te beszédedet. Viszont ha az Igével ellenkezőleg szólsz,
akkor azok a beszédek nem fogják mozgósítani az angyali seregeket. Tehát azt kell látni, hogy
az Igével összhangban, vagy ellentétesen szólunk, és mi a kettő között a különbség.
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.
Dicsőség Istennek, hogy az oldás és kötés hatalma nekünk adatott. De ezen a területen
sem szabad túlzásba esni, mert nem minden rossz dolog van az ördögtől. Például ha valaki
tüsszent, azonnal elkezdi kötözni az ördögöt. Pedig lehet, hogy csak főzés közben egyszerűen
bors ment az orrába. Tehát meg kell vizsgálni, hogy az adott eset honnan származik. Mi annak
a mozgató rugója. Hústestből is cselekedhetünk valamit, főképp, amikor kívánságok hajtják
az embert. Az megint nem az ördögtől van. Ebben az esetben nem az ördögöt kell megkötözni. Vagy, amikor isteni ítélet nyilvánul meg, akkor szintén nem az ördög tevékeny-
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ségéről van szó. A Bibliában szerepel Anániás és Safira története, akik hazudtak a Szent
Szellemnek, ezért egy szent ítélet szállt rájuk és mindketten meghaltak. Közel egy időben.
Tehát ez a halálozás nem az ördögtől volt. Ez egy szent ítélet volt. Nekünk csak az ördög
megnyilvánulásai felett kell alkalmaznunk a kötés, más néven tiltás, vagy leállítás hatalmát.
Tisztában kell lenni azzal is, ha az Igével ellentétesen szólunk, akkor megkötjük az angyalok
kezét. Mert az ilyen beszédek, amelyek nem egyeznek Isten Igéjével, hátráltatják őket a
hathatós szolgálatban és a küldetésük beteljesítésében. Ilyen esetben az angyalok visszavonulót fújnak, és a tekintetüket elfordítják rólunk, mert nem az Igét hallották tőlünk.
Efézus 4,29.
29. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki nem jöjjön, hanem csak amely hasznos és
szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak.
El kell köteleznünk magunkat arra, hogy elfordulunk a hitetlen és a hiábavaló beszédtől. A
terméketlen megvallásoktól, amelyek ellentétesek Isten tervével és szándékával. A helytelen
szavainkat hatástalaníthatjuk. Tehát hogyha észrevesszük, hogy helytelen dolgot mondtunk ki,
rossz magot vetettünk és nem szeretnénk, hogy a rossz mag kikeljen, akkor azt hatástalanítjuk
az előbb olvasott Máté 18,18 alapján. Megkötjük, megtiltjuk, hogy a rossz mag kikeljen. De
az sem árt, hogy este ezt megtesszük attól függetlenül, hogy tudunk-e ilyen helytelen
beszédről, mert óhatatlanul is előfordulhat, hogy nem figyeltünk oda, és kimondtunk valami
rosszat. Ennek a gyakorlásáról nagyon kevés keresztény tud, hogy a rossz magokat meg lehet
semmisíteni, hatástalanítani. Vagy egy erősebb szót használva, el lehet átkozni. Uralkodnunk
kell a nyelvünk felett! A szavainkat meg kell vizsgálni még a kimondás előtt, hogy egyezneke Isten Igéjével?
Filippi 4,8–9. 7.
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek: ha van valami
erény és ha van valami dicséret.
9. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntőlem, azokat
cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni
szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Figyeljetek fel egy összefüggésre: a békesség és a zaklatottság összefügg a gondolkodásunkkal. Nem mindegy, hogy mire tekintünk. Ha a tekintetünk az Úr Jézuson van, akkor
békességünk van, mert Ő a békesség hercege. De hogyha például azzal foglalkozunk, hogy ki
és mit mondott rólunk, akkor meglátjátok, hogy jöhet egy zaklatottság. Tehát megint csak mi
vagyunk azok, akik meghatározhatjuk, hogy békességünk legyen, vagy engedünk a
zaklatásnak. A gondolkodásunk határozza meg mindezt. Említettem az előbb, hogy a
tekintetünket az Úr Jézuson kell tartani, főképpen akkor, amikor megpróbáltatásban vagyunk,
mert Jézus hatalmasabb minden problémánál. Ő legyőzte az ellenséget. Az előbb említett
dicséret nekem nagyon sokat segít: Láttam az Urat magas és felemeltetett királyi székben,
palástja betölti az egész templomot. Ha zaklatottságban lennél, akkor keresd meg a gyökerét,
a forrását, és el kell zárni a csapot, mert akkor nem folyik a víz. A gondolatainkat
legkönnyebben úgy tudjuk leállítani, hogyha elkezdjük megvallani az Igét. Vagy csak hálát
adunk Istennek. Mert amikor beszélünk, a gondolkodásunk leáll. Ez megint egy fontos kulcs,
hogyha békességet szeretnél. Megmondja az Ige, hogy miről gondolkodjál, ugye? Amik csak
tiszták, erényesek. Az erényesség kiválóságot is jelent a görögben. Tehát kiváló dolgokról.
Szép, építő dolgokról, és visszajön a békességünk. Egyébként az Úr Jézus a zaklatásainkat is
elhordozta. A békétlenségnek, a zaklatottságnak semmi keresnivalója egy keresztény életében. Most az Egyszerű fordításból olvasunk Igét.
Máté 5,37. Egyszerű fordítás
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37. Ha „igent” gondoltok, akkor mondjatok igent, ha „nemet” – akkor mondjatok
nemet! Amit ezen kívül még hozzátesztek, az már a gonosztól van.
A mi Bibliánk úgy írja, hogy a te igened legyen igen, a nem pedig nem. Tehát legyünk
egy dologban határozottak. Döntsünk és mondjuk meg, hogy igen, vagy nem. Széna, vagy
szalma. Isten nem szereti, ha az ember ingadozik, mert nem tudja Ő sem, hogy akkor most
melyik dolog mellé álljon. Tehát nekünk fontos dönteni, hogy mit akarunk. Utána Isten a mi
döntésünk mellé oda tud állni. Csak olyan szavakat szabadna kimondanunk, amelyek
összhangban vannak Isten Igéjével, és akaratával. Az angyalok az Ige hangjára figyelmeznek,
és azt beteljesítik.
2. Öt út
Az angyalokat öt módon tudjuk munkába állítani. Felsorolom őket, utána részletezzük.
1. Istenbe vetett bizalom
2. Hit által
3. A szolgálaton keresztül
4. Imádság által
5. Jézus neve által
Ezeket most részletezzük.
1./ Istenbe vetett bizalom
Vagy más néven bizodalom. Ez az Istenbe vetett bizodalom egy elköteleződést hoz Isten
részéről felénk. Amikor Istenbe vetjük a bizalmunkat, Ő az elkötelezettség erejét adja a
számunkra, mert látja, hogy mennyire bízunk benne. Amikor bízunk Istenben, akkor Ő
elkötelezi magát felénk és az ügyünket támogatja, amivel mi hitben állunk. Megint fontos a
döntés, hogy én ebben az ügyben hitben állok, és nem nézek a láthatókra. Isten pedig a
rendelkezésünkre bocsátja az angyalokat, hogy elvégezzék az érdekünkben a feladatokat, és
megoldást hozzanak. Mi bízunk Istenben, Isten az elkötelezettség erejét adja a számunkra és
kirendeli az angyalokat, hogy elvégezzék a munkát az érdekünkben. Egy Igét olvasunk Dániel
könyvéből.
Dániel 3,28.
28. Szóla Nabukodonozor, és monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák, és
Abednégó Istene, aki elküldötte az Ő angyalát és kiszabadította az Ő szolgáit, akik
Őbenne bíztak; és a király parancsolatát megszegték és veszedelemre adták az ő testüket
és nem szolgáltak és nem imádtak más istent az ő Istenükön kívül.
A történetet már többször olvastuk. Nabukodonozor király azt akarta, hogy a bálványokat
imádják és ne az élő, igaz Istent. Ők – most olvastuk az Igét – Istenben bíztak és a király
parancsát megváltoztatták, nem engedelmeskedtek neki. Ezért a túlfűtött tüzes kemencébe
lettek dobva. De megjelent egy angyal, aki kiszabadította őket. Se a hajukon, se a ruhájukon
még a füst szaga sem volt érezhető. Röviden ez a történet. Tehát a király parancsát megszegték, azaz, megváltoztatták a király rendeletét. Hogyan történt ez? Úgy, hogy Dániel
barátai, elkötelezték magukat Istennek, hogy Őt imádják, Őt szolgálják és nem a
bálványisteneket. Ennél fogva Isten által képesek vagyunk megváltoztatni még a király szavát
is. A király szava alatt az értendő, hogy akik ellenünk viaskodnak. Legyen az egy jogász,
ügyvéd, vagy hoznak valamilyen határozatot, ami nem az épülésünket szolgálja. Ezt képesek
vagyunk megváltoztatni akkor, ha Istenbe vetjük a teljes bizodalmunkat. Mert amikor az Úrba
veted a bizodalmadat, olyankor mindig körbevesznek az Ő seregei.
Zsoltárok 125,1–2.
1. Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll.
2. Ahogy Jeruzsálemet hegyek veszik körül, úgy veszi körül az Úr az Ő népét mostantól fogva mindörökké.
Azt mondja itt az Írás, hogy az Úr körülveszi védő karjával az Ő népét. De azt is látnunk
kell, hogy Isten meghosszabbított karja az angyalok serege, mert őket küldi ki a munka
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elvégzésére. Visszatérve az eredeti gondolatra, Istennek megvan az a hatalma, hogy átírja a
királyok rendeletét. Értem ez alatt a hatalmi pozícióban levők szavát, rendeletét, végzését.
Isten áthúzza, felülbírálja az ő rendeletüket. Én úgy gondolom, hogy egy pár bizonyságot már
olvastatok a pesti újságban is, hogy eltöröltek valami dolgot, lakbért, vagy tartozást. Ez az Ige
engem nagyon mélyen megérintett.
Ezt az Igét én magam is fogom imádkozni, hogy, akik Istenben bíznak, azok képesek a
rendeleteket megváltoztatni. Az Ige, amit most hoz az Úr, a Római levélben található: „…akik
Istent szeretik, minden a javukra van…” (Róma 8,28.) A sátán is tudja, hogy az ő szavát,
kiírását és gonosz tervét Isten áthúzhatja, átírhatja.
Zsoltárok 34,7.
7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.
Amikor kiárasztjuk a bizodalmunkat Isten felé, akkor felövez bennünket. Az angyalok szent
sorfala, mint a védőpajzs, megközelíthetetlenné tesz minket, és megakadályozza, hogy az
ellenség tüzes nyilai eltaláljanak bennünket. Tehát összegezve az egyes utat: az Istenbe vetett
bizodalom által képesek vagyunk megváltoztatni a gonosz ellenünk szóló kiírását.
2./ Hit által
Ez azt jelenti, hogy amikor teljes mértékben hiszünk Isten szavának. A hit azt jelenti, hogy
teljes mértékben hiszünk Isten szavának.
Lukács 1,45.
45. És áldott az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.
Erzsébet szavai ezek, amikor Mária őt meglátogatta.
Még egy hitről szóló ima van a Róma 4,21-ben.
Róma 4,21.
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.
Ez a vers Ábrahám Istenbe vetett hitéről szól. Tehát Ábrahám mindent elhitt, amit Isten
mondott neki. Elhitte, hogy öreg korukra lehet gyermekük. Elhitte, hogy amikor Isten a fiát
kérte áldozatul, akkor majd valami módon fel is támasztja. Ha nagyon bölcsen gondolkodik az
ember, akkor ki lehet ezt következtetni. Mert ha Izsákot elvesztette volna, akkor nem teljesedett
volna be Isten ígérete, hogy sok nép atyjává teszi őt. Ez most érkezett. Tehát Ábrahám teljesen
biztos volt abban, hogy ha fel is kell áldoznia a fiát, valamilyen módon vissza fogja kapni, mert
a próféciának, amit Isten mondott, be kell teljesednie. Most formálódott ki igen, köszönjük az
Úrnak.
Tehát ha Istenbe vetjük a hitünket, Ő szintén elkötelezi magát azon ügyünk mellett, amelyben kiárasztottuk a hitünket Őfelé. Isten pedig a rendelkezésünkre bocsátja az angyalokat. Tehát
fontos a bizalom, fontos a hit, és így az angyalok tudnak bennünket szolgálni.
3./ A szolgálaton keresztül
Itt olyan szolgálatra kell gondolni, amikor Isten királysága számára végzünk valamit. Ez
lehet egyszerűen egy imatámogatás, vagy egy imamunka, vagy pedig bármilyen más szolgálat,
amit ismertek ti is.
2Mózes 23,25/a
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket…
Ez egy nagyon rövid, velős és magyarázatot nem igénylő részlet az Igéből. Amikor Isten
szolgálataiban foglalatoskodunk, akkor Ő elküldi az angyalait, hogy a segítségünkre legyenek.
Ha valaki imaelhívást kapott, akkor biztos nem egyedül végzi ezt, mert az angyalok ebben őt
támogatják, illetve kimennek, és végzik ezt a munkát. Hogyha valaki elindul valamilyen
szolgálatban, akár az utcán sétálva megszólít valakit, vagy kórházi, idősotthoni, vagy a
gyülekezeti szolgálat bármelyikéről legyen is szó, az angyalok ott vannak.
A múlt héten küldtem ki, hogy rögzítették egy angyal énekét egy kórusban. Vokált énekelt.
És mivel az angyal szellemi lény, természetesen mi többször hallottuk az imakonferencián is, de
most egy olyan dolog történt, hogy a fizikai síkon a technika segítségével még rögzíteni is
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tudták. Tehát ha folyik egy szolgálat, ott éppen egy zenei dicsőítő szolgálat volt, és az angyal
bekapcsolódott.
Dániel az imaszolgálatban igen magas szinten állt. Olvassuk el a Dániel könyvéből:
Dániel 6,20–22.
20. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek; szólt a király, és
monda Dánielnek: Dániel! Az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen
szolgálsz, meg tudott-é szabadítani téged az oroszlánoktól?
21. Akkor Dániel szóla a királynak: Király, örökké élj!
22. Az én Istenem elbocsátá az Ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam Őelőtte és előtted sem követtem el, oh király,
semmi vétket.
Dániel is felülírta a király rendeletét, és az imádsága miatt bajba is került. De az oroszlánok
vermében egy cseppet sem aggódott, mert tudta, hogy Isten kezelni fogja ezt a helyzetet, és
kiszabadítja őt onnan. És tudjátok, miből lehet tudni, hogy Dániel nem aggódott? Abból hogy ő
az oroszlánok vermében, miközben a vadállatok néztek rá, lefeküdt és békésen aludt.
Képzeljétek el, ha mi lennénk egy ilyen helyzetben!
2Királyok 20,1–3.
1. Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az
Ámós fia, monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz.
2. Akkor arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván:
3. Oh Uram, emlékezzél meg róla, hogy hűséggel és tökéletes szívvel jártam előtted, és
hogy azt cselekedtem, ami jó volt a Te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással.
Ezékiás király a halálos ágyán arra hivatkozik, hogy ő Istennek tetsző módon élt. És ebbe
bele kell, hogy tartozzon az ő szolgálata. Lehet, hogy imaszolgálata volt, vagy ki tudja, milyen,
de valamilyen szolgálata biztos, hogy volt Isten felé. Hálaadás, dicsőítés vagy bármi más. Ha te
is szolgálod az Urat, márpedig mindannyian valamilyen formában szolgáljuk, hasonlóképpen
hivatkozhatsz rá, és angyali seregek jönnek a segítségedre. Tehát ugyanúgy hivatkozhatsz, mint
Ezékiás, hogy Uram, én Téged szolgáltalak, és most kérlek, segíts! Számítok az angyali
seregekre, hogy jönnek, és megoldják ezt a helyzetet, kimenekítenek ebből a helyzetből. Ezt az
Igét sem ismertük ebben a megvilágításban, és vasárnap is kaptunk a tanításban olyan
kijelentéseket és világosságot, amit eddig nem láttunk, mert másik szemüveggel nézve
világították meg a számunkra.
Máté 26,53.
53. Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide
mellém többet tizenkét sereg angyalnál?
Hogyha Jézus kérhetett volna legalább tizenkét légió angyalt, akkor mi is igényelhetünk
minimum ennyit. Ha emlékeztek rá, korábban meghatároztuk, hogy egy légió az hatezer fő,
plusz még a segédcsapatok, és ezt szorozd be tizenkettővel.
4./ Imádság által
Leimádkozhatjuk az angyalokat, akik a védelmünkre kelnek az ellenség halálos nyilaival
szemben. Két történetet nézzünk meg az Apostolok cselekedeteiből.
Apostolok cselekedetei 12,1–12.
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.
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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.
8. És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. 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 előre menének; 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.
12. És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik; hol sokan voltak egybegyűlve és imádkoznak vala.
Heródes keresztényüldözésbe kezdett. Valakit kivégeztetett, Pétert például börtönbe vetette
minden alap nélkül. De a gyülekezet folyton imádkozott Péterért. Itt van a kulcs. Az ima ereje
az egységben van. Isten elbocsátotta az angyalát, és megszabadította Pétert Heródes kezéből.
Ma is el kellett magyarázni, hogy miért fontos az ima? Mert otthon is lehet imádkozni,
természetesen kell is, de miért fontosabb, miért erősebb a gyülekezetben való ima?
A börtönlelkész mondott egy nagyon jó példát. Én mondtam a nádszálat, amit Erzsébettől
hallottunk, hogy egy nádszál milyen könnyen eltörik, amelyik kévébe van, az már sokkal
nehezebben. Amikor bográcsban főznek, betesznek alá egy köteg fát. Ha túl erős a tűz és
nagyon fő az étel, akkor egy-egy fát kipiszkálnak onnan, hogy kevesebb legyen a láng, de az az
egy fa, ami korábban nagy tüzet adott, az egymagában szépen el fog hamvadni, és lassan
kialszik. Ez is jó példa.
Apostolok cselekedetei 16,22–26.
22. És velük egyben feltámada a sokaság őellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat,
megvesszőzteték őket.
23. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe veték őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket.
24. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába
szorítá.
25. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok
pedig hallgatják vala őket.
26. És hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódnak.
Pál és Silás az igehirdetés miatt alaptalanul került börtönbe, de az ima és a dicséret
mozgósította a menny erőit, az angyalok megrázták a börtönt és kiszabadították őket. Nagyon
fontos azt látni, hogy amikor jön egy megpróbáltatás, akkor a hívőnek nem a gyülekezetből kell
kimaradnia, hanem pontosan a gyülekezethez kell fordulnia segítségért, támogatásért. Péter is
ezt tette. Tudta, hogy a gyülekezet imádkozott érte, és amikor kiszabadult, hova vitt az első
útja? Ment a közösségbe, a gyülekezetbe. Tehát ennyit jelent az összevont hit, az összevont
kenet, az összevont erő.
5./ Jézus nevének használata
Zsidó 1,4–6.
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4. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.
5. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: ‘Én Fiam vagy Te, én ma szültelek
téged.’ és: ‘Ismét én leszek néki Atyja, és Ő lesz nékem Fiam.’?
6. Viszont mikor behozza az Ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják Őt az
Istennek minden angyalai.
Ez az Úr Jézusról szól. Amikor Jézus nevét használjuk, azaz hatalommal szóljuk, amikor
segítségül hívjuk Jézus nevét, akkor az angyalok is ott teremnek. Amikor Jézus nevét
használjuk, akkor az megragadja az angyalok figyelmét, és véghezviszik a rendeléseinket.
Zsoltárok 103,20–22.
20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsait,
figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.
21. Áldjátok az Urat minden Ő serege: Ő szolgái, akaratának teljesítői!
22. Áldjátok az Urat minden Ő teremtményei, az Ő uralkodásának minden helyén!
Áldjad én lelkem az Urat!
Az angyalok bármely Ige megvallására mozdulnak. Tudják, hogy mi az Ige, nekünk azt kell
kiejteni a szánkon. Nem elég csak hinni az angyalokban. Pontosan meg kell fogalmaznunk az
utasítást, hogy mit végezzenek el. Tehát mi szabjuk meg az irányt. Mi tesszük sebességbe az
autót.
Nézzünk két iker Igét.
5Mózes 30,14.
14. Sőt felette közel van hozzád ez Ige: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
Róma 10,8.
8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz
a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Tehát mindkét szövetségben hasonlót olvasunk. Hogy az Ige nekünk adatott, az Ige
bennünk van, és ezt kell kimondanunk. Az Ige tehát hozzánk tartozik, ami által különleges,
sajátos utasítást tudunk adni az angyaloknak. Például ha valaki autót szeretne vásárolni, akkor
ne csak azért imádkozzon, hogy autót szeretne, hanem határozza meg a színét, az árát, az
évjáratát, az időzítést, hogy az mikor legyen! A következő hónapban, vagy fél év múlva. Tehát
minél pontosabban körbe kell határolni azt, amit szeretnénk. Mert hogyha ez pontatlanul hagyja
el a szánkat, úgy járhatunk, mint az egyszeri keresztény asszony. Szemüveget hordott, és
szerette volna, ha a szeme meggyógyul. Ezért elkezdett megvallást tenni: El szeretném hagyni a
szemüvegemet, el szeretném hagyni a szemüvegemet, és meglett néki, amit mondott, elvesztette
a szemüvegét. Tehát látjátok, hogy ez egy pontatlan meghatározás. Tehát pontosan meg kell
mondani, hogy Uram, én így döntöttem, ebben kérlek, támogass és küldd az angyalokat! Öröm
kenet, igen legyen is öröm kenet.
Fölmerülhet a kérdés, hogy meddig mehetünk el, mit kérhetünk, mit rendelhetünk, mi az a
határ, mert azért vannak határok. A határ a szeretet parancsolata. Amit az Ige vonalában a
szeretet parancsolatának megsértése nélkül elrendelünk, azt az angyalok végrehajtják, mert ők
Isten akaratának a teljesítői. Tehát azért úgy ne imádkozzunk, hogy a szomszéd kutyája
dögöljön meg. A szeretet parancsolata az a határ, amíg elmehetünk. Mert addig nem bántunk,
nem sértünk másokat. De ha túllépjük a szeretet parancsolatát, akkor esetleg olyan dolgokat
kérünk, ami mások kárára van.
Ennek figyelembevételével, hogyha elrendeled, és hatalommal megvallod a következő
Igesort, akkor az angyalok az ördögöt futásra kényszerítik.
Még egy Igénk van a Zsoltárokban, ami Isten szabadításáról szól.
Zsoltárok 35,1. 4–6.
1. Perelj, Uram, a velem perlőkkel; harcolj a velem harcolókkal.
4. Szégyen, gyalázat érje azokat, akik életemre törnek; vettessenek hátra és piruljanak,
akik vesztemet koholják.
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5. Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala szórja szét őket.
6. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala űzze őket.
Mi Krisztusban legyőzhetetlenek vagyunk. Ha esetleg csatát vesztünk is, de háborút soha.
Istent egyetlen jogász, egyetlen politikus, de még a sötétség összes ereje sem képes legyőzni,
mert Isten hatalmasabb minden problémánál, minden helyzetnél. Vasárnap is ezt hallottuk, hogy
a probléma fölé nézzünk. Dávid is, amikor Góliáttal szemben állt, nem a Góliátra tekintett,
hanem még följebb, Istenre, és győzött! Ámen.
Köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy munkálkodik több területen. Most a torokban
van gyógyító munka, de jelentkezett a bokában, hátul a fültőnél, a vádliban, a derékban. Lehet,
hogy még más is van, amit érzékeltetek.
Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében hittel rátesszük a kezünket a
hozott kelmékre, szövetekre, és kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága kenetet. Áradj, kenet, és
raktározódj a szövetekbe, mert tudjuk, hogy Pál apostol testéről is elvitték a kenettel teli
ruhadarabokat, és amikor a beteg testekhez érintették, a kenet kiáradt, behatolt a testbe,
kivezette a testből a hazug tünetet, azaz megtörte a sötétség minden erejét, és minden tünetet, a
Jézus hatalmas nevében. Szabadulásokat szólítunk elő, és kiküldjük ehhez a szolgáló
angyalokat. Megköszönjük, drága Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkádat, megköszönjük,
hogy a testedben fogadtad a sebeket, és elhordoztad a tüneteket, a fájdalmakat, és minden átkot,
ami Ádám bukásával bejött a földre. Köszönjük a szabadító munkádat, Jézus nevében. Ámen.
Köszönjük ezt a jeruzsálemi szent olajat az Úrnak. Az olaj a Szent Szellemnek a jelképe.
Tehát az olaj a Szent Szellemet jelképezi. Most ott van a homlokotokon. Elvégeztük, Uram, a
mai munkát. Köszönjük az Úrnak a mai napot. Beteljesedettnek tekintjük, és berekesztjük a mai
alkalmat, jövő héten találkozunk.
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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