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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 1. A láthatatlan erő 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 04. 24. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy légy hegymozgató! Örülünk, hogy 

ismét együtt vagyunk. A hamvasztással kapcsolatban szeretnék megosztani egy Igét veletek. 
Amikor Dudaron tartottam a szertartást, akkor Erzsébeten keresztül kaptam világosságot.  

1Mózes 3,19. 
19. Arcod verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból 

vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel.  
Tehát a hamvasztás nem Ige ellenes, viszont a hamvakat a szekrényen, vagy a polcon 

tartani, az már nem egyezik Isten Igéjével. Nem kedves Istennek. Azt mondja itt az Ige, hogy 
visszakerülsz a földbe. Vagy koporsóban kerül vissza az ember a földbe és szétporlad, vagy 
pedig a hamvakat elhelyezik egy sírban. Még az is kedves Istennek, ha valaki például a kert-
jében szórja ki a hamvakat. A lényeg az, hogy az Ige azt mondja, hogy visszakerülsz a földbe. 
Ez az Ige akkor teljesül, hogyha a temetőben egy erre a célra elkülönített szóró parcellában, 
vagy a kertben a hamvakat kiszórják. Szeretném én is, hogy képben legyetek.  

Mielőtt belekezdenénk a következő tanítássorozatba, egy pontosítást szeretnék veletek 
megosztani, mert a húsvéti tanításban én 39 korbácsütésről beszéltem, azonban vannak más 
tanítások, ahol 40-et mondanak. Ennek egy kicsit utánanéztem. A törvény 40 ütésben maxi-
málja a büntetést. 

5Mózes 25,3. 
3. Negyvenet üttessen rá, ne többet, hogy netalán, ha ennél több ütést üttet reá, alá-

valóvá legyen előtted a te atyádfia.  
A törvény szabályozza, hogy 40 ütésnél nem lehet több. De a zsidók a hagyomány szerint 

csak 39 ütést mértek ki, óvatosságból. Nehogy véletlenül elszámolják és 41 legyen az ütés, 
mert akkor megsértenék a törvényt. Ezt igazolja az Ige. Pál is azt mondja magáról, hogy 39 
ütést kapott és nem 40-et. 

2Korinthus 11,24. 
24. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján.  
Tehát amikor kiszabtak 40 korbácsütést, akkor gyakorlatilag 39-et hajtottak végre. Az Úr 

Jézus esetében nincs leírva, hogy hány korbácsütést kapott. De feltételezhető, hogy ezen elvek 
alapján kapta Ő is a büntetést. A 40 is jó, meg a 39 is.  

 
Egy új tanítássorozatba kezdünk, és hiszem, hogy nagy áldás lesz a számotokra. A főcíme: 

HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ. Az 1. rész: A láthatatlan erő 
1. Hegymozgatás 
A hegy alatt nem a Gellérthegyet kell érteni, hanem a problémát, az akadályt, ami éppen 

előttünk áll. Tehát a hegyként elénk tornyosuló problémákat kell érteni.  
Máté 21,21–22. 
21. Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és 

nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok 
e hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is meglészen; 

22. És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.  
Ez a vers egy olyan erőről szól, amely hegyeket képes megmozgatni. Erről mondta az Úr 

Jézus, hogy ezt az erőt te is birtokolhatod. Ez az erő a tiéd is lehet. Ha például súlyos 
problémákkal küzdesz, legyen az betegség, anyagiak, konfliktusok, a megoldás a 
rendelkezésedre áll. Isten ereje arra vár, hogy megszabadítson téged. Hozzáférhetsz a 
hegyeket mozgató erőhöz, de ehhez meg kell tanulnod annak a titkát, hogy hogyan szabadítsd 
azt fel. Ha csak reménykedsz abban, hogy jobbra fog fordulni a helyzeted, az nem hoz 
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megoldást. De a megfelelő imádság feltétlenül meghozza az eredményt. Van két Igénk: a 
János 14,14. alapján az ördögtől követelhetjük mindazt, amit ellopott tőlünk, amit visszatart, 
ami jog szerint megillet bennünket, mert a megváltásban megkaptunk, mint kiváltságot.  

János 14,14. 
14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. 
Valójában a görögben ez arra vonatkozik, hogy követeljük a jogainkat és a kiváltsága-

inkat. Mivel ebben az Igében nem szerepel az Atya neve, nem Istentől kérünk, hanem itt 
követelünk az ellenségtől, a tolvajtól. Követelni meg csak attól követelünk, aki ellopott 
valamit, Isten pedig nem tolvaj.  

János 16,23–24. 
23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom 

néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 
24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkap-

játok, hogy a ti örömetek tejes legyen.  
Ebben az esetben, világosan írja az Ige, hogy az Atyától kérjünk Jézus nevében. Tehát ha 

a megfelelő imádságot használjuk, akkor megjön az eredmény. Attól függ, milyen a helyzet. 
Vagy az Atyától kell kérnünk, vagy az ördögtől követelnünk. A pásztortársunk éppen ilyen 
sorozatba kezdett bele. Az imádság fajtáit taglalja. Ti is fogjátok hallani, hogy melyik 
imádságot hogyan kell használni, és melyik milyen elvek alapján működik eredményesen. A 
hitünk elgyengülésének az egyik oka az a feltételezés, hogy az ima megválaszolása nem Isten 
akarata. Ha valaki imádkozik, és nem jön meg a válasz, akkor rávágja, hogy ez biztos nem 
Isten akarata volt. A Bibliából megtudjuk, hogy mi Isten akarata. A teljesség igénye nélkül 
felsorolom.  

A szent egészség, a bővölködés, az Úr öröme, a győzelem, és a növekedés, fejlődés 
minden területen. Erről szól az Ige: 

3János 1,2. 
2. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egész-

ségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.  
A lelkünk gyarapodása alatt az Ige megértését kell érteni. Mert a lélek területén van az 

értelem, érzelem, akarat. A Róma 12,2 világosan mondja, hogy újítsátok meg a ti elméteket 
Isten Igéjével. Ahogy az elme megújul, úgy fognak a változások jönni a többi területen. Az Úr 
akarata az, hogy ne fogadjuk el se a vereséget, se a kudarcot. Isten azt akarja, hogy az 
imáinkra kézzelfogható eredményeket kapjunk ugyanúgy, mint a bibliai időkben. Az imádság 
a keresztény élet nélkülözhetetlen része. Azt hiszem, ezzel mindannyian egyetértünk. Amikor 
megtanulod az imádkozás titkát, akkor a csodák az életed részévé fognak válni.  

2. A bibliai idők csodái 
Tizenegy hegymozgató csodát fogok most elétek tárni. Hála az Úrnak, tanulmányozhatjuk 

a Bibliában, hogy milyen hatalmas imaválaszokat adott Isten az Ő népének az Ószövetségben 
és az Újszövetségben is azokra az imákra, amit hittel teljesen mondtak el.  

a.) A meddőség elmozdítása 
1Mózes 21,1–2. 
1. Az Úr pedig meglátogatá Sárát, amint mondotta, és akképpen cselekedék az Úr 

Sárával, amiképpen szólott. 
2. Mert fogada Sára az ő méhében, és szüle fiat Ábrahámnak az ő vénségében, abban 

az időben, melyet mondott néki az Isten.  
Tudjuk, hogy Ábrahám és Sára gyermektelen volt Sára meddősége miatt. Ábrahámnak 

ugyan volt egy gyermeke, Izmáel, aki a szolgálóleánytól született, de Ábrahám a feleségétől is 
vágyott egy gyermekre. Isten látta a szívük kívánságát, és természetfeletti módon az idős 
házaspár segítségére sietett. Megszületett Izsák, a közös gyermekük 24 év várakozás után. 
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Miután Isten ígéretet tett, negyed századot kellett várni. Majd Izsák utódaként az Úr Jézus. 
Ebben az esetben a meddőség volt a hegy, amit a hit imája elmozdított.  

b.) Üldözés 
1Mózes 32,28. 
28. Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izrael-

nek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.  
Természetesen a történetek sokkal hosszabbak, ha kedvetek van, akkor otthon olvashat-

játok ezt bővebben. Isten angyala szólt Jákóbhoz. Itt ezt olvastuk. Ábrahám unokája, Jákób 
egy kalandor volt, de később Isten fejedelme lett. Amikor megtudta Jákób, hogy a bátyja, 
Ézsau bosszúra éhesen egy hadsereggel megy ellene, akkor ő egész éjjel imádságban küzdött 
Istennel. A küzdött szót úgy értsétek, hogy imában tusakodott, kitartó volt, nem adta fel, amíg 
nem látta az eredményt. Jákób elnyerte Isten kegyelmét, és így Isten uralkodott Ézsau 
indulatai felett. Nem támadta meg a testvérét.  

c.) Zsarnokság 
Bírák 6,14. 36–40. 
14. És az Úr hozzá fordula, és monda: Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod 

Izraelt Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged?  
36. És monda Gedeon az Istennek: Ha csakugyan az én kezem által akarod meg-

szabadítani Izraelt, amiképpen mondottad,  
37. Ímé egy fürt gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, 

míg az egész föld száraz lesz: erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadí-
tod meg Izraelt, amint mondottad. 

38. És úgy lett. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot 
facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet. 

39. És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod ellenem, hogy még 
egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, 
szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. 

40. És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárazság csak magán a gyapjún, 
míg az egész földön harmat lett.  

Isten Gedeont küldi, hogy győzze le Izrael ellenségét. Azt is mondja, hogy az isteni erővel 
fogja ezt megtenni. De Gedeon habozott véghezvinni azt, amivel Isten megbízta, hogy 
felszabadítsa Izraelt. Mivel teljesen meg akart bizonyosodni Isten akaratáról, a csata előtt jelet 
kért, és kapott is választ. Ezt nevezik gyapjúzásnak. Egyszer azt kérte, hogy száraz legyen, 
egyszer pedig azt, hogy vizes legyen a gyapjú, és megkapta a választ. Így Gedeon győzelmet 
aratott, és nemzete felszabadult a zsarnokság alól. Ne felejtsük el, hogy ez az Ószövetségben 
történt, amikor a Szent Szellem el volt zárva a szentek szentjébe. Az Újszövetségben a Szent 
Szellem a mi vezetőnk, ezért nekünk nem kell jelet kérni. Sőt, veszélyes jelet kérni, mert az 
ördög megtévesztheti a szenteket. Bennünket a Szent Szellem vezet. Mert azt mondja a 
Biblia, hogy akik Isten fiai, azokat a Szent Szellem vezeti.  

d.) Szomjhalál 
A következő történetben a halál volt a hegy, amit az ima elmozdított.  
Bírák 15,10. 14–19. 
10. Akkor mondának a Júda férfiai: Miért jöttetek fel ellenünk? Azok pedig mondá-

nak: Sámsont megkötözni jöttünk fel, hogy úgy cselekedjünk vele, mint ő cselekedett 
mivelünk. 

14. És mikor Lehi felé közeledett, és a filiszteusok már ujjongtak elébe: felindítá őt 
az Úrnak Szelleme, és olyanok lettek a karján levő kötelek, mint a lenszálak, melyeket 
megperzsel a tűz és lemállottak a kötések kezeiről. 

15. És egy nyers szamárállcsontot talála, és kinyújtván kezét, felvevé azt, és agyon-
vert vele ezer embert. 
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16. És monda Sámson: Szamár állcsontjával seregeket seregre, szamár állcsontjával 
ezer férfit vertem le. 

17. És mikor ezt elmondotta, elvetette kezéből az állcsontot, és elnevezé azt a helyet 
Ramat-Lehinek. 

18. Aztán megszomjúhozék felette igen és felkiáltott az Úrhoz, és monda: Te adtad 
szolgád kezébe ezt a nagy győzelmet, és most szomjan kell meghalnom, és a körülmeté-
letlenek kezébe jutnom. 

19. Akkor meghasítá Isten a zápfogat, mely az állcsontban volt, és víz fakadt ki 
abból. Ő pedig ivott, ereje visszatért, és megéledett. Azért neveztetik a segítségül hívás 
forrásának e hely Lehiben mind e mai napig,  

Sámson Istennek egy hatalmas felkentje volt. A filiszteusok mindig el akarták őt fogni. 
Többször meg is fogták, meg is kötözték, de mindig kiszabadult, mert Isten ereje olyan 
hatalmas volt, hogy ezt meg tudta tenni. Ebben a versben is az történt, hogy megkötözték őt, 
de a kötelek szinte szétmállottak a kezén, és szabaddá vált. Isten erős karja által hatalmas 
győzelmet aratott a filiszteusok fölött. Egy szamárállkapocs volt a fegyvere. Ezer embert 
semmisített meg. A győzelem után megszomjazott, és segítségül felkiáltott az Úrhoz. Az Úr 
nevét hívta segítségül, hogy Uram, most a szomjhalál fog rám következni, amikor ekkora 
győzelmet arattam? És természetfeletti módon az álkapocsból víz fakadt, így megmenekült 
Sámson.  

e.) Bölcsesség hiánya 
2Krónika 1,7–12. 
7. Azon éjszaka megjelenék az Isten Salamonnak, és monda néki: Kérj, amit akarsz, 

hogy adjak néked. 
8. És monda Salamon az Istennek: Te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyám-

mal, Dáviddal; és őhelyette engem királlyá tettél. 
9. Most, oh Uram Isten, legyen állandó a Te beszéded, melyet szólottál az én atyám-

nak, Dávidnak; mert Te választottál engem királlyá e nép felett, mely oly sok, mint a 
földnek pora. 

10. Most azért adj nékem bölcsességet és tudományt, hogy a Te néped előtt mind ki-, 
mind bemehessek; mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a Te nagy népedet? 

11. Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a te szívedben, és nem 
kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyűlölőknek életét, sem 
hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, 
hogy kormányozhasd az én népemet, mely felett királlyá tettelek téged: 

12. A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sőt gazdagságot, kincset és tisz-
tességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem volt sem az előtted, sem az utánad 
való királyoknak.  

Mind a kettő ugyanarról a történetről szól, egy kicsit más szemszögből nézve. 
1Királyok 3,9–14. 
9. Adj azért a Te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a Te népedet, és tudjon 

választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a Te nagy 
népedet?  

10. És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért.   
11. Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak 

hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségeid életét; 
hanem bölcsességet kértél az ítélettételre:  

12. Ímé, a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, 
úgyhogy hozzád hasonló nem volt előtted, és utánad sem támad olyan, mint te.  

13. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: 
úgyhogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben.  
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14. És ha az én útjaimon jársz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, 
amiképpen járt a te atyád, Dávid, meghosszabbítom életed idejét.  

Ha Istennel járunk, akkor meghosszabbodik az életünk. Ez az utolsó vers mondanivalója. 
Ez a történet valójában arról szól, hogy Salamon a föld leghatalmasabb birodalmának királya 
lett. Miután felismerte, hogy híján van a bölcsességnek, imádkozott, hogy a felelősségteljes 
hivatalához Isten adjon neki megfelelő bölcsességet. Isten Salamont Izrael legbölcsebb 
emberévé tette. De mivel Isten bőkezű, ezért ráadásként gazdagsággal is megáldotta, mert 
Istennek nagyon tetszett az, hogy Salamon nem földi dolgokat kért, hanem Istentől való 
bölcsességet.  

Hogyha szeretnétek több bölcsességet, akkor a Példabeszédeket ajánlom figyelmetekbe, és 
minden napra egy fejezetet. Ma van 24-e, akkor a 24-es fejezet, holnap a 25-ös, és így egy 
hónap alatt végig lehet érni a Példabeszédeken. 

f.) Túlerő 
2Királyok 19,19–20. 34–35. 
19. Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, 

hogy megismerje e föld minden országa, hogy Te, az Úr, vagy az egyetlen Isten! 
20. Akkor elküldött Ésaiás, az Ámós fia, Ezékiáshoz, ezt mondván: Azt mondja az 

Úr, Izrael Istene: A te könyörgésedet, Asszíria királya, Sénahérib felől, meghallgattam. 
34. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt, énérettem és Dávidért, az én 

szolgámért. 
35. És azon az éjszakán kijött az Úrnak angyala, és levágott az asszíriabeli táborban 

száznyolcvanötezret, és mikor jó reggel felkeltek, ímé mindenütt holttestek hevertek. 
Asszíria csapatai túlerőben voltak. Így el tudták foglalni Jeruzsálemet, mert Ezékiás 

csapata nem jelentett kihívást e hatalmas seregnek. Miután megtörtént az elfoglalás, a város 
lerombolása, Ezékiás imádkozott, és Isten erős angyala támadt az ellenségre. Egy éjszaka 
185.000 harcost semmisített meg. Így a túlerő megszűnt. Ebben az esetben a túlerő volt a 
hegy, amit az ima elmozdított. 

g.) Halálos betegség 
2Királyok 20,1–6. 
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.  
4. Azonban Ésaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn őhozzá, 

mondván:  
5. Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: Azt mondja az 

Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te 
könnyhullatásodat, ímé én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába;  

6. És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e 
várost Asszíria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost én érettem és Dávidért, 
az én szolgámért,  

Hamarosan Ezékiás király halálos beteg lett, és nem volt számára remény. Ekkor arccal a 
fal felé fordult és szót emelt Istennél. Könyörgött, azt mondja a Biblia. Ennek 
eredményeképpen Isten 15 évvel meghosszabbította az életét. Tehát a halálos betegség, mint 
hegy elmozdult az ima hatására. 

h.) Halál 
Jónás könyvéhez lapozunk, ami nem hosszú, az egészet is elolvashatjátok. 
Jónás 2,1–2. 10. 
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1. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából.  
2. És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol 

torkából sikolték és meghallád az én szómat.   
10. És szóla az Úr a halnak, és kiveté Jónást a szárazra.  
Jónás egy önfejű próféta volt. Isten megbízta egy feladattal, ám ő sarkon fordult, és nem a 

feladat irányába ment, hanem ellenkező irányba. Felszállt a hajóra, jött a vihar, bajba került 
kidobták a tengerbe, és egy nagy hal gyomrában végezte. Mindez az engedetlensége miatt 
történt. De miután megbánta tettét, Istenhez kiáltott és megmenekült, mert Isten parancsára ez 
a nagy hal kidobta a partra élve. Utána már engedelmes lett. Azonnal ment és végrehajtotta 
Isten rendelését. 

i.) Halál 
Visszalapozunk az 1Királyok könyvéhez, ahol a 17. fejezetből olvassuk a következő 

Igénket. Itt a történet arról a tisbei Illésről szól, akit Isten a Kérit patak partjára küldött a 
szárazság idején, hogy legyen innivalója, és a hollók majd táplálják, visznek neki eledelt. 
Amikor kiszáradt a patak, Isten tovább küldte az özvegyasszony házához. Innen folytatódik a 
történet. 

1Királyok 17,17. 21–22. 
17. És lőn ezek után, hogy megbetegedék a ház gazdasszonyának fia, és az ő beteg-

sége felette nagy volt, annyira, hogy már a lélegzete is elállott. 
21. És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, mondván: Én Uram, 

Istenem, térítsd vissza e gyermek lelkét őbelé!  
22. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede.  
Illés épp az özvegyasszonynál tartózkodik, amikor annak a fia meghal. Illés imádkozott, 

és kérte az Urat, hogy keltse életre ezt a gyermeket. Azelőtt nem volt példa arra, hogy egy 
halott feltámadjon. De Illés imájára a halott fiú mégis életre kelt. Tehát a halál, mint hegy 
elmozdult az ima hatására. 

Megnéztem a héberben a „visszatért a lelke” kifejezés jelentését, mert így írja a Biblia. 
Igazából itt úgy fejezi ki a héber, hogy visszatért bele az élet. És az élet úgy tud visszatérni 
valakibe, hogyha a szelleme visszakerül a testébe. 

j.) Fogság 
2Krónika 36, 18–19. 
18. És az Isten házának mindenféle edényeit, nagyokat, kicsinyeket, és az Úr házának 

kincseit, s a királynak és az ő vezéreinek kincseit, mindezeket Babilóniába viteté. 
19. Az Isten házát meggyújták, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind 

elégeték tűzzel, és minden drágaságait elpusztították. 
Ez arról szól, hogy Nabukodonozor király lerombolta Jeruzsálemet, Dániel pedig a 

romokban heverő Jeruzsálem újjáépítéséért imádkozott. Dicsőség Istennek, a próféta még az 
életében megláthatta az imaválaszt. Szíria királyának szívét Isten annyira megmunkálta, hogy 
engedélyezte nemcsak a zsidók visszatérését Jeruzsálembe, hanem még a város újjáépítését is.  

Dániel 9, 17–19. 
17. És most hallgasd meg, oh Istenünk, a Te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, 

és világosítsd meg az Úrért a Te orcádat a Te szent helyeden, amely elpusztíttatott.  
18. Hajtsad, én Istenem, a Te füledet hozzánk és hallgass meg; nyisd meg szemeidet 

és tekintsd meg a mi pusztulásunkat és a várost, amely a Te nevedről neveztetik; mert 
nem a mi igazságunkban, hanem a Te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a 
mi esedezéseinket.  

19. Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és cselekedd 
meg, ne késedelmezz tennen magadért, oh én Istenem; mert a Te nevedről neveztetik a 
Te városod és a Te néped.   
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Mint említettem, Isten Szíria királyának szívét olyan mértékben megmunkálta, hogy 
engedélyezte a zsidók visszatérését Jeruzsálembe, és a város újjáépítését. Ebbe természetesen 
beletartozott a templom újjáépítése is. 

Ezsdrás 1,2–3. 
2. Így szól Círus, a perzsa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait 

nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely 
Júdában van; 

3. Valaki azért tiköztetek az Ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel 
Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát, Ő az Isten, 
aki Jeruzsálemben lakozik.  

Tehát megkapta Istentől azt, hogy a templomot meg kell építeni.  
Ezsdrás 3,7. 
7. És adának pénzt a kő- és favágóknak s a mesterembereknek, és ételt és italt és 

olajat a szidónbelieknek és tíruszbelieknek, hogy hozzanak cédrusfákat a Libánonról a 
joppéi tenger felé, Círus, perzsa király nékik adott engedelme szerint.  

Ebben az Igében már látszik, hogy az építőanyagot, a faanyagot is a király biztosítja. 
Tehát nemcsak hazaengedte Izrael népét, hanem még építőanyagot is ad nekik. 

Ezsdrás 6,4–5. 
4. A nagy kövek rétege három s a fa rétege legyen egy, a költség pedig a király 

házából adassék.  
5. Sőt az Isten házának arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nabukodonozor hozott 

vala el a jeruzsálemi templomból s vitt vala Babilóniába, adják vissza, hogy jussanak el 
azok a jeruzsálemi templomba, helyükre, s te helyezd el azokat az Isten házába.  

Ebből a versből egyértelműbben látszik, hogy a király költsége volt a helyreállítás, és az 
elvitt templomi felszerelést, edényeket mind visszaviszik. Tehát itt a fogság volt a hegy, ami 
az imádság hatására megtört. 

Az utolsó alpontunk: 
k.) Kivégzési parancs 
Apostolok cselekedetei 12,3–11. 
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.  
8. És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cseleke-

dék. 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 me-
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 vára-
kozásától.  



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

8/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

A fejezet 2-es versében azt olvashatjuk, hogy Jakabot fegyverrel megölték, vagyis ki-
végezték. Pétert is nagyon veszélyes embernek tarthatták, mert 16 katona kísérte, pedig csak 
igehirdető volt. Nem volt elég egy vagy kettő. Pétert kivégzési paranccsal bebörtönözték, de a 
gyülekezet szüntelen imádkozott azért, hogy kiszabaduljon. És megjelent Isten angyala a 
börtönben, kiszabadította Pétert, és ezen túlmenően elvezette egy biztonságos helyre. Tehát itt 
a kivégzési parancs volt a hegy, ami az ima hatására elmozdult, megtört.  

Tehát ezek mind olyan esetek, ahol valamilyen hegy állt az útban, és mindegyik az ima 
hatására elmozdult, megszűnt. 

3. Megadatik 
Máté 6,33. 
33. Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind meg-

adatnak néktek.  
Az egyik feltétel az, hogy Istent helyezzük az első helyre. Amit cserébe kapunk, hogy 

minden megadatik nekünk. Nem azt mondja az Ige, hogy elvétetik, hanem megadatik. Isten a 
szeretet. Maga a szeretet, csupa szeretet. A szeretet legfőbb tulajdonsága az, hogy mindig ad, 
ad és ad. Úgy, mint az anyukák vagy a nagymamák, mindig csak adnak, adnak. 

Máté 7,7–8. 
7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik 

néktek. 
8. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.  
Ez a vers azt jelenti, hogy velünk van egy láthatatlan erő, amely képes megoldani minden 

problémát, és képes betölteni minden szükséget. Ez egy olyan hatalmas erő, amely ha kell, 
hegyeket – tehát problémákat, akadályokat – tud elmozdítani. A vers, amit felolvastunk, Isten 
ígérete, ezért ez igaz és működik. 

Isten minden körülmények között megszabadította a népét az Ószövetségben annak 
ellenére, hogy nem voltak újjászületve, és megválaszolta a nép imáját. Nem számított, hogy 
mi volt a szükségük, a problémájuk, mert a hit imája mindig választ nyert. 

A te imád is megválaszolást nyerhet, ha időt szánsz arra, hogy megtanuld az ima titkát. 
Ámen. 

Sok Ige volt a mai tanításban, de ez csak hasznos nekünk. 

 
Megköszönjük a Szent Szellem munkálkodását ízületekben, térdben, bokában. Működik a 

fülben, ahol most jelent meg a gyógyító kenet. 
Hogy ízlett a mai „koszt”? Lehet, hogy rágós volt egy kicsit? Sok volt az Ige, de ez egy 

bepillantás abba, hogy milyen hatalmas az ima ereje. Ebben a sorozatban most megyünk 
előre. Nem azonos azzal, amit az Évi tanít, teljesen más témakör, de a kettő nagyon jól 
összekapcsolható.  

Áldott legyen a hetetek, jövő héten várunk benneteket! 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


