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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 3. A dicsőítés titka
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 05. 15.

Köszöntsd a szomszédod azzal az üzenettel, hogy dicsérd az Urat! Halleluja! Dicsérjük az
Urat! Szeretettel köszöntünk benneteket. Ahogy a dicséret elkezdődött, egy öröm jött a
szívemre, mert a mai tanítás címe az, hogy: A dicsőítés titka. A dicséret pedig azzal
kezdődött, hogy dicsérjük az Urat. Mintha összebeszéltünk volna. De ezt a Szent Szellem
szerkesztette egybe. Fontos figyelni rá. Már a dicséret alatt elkezdett munkálkodni, főképpen
a csontokban. A múlt héten nagyon áldott kórházi szolgálatról számoltak be a testvérek.
Nyitott szívekkel találkoztak. Nemcsak az ágyon fekvő beteg felé szolgáltak, hanem még
odakéredzkedett másvalaki is, hogy ő is szeretné ezt hallani. Fölvesszük a siófoki szociális
otthont is az imáinkba a Józsué 1,3 alapján.
Józsué 1,3.
3. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adom, amiképpen szólottam Mózesnek.
Azt a földet, amit a talpunk érint, Isten nekünk adja. A testvérek a kórházban megismertek
egy hölgyet, aki az otthonban lakik. Ez egy lehetőség arra, hogy személyes látogatás címén már
be tudnak menni. A többit az Úr majd kimunkálja. A börtönszolgálat is nagyon áldott volt.
Köszönjük az Úrnak, hogy nyitja az ajtókat, a kapukat. Szeretnénk veletek megosztani egy
képes üzenetet. Ezek között vannak olyanok, amik nagyon megérintik az ember szívét még
akkor is, ha nem igei idézetet tartalmaznak. Az egyik így szól: Az élet olyan, mint egy
hajóutazás. Ha Istennel vagy, akkor a Noé bárkáján utazol. Isten nélkül pedig a Titanicra vettél
jegyet. Nagyon bölcs gondolatok. A következő: Isten létezését nem bizonygatni kell, hanem
követni a szavát hittel, engedelmesen és akkor átélhetjük azt, ami emberileg kifejezhetetlen.
Többször hallottátok azt a szót, hogy evangelizáció. Mi az evangelizáció? Hidat építeni a
szíved, és egy másik ember szíve között, aztán hagyni, hogy Jézus átmenjen a hídon.
Gyönyörűségek, ugye? Igen, ezek kijelentések által vannak. Határozd el ma, hogy minden
döntésednél a Biblia utasítását követed, bármit mond, megteszed, mert Isten szava a tökéletes
útmutató. Most már egy ideje észrevettétek, hogy minden nap küldök ilyen képes üzenetet a
Facebookon, mert ezt adta az Úr, hogy lássátok, hogy a pásztor gondol rátok. Ahol Isten
szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Az 1Jánosban van megírva, hogy a
szeretet kiűzi a félelmet. A múlt héten beszéltünk az idegen nyelvű üdvösség kártyákról.
Hoztam is angol és német nyelvű Jézus képet, de elfelejtettem mondani, hogy a táskámban
van. Tehát hogyha jön a nyár, és jön a környezetekbe olyan, akinek szeretnétek adni, akkor
abból is van.
Folytatjuk a HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ sorozatunkat a 3. résszel: A dicsőítés titka
1. Imádat
Máté 6,9.
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a
Te neved;
Megfigyelhetjük, hogy a Miatyánk című ima dicsőítéssel kezdődik. Szeretnéd megtanulni
annak az imának a titkát, amely hegyeket mozgat? Amely megváltoztat dolgokat? Amely
működésbe hozza Isten erőforrásait? Szeretnéd megtanulni annak az imának a titkát, amely a
láthatatlant láthatóvá teszi? Amely felszabadítja a menny erejét a mi javunkra? Megtanulhatod
a titkot, de ehhez hajlandónak kell lenned követni Isten szabályait. A következő Ige:
Lukács 11,1.
1. És lőn, mikor Ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az
Ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő
tanítványait.
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A tanítványoknak megvolt az oka, hogy azt kérjék Jézustól, hogy tanítsa őket imádkozni.
Ugyanis Jézus szolgálatában figyelték, ahogy meggyógyította a betegeket. Látták, amint
kézrátétellel megtisztította a leprás embereket. Tanúi voltak Jézus gyógyító erejének, mikor
meggyógyult a vak, meggyógyult a süket, és a többiek. Megtapasztalták, hogy az elemek
engednek Jézus parancsának. Amikor megdorgálta a vihart, az lecsendesedett. Mi volt a titka
ennek a hatalmas erőnek? Jézusnak azért volt ekkora ereje, mert tudta, hogyan kell
eredményesen imádkozni. Ezt a tanítványok is meg akarták tanulni, ezért kérték Jézust, hogy
avassa be őket az ima titkába. Jézus nem habozott teljesíteni a kérésüket. Ő nem az, aki
visszatartja magának a titkokat. Csak a templomban hallottam arról, hogy titkokat cserélnek.
Jézus azért jött, hogy megtanítson minket arra, amit Ő tett. Arra is kész volt, hogy a tanítványai,
beleértve magunkat is, megtanulják Jézus tetteit, és nagyobbakat is véghezvigyenek.
János 14,12.
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a
cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én
az én Atyámhoz megyek.
Elgondolkodtatok azon, hogy mi lehet az, ami nagyobb? Amit Jézus nem tudott megtenni
a feltámadása előtt? Mert azt mondja itt az Ige, hogy mi nagyobbakat is teszünk, mint Jézus?
A feltámadása előtt senkit nem tudott újjászületésre vezetni. Senkit nem tudott üdvösségre
vezetni, mert neki meg kellett halnia fizikailag és szellemileg. Három nap alatt a pokolban
legyőzte az ellenséget, majd dicsőségesen feltámadt, és azt mondja a Biblia, hogy Ő volt az
elsőszülött. Tehát Ő volt az első, akit a Szent Szellem feltámasztott a halálból és újjászületett.
Őt követhették a többiek, akik befogadták és befogadják Jézust. A feltámadást követően az
embereket üdvösségre tudjuk vezetni. Még egy képes üzenet, amit a Szent Szellem hozott.
Van, aki harangszót hallgatva élné le az életét. Én a pokol tornácán lélekmentő boltot nyitnék.
Ezt egy keresztény vallotta. Tehát lélekmentő boltot kell nyitnunk. Az egy jó üzlet. Jézus
megtanította a tanítványokat és bennünket is imádkozni. A Miatyánkot mintaként adta.
Figyeljük meg, hogyan kezdődik és hogyan végződik? Erre még én se figyeltem fel eddig. A
9. verset olvastuk, ami úgy kezdődik, hogy szenteltessék meg Isten neve. Tehát egy dicsérettel
kezdődik. Nézzük meg, hogy végződik:
Máté 6,13/b.
13/b. … Mert tiéd a királyság és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen!
Tehát úgy kezdődik, hogy szenteltessék meg Isten neve, és úgy végződik, hogy Istené a
dicsőség mindörökké. Ezekben a versekben Jézus az imádság második nagy titkát tárta fel. Az
az imádság, amely eléri Isten tróntermét, imádattal kezdődik, és imádattal végződik. Azért
tanítják azt a bibliatanítók, hogy a Miatyánk ma nem időszerű, mert ezt az átmeneti
időszakban a kereszt előtt használták, és nincsen benne Jézus neve. Az Újszövetségben pedig
arról tanulunk a levelekben, hogy Jézus nevében kell imádkoznunk, sőt maga Jézus is így
tanította a tanítványait, hogy eljön a nap, amikor az én nevemben kértek. Nem azt mondtam,
hogy nem szabad imádkozni a Miatyánkot, csak bizonyos okok miatt nem időszerű. Lehet,
hogy a múlt heti tanításban is volt erről szó.
2. Imádókat keres
Jakab 1,17.
17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok
Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Ez azt jelenti, hogy Istennél kilátásban sincs az, hogy megváltozzon. Ő állandó. Isten és a
Szentírás egy olyan fix pont, ami soha nem változik. Amikor a vasúton dolgoztam,
folyamatosan jött a forgalmi utasításhoz, a jelzési utasításhoz, a pénztári utasításokhoz a
módosítás. Minden évben kettő-három. Be kellett ragasztani, le kellett vizsgázni belőle, de
Istennél nincs ilyen, hogy a Bibliához adnának ki egy módosítást. Minden jót Istennek
köszönhetünk. Azt is Istennek köszönhetjük, amik éppen ma vagyunk. Sokszor elgondolkod2/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm
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tam, de nemcsak én, hanem hallom tőletek is, hogy hol lennék ma, hogyha nem találkozom az
Úrral? Hol lennék ma, hogyha a Krisztus Szeretete Egyház szolgálat nem jön Magyarországra? Lehet, hogy Isten talált volna egy másik utat, de sose lehet tudni. Amikor először voltam
egy evangelizációs alkalmon a négyes iskolában, utána, amíg utaztam a munkahelyemre és
vissza, elkezdtem olvasgatni az imakönyveket, közben aláhúztam a mondatokat, hogy jaj, de
szép ez a gondolat! Milyen gyönyörű! Akkor éreztem, hogy ez az én helyem. Megtaláltam a
helyemet. Istennek hálát kell adni azért, hogy itt Ságváron van egy élő gyülekezet. Áldottak
vagyunk és áldássá tudunk lenni mások számára. Tehát minden jót meg kell köszönni
Istennek. Ezért őszinte imádattal és dicsérettel tartozunk Istennek. Az imádat az imádság
legelső része. Néhányan itt követik el a hibát. Úgy gondolják, hogy az ima egy segélykérő
eszköz vészhelyzetben. Valóban van az imának egy ilyen célja, de nem ez az egyetlen. Ha
szükséges, Isten hegyeket képes megmozgatni, hogy például leállítsa az égitestek mozgását
abból a célból, hogy nekünk segítsen.
Elküldtem a Kincsek című könyvből egy részt, hogy olvassátok át, mert két és fél oldal,
tehát itt mélyen nem tudunk belemenni. A lényege az, hogy az űrkutatók egy csillagászati
programot állítottak össze, hogyha fellőnek egy műholdat, akkor később nehogy ütközzön egy
égitesttel. Ahogy ezt a programot készítették, egyszer csak a rendszer megállt és kiírta, hogy
hiányzik egy nap. Volt köztük keresztény, és azt mondta, hogy a Józsué 10-ben le van írva,
hogy majdnem egy napig megállt az idő. Bizony. Aztán ezt az időt betáplálták a számítógépbe,
és még mindig nem indult el. Kiírta, hogy még mindig hiányzik 40 perc. A 2Királyokban
megtalálták a másik Igét, ami 40 percet jelent, tehát megvan a 24 óra, a hiányzó egy nap. Ahogy
ezt betáplálták, a számítógép elindult. Tehát teljes volt az adatmennyiség, amire szüksége volt.
Tudományosan bizonyítja ez a történet, hogy Isten Igéje igaz. Két Igét megnézünk, mert nagyon
érdekes. Még annyit mondanék előtte, hogy az előzmény, amit otthon elolvashattok, meg a
kiküldött anyagban is ez benne van, hogy Izrael népét öt király hadserege megtámadta. Józsué
volt Izrael csapatának az élén, és Isten bátorította őt, hogy győzelemre jutnak. De már éppen
délután volt, kezdett alkonyodni és Józsué attól tartott, hogy az ellenség a sötétben el fog
menekülni. Ekkor imádkozott, hogy nap, állj meg, hold, ne gyere fel!
Józsué 10,12–14.
12. Akkor szólt Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen odavetette az Úr az emoreust Izrael fiai elé; ezt mondotta pedig Izrael szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és
hold az Ajalon völgyében!
13. És megállt a nap, és vesztegle a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein.
Avagy nincsen-é ez megírva a Jásár könyvében? És megállt a nap az égnek közepén és
nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.
14. És nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy ember
szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozik Izraelért.
Ez a nap nem 24 órából állt, hanem majdnem 48 órából. Döbbenet, de igaz, mert a
tudomány is bizonyította. A másik Igénk:
2Királyok 20,8–11.
8. És mikor azt kérdezé Ezékiás Ésaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít engem az
Úr, és hogy harmadnapra felmehetek az Úr házába?
9. Felele Ésaiás: Ez legyen jeled az Úrtól, hogy Ő megcselekszi ezt a dolgot, amelyről
szólott néked: Előremenjen-é az árnyék tíz grádiccsal, vagy visszatérjen-é tíz grádiccsal?
10. És felele Ezékiás: Könnyű az árnyéknak tíz grádiccsal alábbszállani. Ne úgy,
hanem menjen hátra az árnyék tíz grádiccsal.
11. És könyörgött Ésaiás próféta az Úrhoz, és visszatéríté az árnyékot Aház napóráján, azokon a grádicsokon, amelyeken már aláment, tíz grádiccsal.
A történet azzal kezdődik, amivel korábban foglalkoztunk már. Ezékiás halálosan
megbetegedett és Isten szólt neki a prófétán keresztül, hogy hozzon végrendeletet. Ő azonban
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buzgón elkezdett imádkozni. Isten meghallgatta az imáját és adott neki még 15 évet. Itt
kérdezi meg Ézsaiástól, hogy mi lesz a jel, hogy meggyógyulok? Mindenki ismeri a napórát.
Az árnyék normális körülmények között csak előre megy. Azt mondta itt, hogy az árnyéknak
könnyű előre menni, most menjen visszafelé. 20 percet ment vissza a nap és ez volt a jel,
hogy meg fog gyógyulni. Ez nagyon érdekes dolog. Ha valaki vitatkozik az Ige igazságáról,
akkor hivatkozhattok arra, hogy ez tudományosan bizonyított tény.
Tehát azért, amik vagyunk ma, Istent dicsérni kell, magasztalnunk kell. Azonban Isten is
szeretne valamit az imáinkból. Ő arra vágyik, hogy a teremtménye imádja a Teremtőjét. Az
edény dicséri a fazekast.
Zsoltárok 150,6.
6. Mindenki, akiben lehelet van, dicsérje az Urat (Jah)! Dicsérjétek az Urat (Jah)!
Életünk minden napján dicsőítenünk kellene az Urat. Isten egyetlen dolgot vár el tőlünk.
Imádást szellemben és igazságban.
János 4,23–24.
23. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul.
24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban
imádják.
Isten szellem. Így Ő mindenhol jelen van, ezért mindenki ott imádhatja, ahol éppen van.
Tehát nincs meghatározott helye az imának. Nincs meghatározva, hogy a hegyen kell imádkozni vagy egy pincében vagy egy templomban.
Máté 4,8–10.
8. Ismét egy igen magas hegyre vitte Őt az ördög, és megmutatá néki a világ összes
birodalmát és azok dicsőségét,
9. És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te
Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
Jézust a megkeresztelése után a Szellem a pusztába viszi, hogy az ördög megkísértse.
Ezek a versek a kísértések egyikét mutatják meg nekünk. Ebből azt láthatjuk, hogy a sátán
verseng Istennel az emberek imádatáért. Amikor az ördög megkísértette Jézust, neki ígérte e
világ minden királyságát és dicsőségét, ha csak őt imádja. Jézus visszautasította a sátán
ajánlatát azzal, hogy egyedül Isten méltó az imádatra.
Figyeljük meg a következő két Igében, hogy Jézus hogyan adott hálát és dicsőséget
Istennek. Ez Jézus első feljegyzett imája.
Máté 11,25.
25. Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek
és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek
jelentetted meg.
Tehát Jézus így adott hálát az Atyának. A következő Igénk pedig Lázár feltámasztásával
kapcsolatos.
János 11,41.
41. Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemelé
szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.
Jézus, mielőtt parancsolt volna a halál szellemének, már előre hálákat adott és köszönetet
mondott az Atyának, hogy az imáját mindig meghallgatja és megválaszolja.
Számunkra a tanulság ebből az, hogy be kell fejeznünk a kéregetést, és el kell kezdenünk
dicsérni az Urat a válaszért. Amikor még nem látjuk, már akkor hálát kell adni azért, hogy
úton van.
Ha már kértünk valamit az Úrtól, el kell kezdeni megköszönni az úton levő imaválaszt.
Hatalmas titok az, hogy a dicséret hozza meg az imaválaszt illetve az áldást. Ha megtanultad a
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dicsőítés titkát, akkor nem lesz nehéz elfogadni Istentől. Mert előfordul egy-két keresztény
esetében, hogy nehezen tud elfogadni Istentől. Most is van egy olyan testvér – szombaton
találkoztunk vele –, hogy a megbocsátást nehezen tudja elfogadni. Ahogy szolgáltunk felé, a
mellette lévő két hölgy is elkezdett neki prédikálni.
3. Belépni a dicsőségbe
Két példát fogunk megnézni ezzel kapcsolatban. Egyet az Ószövetségből, egyet pedig az
Újszövetségből.
2Krónikák 5,13–14.
13. Mert a kürtölőknek és éneklőknek volt tisztük, hogy egyként zengjenek az Úrnak
dicséretére és tiszteletére. És amikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy Ő igen jó és az Ő
irgalmassága örökkévaló: akkor a ház, az Úrnak háza megtelt köddel,
14. Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert
az Úr dicsősége töltötte be az Istennek házát.
Ez Salamon templomában történt, és akkor telt meg Isten dicsőségével a templom, amikor
az énekesek dicsérték Istent. A köd a megnyilvánult dicsőséget jelenti. A 14-es verset
használhatjuk arra az esetre, amikor tanítunk a kézrátételről. A kézrátétel során az emberek
többsége nem tud megállni Isten jelenlétében, hanem eldől. A 14-es versben azt olvastuk,
hogy a papok sem állhattak meg. A dicsőség alatt eldőltek.
Lukács 24, 51–53.
51. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván, felviteték a mennybe.
52. Ők pedig imádván Őt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe;
53. És mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.
Jézus mennybemenetelekor a tanítványok dicsőítették és áldották az Istent. A mennybemenetel ünnepe hamarosan itt lesz, május végén. Pünkösdtől kell visszaszámolni 10 napot.
Majd Jeruzsálemben együtt imádkozott a 120 főnyi sokaság. A Szent Szellem leszállt és
betöltötte a házat dicsőséggel. Ezt olvassuk az Apostolok cselekedeteiben.
Apostolok cselekedetei 2,1–4.
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken,
amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Az újjászületett hívők kapcsolata helyreállt Istennel. Mert tudjuk, hogy Ádám ezt a
kapcsolatot elrontotta. Szellemileg halottá vált az ember, és Jézus, mint a második Ádám –
így nevezi a Biblia – visszaállította ezt a közösséget. Ezért képesek vagyunk dicsőíteni és
imádni a Teremtőnket. A dicsőítésnek olyan természetesnek kellene lenni, mint a levegővételnek. Az emberek a panaszkodással csak provokálják a mennyországot. Ehelyett a hálaadás sokkal gyümölcsözőbb lenne. Erre buzdít bennünket az 1Thessalonika 5,18-as vers.
1Thessalonika 5,18.
18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban tihozzátok.
Oda kell figyelni arra, hogy mit jelent ez a szó, hogy mindenben. Nem azt jelenti, hogy
mindenért, mert az emberek életében egyaránt vannak jó és rossz dolgok. Természetesen a
rossz dolgokért nem adunk hálát, mert az nem Istentől van. A mindenben azt jelenti, hogy
minden helyzetben. Ott igazából egy szót be kell ékelni, hogy minden helyzetben. Ezt pedig
úgy kell érteni, hogy ha jól mennek a dolgok természetesen hálát adunk Istennek, mert
áldottak vagyunk. Ha netán völgymenetben vagyunk, problémák közepette, akkor meg azért
kell hálát adni, hogy Isten képes bennünket abból a veremből kihozni. Tehát nem mindenért
adunk hálát, hanem minden helyzetben. A kettő között különbség van.
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A dicséret a kulcs ahhoz, hogy beléphessünk Isten jelenlétébe.
Zsoltárok 100,4–5.
4. Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat
néki, áldjátok az Ő nevét!
5. Mert jó az Úr, az Ő kegyelme örökkévaló, és az Ő hűsége nemzedékről nemzedékre!
Ha szeretnél valamit Istentől, akkor köszönd meg neki, amit már megtett érted a
megváltásban. Gyógyulás, gyarapodás, örök élet – ez mind hozzánk tartozik. Rajtunk múlik,
hogy ebből mennyit tudunk a hitünkkel birtokolni.
Az emberek általában a segítségkérésre gyorsabbak, de abban lassúak, hogy
megköszönjék Istennek az imaválaszt, amit már megkaptak. Erre példa a tíz leprás esete.
Ugyanis a tíz meggyógyult leprásból egyetlenegy tért vissza hálát adni.
Lukács 17,17–18.
17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig hol van?
18. Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az
idegen?
Akiknek szabadulásra van szükségük, azoknak meg kell köszönniük Istennek, amit Ő már
megtett értünk, és ezután valószínűleg többet fognak kapni.
Filippi 4,6.
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden
alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Halleluja! A kéréshez mindig hozzá kell kapcsolni a dicséretet és a hálaadást.
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.
Jézus azt mondta, hogy akik hisznek, képesek hegyeket mozgatni. Viszont a hegymozgatáshoz meg kell tanulni a dicsőítést is.
Összefoglalva a mai tanítást: az imádkozás művészetében fontos a dicséret és a hálaadás!
Lépj be Isten jelenlétébe dicsérettel! Ha elmegyünk a szomszédba, ahogy belépünk, rögtön
köszönünk. Istennél a köszönet a dicséret és a hálaadás.
Hálaadással tárd fel a kívánságaidat Isten előtt – hallottuk az Igében. Dicsérd Őt azért,
amit már megtett a megváltás során Krisztusban. Azok jogosultak a menny erőire a hegymozgatáshoz, akik megtanulták a dicsőítés titkát.
Legyen életviteled, hogy mindenkor a dicséretnek áldozatát viszed Isten elé!
Zsidó 13,15.
15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az
Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
Köszönjük az Úrnak a mai üzenetet. Hisszük, hogy megfogant a szívetekben és újabb
kijelentésekkel gyarapodtunk. Haladunk előre ezen a gyönyörű úton, hogy mind többet
megtudjunk az imádságról.
Magdi kapott az Úrtól Igét, amit felolvasunk nektek.
Zsoltárok 103, 9–12.
9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink
szerint.
11. Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt
félők iránt.
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12. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi
vétkeinket.
Hisszük, hogy ma is kaptatok ebből az üzenetből újat. Úgy látom, hogy ez a tanítás mindig egy-egy lépéssel megy előre. Az első alkalommal is kaptunk egy kulcsot a megértéshez, a
mai napon megkaptuk a másodikat, és így haladunk majd előre. A hitem szerint a tanítássorozat végére teljes megértésünk lesz arról, hogy hogyan lehet hatékonyan imádkozni.
Gyógyító ajándékok vannak a csontok területén, különösen a karban több ponton. A
lábszárban, a boka környékén, fogászati területen, légutakban és a fülben van gyógyulás. Ez
lehet, hogy pont Edináé. Kiárasztjuk az ő testére.
Imádkozunk értetek kézrátétellel. Fogadjátok a kenetet!
Magdi: Az unokám ballagásán a következő tanulságos történet előadását hallottam:
A király meg a favágó (népmese)
Egyszer egy favágó az erdőben dolgozott. Sok baja volt a nagy tögyfatuskókkal, meg már el is
fáradt. Leült egy tuskóra, és kezdte szidni Ádámot meg Évát, amiért ettek a tilott gyümölcsből.
Ha azok abból nem ettek volna, neki nem kéne most itt fát vágni.
Épp arra járt egy király vadászni. Hallgatja, hogyan átkozza az öreg favágó Ádámot meg
Évát. Gondolt egyet, és megszólította a favágót:
- Adjon isten, öreg! Csak elhallgattam, hogy milyen bajban vagy te ezzel a favágással. Tudod
mit? Gyere velem, ott élsz majd az én kastélyomben, ott kipihenheted magadat.
Az öreg ráállt, elfogadta, amit a király mondott. Ahogy a kastélyhoz értek, a király kiadta a
parancsot, hogy viseljék gondját az öregnek, semmiért ne bántsák. Aztán bement a negyedik
szobába, elővett két tányért meg egy egeret, az egeret a két tányér közé tette, és kijött.
Azt mondta a favágónak:
- Hallod-e öreg! Itt nálam holtig elmaradhatsz, semmi dolgod se lesz, ehetsz ihatsz, azt
csinálhatsz, ami jólesik, csak a negyedik szobába nem szabad bemenned! A szoba nyitva lesz,
de te meg ne próbálj bemenni!
Az öreg favágónak csakugyan jó dolga volt, mindent készen kapott, dolgoznia nem kellett,
egész nap csak lógázta a lábát. Egyszer mégis eszébe jutott, hogy vajon miért is nem mehet ő
be a negyedik szobába.
,,Eh - gondolta -, a szoba úgyis nyitva van, bemegyek én, meg ki is jövök, nem tudja azt meg
senki!"
Úgy is lett. A szobában nem volt semmi, csak az asztal közepén volt két tányér egymásra
borítva. Már ezt csak megnézi, mi van a kér tányér között! Fölveszi a fölső tányért, de az
egérnek se kellett több, usgyi kifelé! Az öreg, amint látta, hogy az egér ki akart szökni,
megijedt, a fölvett tányérral újra le akarta borítani az egeret, ezért jól rácsapta a tányért a
másikra. A két tányér összetört, az egér meg elszaladt.
Az öreg kijött a szobából, de tudta, hogy rossz fát tett a tűzre.
A király mindent megtudott. Magához hívta az öreget:
- Látod-e, öreg, te se tudtad megállni, hogy át ne hágd a tilalmat! Eddig jó dolgod volt, most
mehetsz vissza, az erdőbe! De mostantól kezdve Ádámot meg Évát ne szidjad többet, amiért
megszegték a tilalmat!
Nem volt mit tenni, az öreg visszaballagott az erdőbe.
Köszönjük, hogy befogadtátok az Igét, épüljetek! Jövő héten találkozunk.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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