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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 5. Ima Isten akaratában 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 05. 29. 

 
Járj Isten akaratában! Ez a mai köszöntésünk. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Most éppen két ünnep között vagyunk. Múlt csütörtökön volt a 
mennybemenetel ünnepe, jövő hétvégén pedig a pünkösd. Erről majd jövő héten fogtok 
tanítást hallani. A mennybemenetel ünnepe néhány országban munkaszüneti nap, éppúgy, 
mint a húsvét vagy a pünkösd. Könnyű kiszámolni a mennybemenetel idejét, ami húsvéttól 
negyven nap, pünkösdtől visszafelé pedig tíz nap.  

Először is hálát adok az Úrnak értetek, hogy imádkoztatok, mert ma délelőtt megjött az 
első áttörés. Az egyik munkáltató csak egy dolgozót akart alkalmazni, de az alkalmazottak 
kitartó hite következtében mégis ketten maradhattak. Nagyon fontos szerepe van a 
határozottságnak. Nem emlékszem pontosan arra, hogy volt-e tanítás a határozottságról, de 
bizonyosan érintettük már ezt a témát. Most azonban jegyezzük meg, hogy egy kereszténynek 
határozottnak kell lennie. Nem szabad, hogy a viharok sodorják. Az imáknak megvan az 
eredménye, folytassátok csak így tovább.  

A múlt vasárnapi pesti tanításban van egy nagyon érdekes dolog. Mégpedig az, hogy az 
elveszetteket fel kell oldani a bűn súlya alól, hogy megnyíljanak az evangélium befogadására. 
Ezt el is imádkoztuk, de folyamatosan meg fogjuk tenni. A mai napon is elimádkozzuk, hogy 
megnyíljanak a szívek.  

Egy másik dolog. Nem mindenki akar felnövekedni, és nem mindenki akarja vállalni a 
kereszténységgel járó felelősséget, hogy megtegyen bizonyos dolgokat. Például imádkozzon 
másokért vagy evangelizáljon. De egy biztos, hogy mi más helyett nem hozhatunk döntést. 
Mindenkinek magának kell ezt a döntést meghoznia. Egy pásztortestvéremen keresztül üzente 
az Úr körülbelül két héttel ezelőtt. De most értünk ide, hogy ezt el tudjam mondani.  

Van még egy téma, amiről a mai napon néhány mondatot szólok. Amikor hústestben 
nyilvánul meg egy keresztény, akkor a saját szellemi növekedését lerontja. Benne van a 
szellemi felnövekedésről szóló könyvben, ha nem is ezekkel a szavakkal. A hústest cselekede-
tei között ott van az indulat, a harag, a gyűlölet, az összeférhetetlenség, viszálykodás, és 
ezekhez hasonló.  

 
Bevezetőként két üzenetet olvasok fel nektek: Az imádság a hit kifejezése. Azt jelenti, 

hogy hiszed, hogy Istennél megvan az, amire szükséged van, és Ő törődik veled eléggé ahhoz, 
hogy gondoskodjon rólad. A következő: mi változtatja a gyengeséget erővé? Az a hit, ami 
nem hajlandó visszafordulni, meghátrálni, vagy kevesebbel beérni, mint amit Isten megígért.  

Ma egy nagyon izgalmas témát fogunk érinteni. Isten akaratát vizsgáljuk meg. Én hiszem, 
hogy sok világosságot kaptok ebből.  

A HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ sorozat 5. része következik: Ima Isten akaratában 
1. Isten pályáján 
1Korinthus 13,2. 
2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek 

is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, 
szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok.  

Ez megint egy olyan Ige, amelyikben szerepel a hegy. Itt problémaként tünteti fel az Ige. 
Isten erőt ígér ahhoz, hogy elmozdítsuk az utunkat elálló hegyeket, azaz a problémákat. De 
biztosnak kell lennünk abban, hogy azokat a hegyeket mozdítjuk el, amelyek Isten akaratában 
vannak. Ugyanis Isten ok nélkül nem hivalkodik az erejével, és szórakoztatásképpen nem ad 
különleges megnyilvánulásokat. Tehát Isten ereje nem játékszer. Egy hegy elmozdításának 
nincs semmi haszna, hacsak nem egy Isten akaratában levő célt teljesít be, és a szeretet 
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motiválja. A hegyek mozgatásához elegendő hit szeretet nélkül nem ér semmit. Otthon 
megnézhetitek a Galata 5,6-ban, hogy a hit üzemanyaga a szeretet. 

Galata 5,6. 
6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmeté-

letlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.  
Tehát a hit szeretet által működik. Ha nincs szeretet, a hit nem képes működni. Ezért 

mondja az Ige több helyen, hogy bocsássunk meg az ellenségeinknek, mert az nekünk 
mindenképpen jó.  

Máté 6,10/b. 
10/b. … legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.  
Látnunk kell, hogy fontos tényező az imáink során Isten akarata. Jézus imádkozott a 

Gecsemáné kertben, hogy Isten akarata legyen meg, és ne az övé. Hasonlót olvasunk a Zsidó 
levélben is. 

Zsidó 10,7. 
7. Akkor mondám: Ímé, itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy 

cselekedjem oh Isten, a Te akaratodat.  
Ezek az Úr Jézus szavait idézik. Az ima által is keresnünk kell Isten akaratát, hogy 

megismerjük, és beléphessünk abba. Ez két tényező. Megismerni és döntést hozni, hogy 
belépünk Isten akaratába. Vannak emberek, akik ismerik Isten akaratát, de nem lépnek be, 
mások pedig nem is ismerik, így semmiképpen nem léphetnek bele. Tehát az első lépés 
megismerni Isten akaratát a saját életünkre vonatkozóan, és abban kellene lépnünk, áradnunk, 
előre haladnunk.  

1János 5,14–15. 
14. És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő 

akarata szerint, meghallgat minket. 
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan 

nekünk, amit kértünk tőle.  
Azt mondja az Ige, hogy akármit kérünk, meghallgat és megadja. De azért van egy korlát. 

A szeretet vonala. Olyan dolgokért ne is imádkozzunk, ami másnak a kárát okozhatja, mert az 
már nem szeretetből van. A másik dolog pedig: nagyon fontos figyelni például ebben a 
versben, hogy hol van a vessző. Hogyha kérünk valamit az Ő akarata szerint [vessző] – ez a 
helyes. Valaki pedig úgy értelmezi, hogyha kérünk valamit, [vessző] az Ő akarata szerint 
meghallgat minket – ez nem helyes értelmezés. Tehát még egy vesszőnek is van szerepe. Isten 
az embert az Ő akaratából teremtette a saját képére, és hatalmat adott neki a földön. Erről nem 
régen tanultunk. Kezdetben minden Isten tökéletes akaratának a pályáján mozgott a földön. 
Az Édenben nem volt bűn, betegség, fájdalom, szenvedés, halál. Az Istentől kapott szabad 
akaratban viszont volt egy kockázat. Az ember rosszul döntött. A gonosz döntés 
következtében az emberiség kikerült Isten akaratából. De Isten megtette az ellenintézkedést, 
hogy Jézus elküldése által megmentse az emberi fajt.  

Róma 8,2. 
2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a 

bűn és a halál törvényétől.  
A megváltottaké mindaz, amit Ádám és Éva eredetileg birtokolt. Sőt még annál is több. 

Tehát ez mind a miénk, mert mi elfogadtuk a megváltást. De azoknak is lehetőségük van 
elfogadni a megváltást, akik esetleg nem hallottak Jézusról. Krisztuson keresztül minden jó a 
rendelkezésére áll annak, aki kér.  

Lukács 11,9–10. 
9. Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; 

zörgessetek és megnyittatik néktek. 
10. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és zörgetőnek megnyittatik.  
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Isten a kérés pillanatában felszabaduló hitünket használja arra, hogy nekünk adja azt, amit 
kértünk. Isten csak a rendelkezésére álló imaanyaggal tud dolgozni. Régen voltak még 
szabók. Divat volt, hogy az ember megvette a boltban a méterárut, elvitte a szabóhoz, aki 
varrt belőle ruhát. Ki is szokták írni, hogy hozott anyagból is dolgozok. De egy szabó mit tud 
abból a hozott anyagból készíteni? A szín biztos, hogy nem fog megváltozni, a minta a 
szöveten nem fog megváltozni, és az a méter sem lesz több, amit megvett az illető és elvitt a 
szabóhoz. Isten is csak a rendelkezésére álló imaanyaggal tud munkálkodni. Talán ez a 
mondat jobban megvilágítja az ima fontosságát. Ennek kapcsán kérdések halmaza merül fel. 
Miért nem nyer minden ima választ? Miért nem tudja mindenki birtokba venni Isten ígéreteit? 
Miért nem mozdulnak el a hegyek? Vagy legalább is egyes hegyek? Miért történik olyan 
kevés csoda? Vagy miért engedi meg Isten a gonosz munkálkodását? Ezt a kérdést a 
börtönben tették fel, és a Szent Szellem azonnal megválaszolta. Így megértette az illető, pedig 
már ezt a kérdést több alkalommal, hónapokon keresztül feltette, mert nem értette, hogy mi az 
ima a szerepe. Amikor megkapta a választ, hogy Isten a kérés pillanatában felszabaduló 
hitünket használja arra, hogy nekünk adja a kért dolgot, hogy megválaszolja az imánkat, 
akkor megértette. Lehet, hogy hiányzik egy láncszem, hogy áldásokban járhassunk? Van egy 
kulcs, amely rávilágít a megválaszolatlan ima rejtélyére. Ez pedig nem más, mint az Isten 
akaratában való működés.  

Róma 12,2/b. 
2/b. … hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.  
Istennek több akarata van a számunkra. Az egyik a jó akarat, a másik a tökéletes akarat, és 

nekünk ezt kell keresni. Ezen kívül van egy megengedő akarat. Isten azt is megengedi, hogy 
valaki betörjön, lopjon, és börtönbe kerüljön. Ők nem Isten tökéletes akaratában vannak. Ők 
Istennek a megengedő akaratában vannak. Istennek meg van a tökéletes akarata a számunkra, 
itt a földön. A legmagasztosabb pillanat az, amikor ezt felfedezzük. De rajtunk múlik, hogy 
engedelmesen belépünk-e ebbe, és munkálkodunk, haladunk tovább ezen az úton.  

Róma 8,28. 
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik 

az Ő végzése szerint elhívottak.  
Jelentsük ki, hogy én Istent szeretem. Halleluja! És minden a javamra fordul. Ámen. 

Amikor Isten akaratában jársz, akkor a menny minden ereje a javadra munkálkodik. Vannak 
az életben nagyon kemény helyzetek, amikor ezt az Igét is ki kell mondanunk, hogy Isten azt 
a rossz helyzetet úgy megfordíthassa, hogy az a hasznunkra legyen ne a kárunkra. Amikor 
teljességgel elkötelezed magad Isten akaratának, a problémák egyszerűen megoldódnak. 
Tudjátok, hogy ez miért van? Azért, mert ha odaszánjuk magunkat Isten szolgálatára, akkor Ő 
is fog szolgálni felénk. Mi végezzük az Ő munkáját, Ő meg biztosítja a feltételeket, hogy mi 
ezt meg tudjuk tenni. Gondoskodik rólunk az ellátás, a védelem, a szolgálathoz szükséges 
eszközök tekintetében és minden összeáll. A mai tanításban erre is lesz példa. Az Isten, aki az 
égitesteket teremtette, ma is az akarata szerinti pályán tartja azokat. A bolygók egy megfelelő 
mozgást végeznek. Így a mi életünket is az Ő akarata szerinti pályára tervezte, ahol olajozott 
az utunk. Tehát ha mi Istent szolgáljuk – ez lehet egy odaszánt imaélet, egy pulpitus mögötti 
szolgálat, zenei szolgálat vagy bármilyen segítő szolgálat –, akkor Isten azt ellenszolgálta-
tásképpen – ha szabad ezt a szót használnom –, megáldja és gondoskodik az Ő gyermekéről.  

2. Isteni vezetés 
Efézus 1,9. 
9. Megismertette velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jókedve szerint, melyet eleve 

elrendelt magában.  
Isten már a születésünk előtt megírta a mi menetlevelünket. Elhívott bennünket bizonyos 

feladatok elvégzésére, szolgálatra. Ezt az akaratát közölni akarja velünk. Milyen célból? Hogy 
megértsük, hogy mire hívott el bennünket.  
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Efézus 5,17. 
17. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.  
Isten közölni akarja velünk az Ő akaratát elsősorban a Szent Szellem által, a szívünkben, 

vagy pedig másokon keresztül. Legalább tizenöt éve történt, amikor még a Csepeli Munkás-
otthonban voltak az egyházunk alkalmai, hogy valaki felett elhangzott egy prófécia, ami 
nagyon megérintette a szívem. Úgy is mondhatnám, hogy szinte befészkelte oda magát. Úgy 
szólt a prófécia egy pásztor felett, hogy te írni fogsz. A prófécia nem mindig csak annak szól, 
aki felett éppen prófétál a próféta, hanem akinek a szívét megérinti. Az én szívemet 
megérintette. Tudtam, hogy ez nekem szól. Tehát Isten akaratából egy szeletkét megismertem 
ez által.  

Kolosse 1,9. 
9. Ezért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek 

imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden 
szellemi bölcsességben és megértésben.  

Ha már valaki tudja, hogy Istennek van egy tökéletes akarata mindenki számára, és 
szeretné ezt megtudni, akkor ez az Ige arra buzdít, hogy imádkozzon azért. Isten meg fogja 
valamilyen módon mutatni. A 2Mózesben is az isteni vezetést fogjuk megnézni, hogy hogyan 
történt az Ószövetségben. Az Ószövetségben a Szent Szellem nem tudta őket vezetni, nem 
voltak újjászületve, és a Szent Szellem nem lakhatott bennük. Meg egyébként is el volt zárva 
a kárpit mögé, a szentek szentjében. Isten más módon vezette az övéit.  

2Mózes 40,34–38. 
34. És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot. 
35. És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és 

az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot. 
36. És mikor a felhő felszállt a hajlékról, az Izrael fiai elindulának; így lőn egész 

utazásuk alatt. 
37. Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla. 
38. Mert az Úrnak felhője volt a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz volt azon, az Izrael 

egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.  
Izrael népe tudta, hogy az ígéret földje felé tartanak, mert Isten megígérte számukra 

Kánaán földjét. Nem hagyta őket magukra, hanem az Úr jelenléte nappal felhő-, éjszaka 
tűzoszlop formájában vezette őket az úton.  

Isten nem hagyta, hogy a saját erejükre és a bölcsességükre támaszkodjanak, mert az 
sokkal kevesebb, mint hogyha Istenre támaszkodnának. Amikor ez a felhő mozdult, akkor a 
nép elindult, amikor megállt, akkor ők is megálltak. Tehát ez volt az Ószövetségben Isten 
vezetése. Nappal felhőoszlopként jelent meg, ami egyben árnyékot is adott a tűző naptól, 
éjszaka pedig tűzoszlopként világította meg a környéket, az útjukat, és meleget is adhatott az 
éjszaka hűvösében. De voltak ellenszegülők már akkor is, akik megtagadták a felhő követését. 
Ők valójában Isten vezetését utasították vissza, és soha nem mehettek be Kánaán földjére. 

4Mózes 14,4. 
4. És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba.  
Tehát voltak zúgolódók, akik azt mondták, hogy itt fogunk elpusztulni a pusztában. Nem 

ismerték fel Isten segítő kezét, a jóságát. Inkább vissza akartak menni rabszolgának 
Egyiptomba, és földi vezetőt akartak. Nem fogadták el Isten vezetését, a felhőoszlopot és a 
tűzoszlopot. Gyakorlatilag ők Isten ellen lázadtak, és az Úr a pusztában hagyta őket az életük 
végéig. Tehát a lázadók, a hitetlenek nem mehettek be az ígéret földjére.  

Ahogy Isten vezette a népét az Ószövetségben, ugyanúgy vezet bennünket az Újszövet-
ségben is.  

Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.  
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Ha megfordítjuk a mondatszerkezetet, akkor úgy is lehet mondani, hogy Isten fiait, azaz 
bennünket a Szent Szellem vezet. Elsősorban belső bizonyosság által, de tanultunk már arról, 
hogy a vezetésnek milyen formái vannak. Lehet álom, ritkán lehet látomás. Az angyalok 
segítsége is szóba jöhet, de Isten mindenképpen azon az úton szeretne terelni bennünket, amit 
ő elrendelt a számunkra.  

Gordon Lindsay szolgálatában is megmutatta Isten az Ő akaratát. 1951-ben egy késztetést 
érzett, hogy irodát építsen annak ellenére, hogy még a tervekre sem volt meg a pénz. Tudták, 
hogy ennek teljesen Isten akaratában kell lenni ahhoz, hogy sikerüljön. Naponta imádkoztak 
ezért, és keresték Isten akaratát. Amikor elhatározták magukat a lépésre, Isten leállította őket, 
mert ez nem az Ő időzítésében történt. Akik az Úrra várnak, azoknak nem szabad sietniük. 
Aki siettet, az az ördög. Most lépj a gázra, menj át a piroson, aztán az utcában jön a 
rendőrautó és lehet a bírságot fizetni.  

Gordon Lindsay-ék tovább imádkoztak és elérkezett az óra, amikor Isten szólt, hogy itt az 
idő, most kezdjék. Biztosak voltak abban, hogy Isten akaratában mozdultak. 

Három terület az, amin át kellett menniük. Az első a telekvásárlás.  
Először a telket ki kellett választani. Majdnem megvettek egy telket, de egy formaság 

miatt ez meghiúsult. Később kiderült, hogy ez a terjeszkedésüket a továbbiakban korlátozta 
volna. Tehát nem Isten akaratában volt ennek a megvásárlása, ezért Isten visszatartotta őket 
egy hibás lépéstől.  

Közben lehetőségük nyílt egy másik terület a megvásárlására. Ott elvileg nem kaphattak 
volna építési engedélyt, mert lakóövezetnek nyilvánították, nem irodaházaknak, de egy 
hivatalnok hibája miatt viszont kaptak építési engedélyt, és a későbbiekben fel tudták építeni 
az épületet. Úgy érezték, hogy Isten adta nekik ezt a parcellát, és itt most Isten akaratában 
vannak. 

A következő lépés az építkezés megkezdése, de ehhez kellett 20.000 dollár. Isten csodája 
által a pénz beérkezett, és az épület elkészült.  

A következő lépés az iroda felépítése után következett. Elindították a „Gyógyulás hangja” 
szolgálatot. Ez több evangélista szolgálatát jelentette, mert ők prédikálták a gyógyulást, az ő 
hangjukon keresztül ment ki Isten Igéje. Létrehoztak egy rádiós hálózatot is, tehát rádión 
keresztül is működött. Erről majd küldök ki egy anyagot.  

Isten betöltötte a szükségleteiket – többek között Gordon Lindsay írói szolgálata által –, és 
bő adományok érkeztek Isten kegyelméből. Gyorsan haladtak előre, és létesítettek egy 
nyomdát is, így a tanító könyveket saját maguk tudták kiadni. Megtanulták, hogy amikor 
minden lépést keresztül imádkozunk, és az egyértelműen Isten akaratában van, akkor a várt 
csoda mindig megtörténik.  

3. Elköteleződés 
Aki csodát akar, annak el kell köteleznie magát Isten akarata felé. A folyamatos 

kudarcoknak általában az az oka, hogy Isten akaratán kívül vannak a szentek. Az ilyen hívők 
úgy érzik, hogy őket nem hallgatja meg Isten, ezért mástól kérnek imatámogatást. Jézus azt 
mondta, hogy imádkozzunk így: Legyen meg a Te akaratod! Ez azt jelenti: „Uram, legyen 
meg a Te akaratod az én életemben, és ne az én fejem után menjek!” Isten akarata csak 
rajtunk keresztül nyilvánulhat meg a földön, ha elkötelezzük magunkat Isten akarata mellett. 
Például Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. 
De ehhez kellenek a földön a szentek, akik ezt véghezviszik. Tehát hiába van Istennek egy 
akarata, hogyha nincs egy csapat, aki végrehajtja. 

Máté 26,39. 
39. És egy kissé előremenve, arcra borult, imádkozván és mondván: Atyám! Ha 

lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem 
amint Te.  
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Itt Jézus a Gecsemáné kertben imádkozik, mielőtt a keresztre megy. A pohár jelképesen a 
világ bűneit jelenti, amit magára vett és kiitta a poharat. 

Jézus a Gecsemáné kertben lefektette az Isten akarata iránti feltétlen elköteleződés 
példáját. Tehát kimondta, hogy: „Ne az én akaratom legyen meg, Atyám, hanem a Tiéd.”  

Látjátok, ebben a tanítás sorozatban gyakorlatilag végigmegyünk a Miatyánk különböző 
elemein, és ezt kibontva tárja az Úr elétek, hogy mélyebb ismeretetek legyen ebből. 

Igaz, hogy azt mondta a pásztor nem olyan túl régen, hogy a Miatyánk ma nem időszerű 
több oknál fogva is. Most nem fejtem ki, de nincs benne Jézus neve. Amikor meglátjátok 
ennek a lényegét, minden egyes elemét kicsomagolva, akkor már jobban fogjátok érteni, hogy 
hogyan kell alkalmazni ezt az imádságot. 

Amikor az elöljárónk tanította azt, hogy amikor a reggeli imánkat mondjuk, nyugodtan 
imádkozhatjuk azt, hogy: „Isten akarata ma beteljesedett az életemben”. „Isten akarata ma 
beteljesedett az életemben”. Ez a hit szava. Lehet, hogy még nem látod, de ez a te hited szava. 
És igazából ez a Miatyánkra épül. Tehát: Isten akarata ma beteljesedett az életemben. 

Jézus a Gecsemáné kertben magára vette a világ összes bűnét. Azért egy kicsit félt tőle, 
mert tudta, hogy mi vár rá, de végül mégis azt mondta, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen 
meg, hanem a Tiéd. Ha Jézus meghátrál, akkor a megváltás elmarad, és nem születhettünk 
volna újjá. 

De a gyötrődés közepette is képes volt úgy imádkozni az Úr Jézus, hogy: „Ne az én 
akaratom legyen meg, hanem a Tiéd, Atyám!” 

Jézus átadta magát Isten akaratának, és elindult a keresztre. Ha Jézushoz hasonlóan 
elmozdított hegyeket akarsz látni, akkor neked is úgy kell imádkozni, mint Ő: „Atyám, a Te 
akaratod legyen meg ebben a helyzetben!” A Te akaratod legyen meg Vali munkahelyével 
kapcsolatban! A Te akaratod legyen meg a szolgálatunkkal kapcsolatban, és a mindennapi 
helyzeteket bele lehet kapcsolni. 

Ha ugyanúgy válaszokat akarsz kapni az imádra, ahogy Jézus, akkor el kell kötelezned 
magad Isten akarata felé. Ez azt jelenti, hogy meghalunk a saját akaratunknak.  

1Péter 4,2–3. 
2. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a test-

ben hátralevő időt.   
3. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük: 

járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, iszákosságban 
és undok bálványimádásokban.   

Isten szemében a bálványimádás nagyon súlyos dolog. Ha odaszenteljük magunkat az 
oltáron Istennek, ezt kárpótolni fogja a feltámadt élet, amelyet követni fog az öröm és a 
békesség a Szent Szellemben. A múltban is volt sok neves szolgáló, akik teljes mértékben 
odaszánták az életüket Istennek, de helyette kaptak kárpótlást, azt a sok örömöt, amikor 
emberek meggyógyulnak, vagy megváltozik a helyzetük az ima által. Tehát mindenképpen 
jön helyette egy kárpótlás. 

János 15,11. 
11. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem, és a ti 

örömetek beteljék.  
Amikor Jézus szenvedést állt ki a kereszt előtt és a kereszten, Isten akkor is örömet adott 

neki, mert az Úr Jézus is előre tekintett, hogy majd amikor ő feltámad, hány milliárd ember 
fog újjászületni az Ő munkája által. 

Összefoglalva az eredményes imádság következő titkát: Jézushoz hasonlóan azt imádkoz-
zuk, hogy Isten akarata legyen meg az életünkben. Ne azt kérjük, hogy áldja meg a mi 
terveinket, hanem minden lépésünket kötelezzük el Isten felé! Isten csak akkor adja meg a 
hegyek mozgatásához szükséges erőt, ha az az Ő akaratát teljesíti be. 

János 15,7. 12. 
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7. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit 
csak akartok, és meglesz az néktek.  

12. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek 
titeket.  

Tehát fontos, hogy az imádság a szeretet vonalában maradjon, hogy ne ártson senkinek, és 
Isten akkor ezeket az imákat meg tudja válaszolni. Ő maga a szeretet, tehát Ő sem tesz gonosz 
dolgot. 

Végezetül példákon keresztül szeretném bemutatni, hogy hogyan járhatunk Isten 
akaratában. 

Az egyik példa: A jószívűség és Isten akarata két különböző dolog. Van egy barátom, 
nagyon sokat segítettünk egymásnak. Ő szintén segített, amikor építkeztünk. Igazából, hogyha 
most segítségért fordulna hozzám, ha a jószívűséget nézem, akkor azt mondom, hogy igen, 
vissza kell segítenem. De ha Isten akaratát nézem, akkor azt kell megvizsgálnom, hogy nem 
szenved-e hátrányt a szolgálatom, ha elmegyek segíteni neki. Tehát most már teljesen más 
helyzetben vagyok. Nem pattanok, ha segítségül hív, hanem meg kell vizsgálnom, hogy az 
Isten akarata-e? Lehet, hogy segítségre van szüksége, de nem biztos, hogy rám. Lehet, hogy 
Isten egy másik segítséget rendelt ki. Csak akkor helyes jószívűnek lenni, ha az Isten 
akaratában van. Lehet jószívűsködni, de előtte meg kell vizsgálni, hogy az a dolog Isten 
akaratában van-e? Most így a legegyszerűbb, ha a barátomon keresztül mutatom be ezt az 
esetet. 

Honnan lehet tudni, hogy az ember Isten akaratában van? A belső békesség által. Vagy ha 
békétlenség van bennem, akkor tudom, hogy az nem Isten akarata. Hagin úgy írja, hogy egy 
piros jelzés, egy stop jelzés,  vagy pedig egy nagy békesség van. Tehát ne az én saját fejem 
alapján döntsem el, hogy mivel sokat segített nekem a múltban, akkor ezt vissza kell segíteni, 
hanem meg kell vizsgálnom, hogy a Szent Szellem mit mutat ezzel kapcsolatban. Ne 
szenvedjen hátrányt például az újságkészítés, mert arra is egy bizonyos időt kell szánni. 

A mi utcánk az 50-es évek második felében épült, és nagyon sokat segítettek egymásnak 
az emberek. Apukám is nagyon sok helyen volt segíteni, de amikor mi építkeztünk, akkor 
azoknak az embereknek a többsége éppen nem ért rá. Tehát apukám is azt várta el, hogy 
akinek segített, az majd visszasegíti. De az Ige a Lukács 6,38-ban azt mondja, hogy: adjatok, 
néktek is adatik. És nemcsak az anyagiakra kell gondolni, hanem például a segítségre. 
Adjatok segítséget, és visszakapjátok. Embereken keresztül. Tehát nem feltétlenül onnan, 
ahova adtam, vagy akinek segítettem, hanem akár egy harmadik, negyedik emberen keresztül. 
A szüleim is kaptak segítséget, mert a nagybátyám, amikor volt rá lehetősége, akkor postán 
adott fel pénzt, mert tudta, hogy építkezünk, és pont a legjobb időzítésben jött, mert akkor 
tudták megvenni a tető anyagát, vagy a téglát. Megérkezett a segítség, csak egy más 
formában. Tehát nem onnan kell visszavárni a segítséget, akinek segítünk, ez a lényege. 

A másik példa: Isten akaratában járni. Gyakran imádkozom reggel, hogy a mai napomon 
minden ügyem, minden dolgom Jézushoz igazodik. Ez igazából azt jelenti, hogy Isten 
akaratához kötöm a napom minden részletét. De ez önmagában még kevés, mert nekünk is 
kell tenni lépéseket. Ugye, a hit cselekedetek nélkül halott? Tehát a gyeplőt nekem kell a 
kezemben tartanom, és nem adhatom ki másnak. Kiadhatom, de akkor rosszul járok. 

Mondok erre egy példát. Néha az embernek iparost kell hívni a házhoz. Valamit meg kell 
javítani, vagy meg kell építeni. És az iparos azt mondja, hogy nem érek rá ezen a héten, majd 
a jövő hétfő délután. Akkor mit mond a keresztény? Hogy elnézést, de a hétfő délután nekem 
nem jó! Mivel ugye kihirdettem azt, hogy minden Jézushoz igazodik, az én cselekedeteimnek, 
az én szavaim rendeletének is ahhoz kell igazodni, és azt mondom az iparosnak, hogy: 
bocsánat, de a hétfő nem jó, jöhetsz kedden, szerdán, csütörtökön, de hétfőn ne! Tehát így 
maradhatok Isten akaratában, hogy a reggeli imámban kihirdetem, vagy akár több napra előre 
is megtehetem, hogy ez az ügyem minden részletében Jézushoz igazodik. De utána nekem van 
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egy felelősségem, hogy az oldás-kötés hatalma alapján azt mondjam, hogy a hétfő délután 
nem jó.  

Ez a két példa a mai tanításhoz nagyon illik, mert Isten akaratáról tanultunk a mai napon, 
és hiszem, hogy nem túl kemény példák, a minden napi életből vettem. Tehát Isten akaratát 
mindig meg kell vizsgálnunk.  

Azért jó Isten tökéletes akaratába belekerülnünk, mert ott van a legnagyobb védelmünk, 
ott van a legjobb ellátásunk. Ez ahhoz hasonlatos, mint amikor a babát beteszik a 
babaszobába, és neki semmire nincs gondja. Se az élelmezése, se a fűtésre, se a világításra, 
mert a szülők mindent elintéznek. Neki csak jelezni kell, hogy mikor van itt az idő, és a 
szülők pattannak.  

Ahogy ezt a tanítást most én magam is átvettem, elmélyültem benne, elkészítettem, 
tálaltam a számotokra, én magam is nagyobb világosságot kaptam, hogy mennyire fontos 
Isten akaratát megismerni, belelépni, követni, és abban működni. Isten királysága így tud 
kiteljesedni, hogyha mi engedelmes szívvel elvégezzük azt a részt, amit Isten ránk bízott. És 
Isten nem az egész tortát bízta ránk, hanem csak egy szeletkéjét, hogy azt végezzük el, mert 
az egész evangéliumot egyben hirdetni képtelenek lennénk. Azért van öt szolgálat Krisztus 
Testében. Tanító, pásztor, evangélista, próféta, apostol. Mindenki a saját cipőjében járjon, és a 
saját szolgálatát végezze el. Arra van neki olaja, az megy gördülékenyen. Úgyhogy ti is 
keressétek Isten akaratát! 

Egy tanítást nem lehet befejezni, csak abba lehet hagyni. Alkalom előtt még egyszer 
átfutom, és még mindig jönnek hozzá akár gondolatok, vagy Ige, mert a Szent Szellem 
folytonosan munkálkodik ezen. Mindig jobbá akarja tenni. És ezért nem lehet lezárni egy 
tanítást. Főképpen, hogyha előveszünk egy vagy két évvel ezelőtti tanítást. Lehet érezni a 
különbséget, hogy mennyit növekedtünk, és meg lehet látni, hogy a világosságunk mennyit 
növekedett, mert esetleg abban az előző tanításban olyan is szerepelt, amit most már másképp 
mondanék. Tehát a növekedés egy folyamat, és aki éhes, aki szomjas, azt Isten meg tudja 
elégíteni. Halleluja!  

Gyerekkoromban kecskéink voltak és levitték őket a rétre. Levertek egy karót, hozzákö-
tötték, aztán este mentek érte, addig legelt. Ez nagyon jó példa arra, hogy amikor azt 
imádkozzuk, hogy Isten akaratához kötöm ezt és ezt a dolgot vagy ezt az ügyet, akkor gondolj 
erre a kecske példára, hogy ez is oda volt kötve a karóhoz, és nem mehetett semerre. Tehát ha 
mi Isten akaratához kötjük az ügyeinket, akkor az sem távozhat el Isten tökéletes útvonalától. 

Kézrátétellel fogunk imádkozni értetek. Fogadjátok a kenetet, mert a kenet megtöri az 
igát, és a testből kivezeti a tüneteket! 

Megköszönjük az Úr Jézus jelenlétét, hogy itt állt ma középen. Megköszönjük a figyel-
meteket, a befogadó szíveteket, és hisszük, hogy a mai tanítás is sok gyümölcsöt hoz a 
számotokra. Jövő héten találkozunk. 

 


