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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 6. Miért imádkozzunk? 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 06. 12. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal, hogy járj áldásokban! Szeretettel köszöntünk benneteket. 

Készül az újság. A tervek szerint bekerül egy nagyon fontos téma, mégpedig az egységről 
szóló üzenet. Igaz, hogy a házasság rovatba van beletéve, de az egység nemcsak a 
házasságban van. Egységnek kellene lenni a családokban, munkahelyeken, a gyülekezetben, 
és sok más helyen. Van egy ellenség, aki az egységet nem bírja elviselni, ezért támadás alatt 
tartja, hogy éket verjen az egységben levő kapcsolatokba. Erre embereket használ. Rajtunk 
múlik, hogy meddig tűrjük el a megrendült bizalmat, mert mindenre van helyreállítás. Rajtunk 
múlik, hogy meddig tűrjük el a megtört egységet, mert mielőbb arra kell törekedni, hogy ez az 
egység helyre álljon. Ugyanis, ha ezt nem tesszük meg, akkor az ördögnek igen nagy örömet 
okozunk. Ez a megtört egység csak átmeneti és rövid idejű lehet.  

Aztán egy másik gondolat, ami előjött. Tizenkét kém volt kiküldve Kánaán földjére, hogy 
nézzék meg, milyen is az a föld. Tíz kém negatív jelentéssel jött vissza. A belső 
képernyőjükön nem látták a célt, csak a problémát. Két kém belső képernyőjén is ott volt a 
probléma, csak kisebb mértékben. De az egész képernyőt kitöltötte a cél, és az, hogy Istennel 
együtt vannak olyan erősek, hogy be tudják venni Kánaán földjét. Nem mindegy, hogy ezen a 
belső képernyőn mit látunk. Nincs olyan ember, akinek az életében ne lennének 
megpróbáltatások. Azt hiszem, már mindannyian rájöttünk erre, de nem szabad, hogy a 
képernyőnkről eltűnjön hosszú távra az alagút végén levő fény. Gondoljatok az ószövetségi 
Józsefre, aki Istentől kapott álmot, hogy milyen magas pozícióba fog jutni. Miközben sok 
megpróbáltatáson ment keresztül, az ő belső képernyőjéről soha nem tűnt el a cél. Ezért el is 
érte. Halleluja!  

 
Folytatjuk a HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ sorozatunkat. A 6. rész következik, amelynek 

a címe: Miért imádkozzunk? 
Elég sok Ige van a mai tanításban.  
1. Kinyilatkoztatott akarat 
Máté 6,9–10.  
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a 

Te neved; 
10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a 

földön is.  
Ezt az Igét már olvastuk korábban, hogy azért kell imádkoznunk, hogy Isten akarata 

kiteljesedjen a földön. Fontos tudnunk ehhez, hogy mi Isten akarata, és mi nem az. Az 
Írásokból egyértelműen látszik, hogy a gyógyulás, a gyarapodás, az üdvösség Isten akarata. 
Tehát ezt meg sem kell kérdezni. Sok ima azért nem nyer megválaszolást, mert ellent mond 
Isten kinyilatkoztatott akaratának. De többen vannak, akik a hit hiánya miatt nem kapnak 
választ, mint azok, akik nem Isten akarata szerint kérnek. Többen úgy akarják álcázni a 
kudarcukat, hogy azt állítják magyarázkodva, hogy amit kértek, az nem Isten akarata volt. Ez 
gyakran fordul elő azokkal a hívőkkel, akik nem tudják elfogadni például a gyógyulásukat, 
vagy a gyarapodásukat. Ezért elkezdenek magyarázkodni, hogy biztos nem Isten akarata volt, 
azért nem jött nekik valóságba. Ez természetesen súlyos hiba, és ez Isten kinyilatkoztatott 
akaratának a megtagadása.  

Zsoltár 103,3. 
3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.  
Ebben az Igében benne van a megbocsátás és a gyógyulás. Mivel a bűnbocsánat 

ugyanabban a versben szerepel, így a gyógyulás ígéretének megtagadása egyenértékű a 
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megbocsátás megtagadásával. Tehát ha valaki hiszi az Ige egyik felét, akkor éppúgy kell hinni 
a másik felét is, mert az is igaz. Óhatatlanul kerülnek Isten elé olyan kérések, amelyek az Ő 
akaratán kívül esnek.  

A mai tanítás üzenete a következő mondat: A sikeres imádság kulcsa az, hogy Isten akarata 
szerint imádkozzunk. Ha szükséges, Isten hegyeket fog megmozgatni az érdekünkben, de 
ennek meg kell egyezni Isten szent akaratával. Néhány esetben az ima olyan természetű, 
amelyet nem lehet megválaszolni. Például, hogyha két szemben álló hadsereg győzelemért 
imádkozik. Nem lehetséges, hogy mind a kettő győzzön. Tehát imádkoznak a szentek Isten 
akaratában, és imádkoznak Isten akaratán kívül. De egy biztos: Isten kinyilatkoztatott akarata 
nem fog ellentmondani annak, ami meg van írva az Igéjében. Mert hogyha Isten akaratát 
leírva látjuk, akkor azért nem kell imádkozni. Az ott van, fehéren-feketén. Ha valami olyat 
szeretnénk megtudni, hogy mi Isten akarata az életünkre, azért imádkozni kell, és Isten ad 
kijelentés formájában támpontot, útmutatást. De azt sem fog ellenkezni a leírt Igével. A Szent 
Szellem soha nem szól az Igével ellentétesen. Ezt tudni kell.  

2. Isten akaratán kívül 
Az Írásokban találhatók olyan imádságok, amelyek Isten akaratán kívül estek, és ezért nem 

nyertek megválaszolást. Néhány példát nézzünk ezzel kapcsolatban, természetesen a teljesség 
igénye nélkül.  

a.) Illés a haláláért imádkozott 

1Királyok 19,4. 7–8. 
4. Ő pedig elméne a pusztába egynapi járóföldre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és 

könyörgött, hogy hadd halljon meg, és monda: Elég! Most, oh Uram, vedd el az én 
életemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál! 

7. És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert 
erőd felett való utad van. 

8. És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és 
negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.  

Ez a történet sokkal hosszabb, ha van kedvetek, akkor ezt átolvashatjátok. Illés Jézabel elől 
menekült. Amikor kifáradt, leült egy fa alá, és azért imádkozott, hogy haljon meg. De Isten 
ezt az imát nem válaszolta meg, mert más terve volt Illéssel és a szolgálatával kapcsolatban. 
Sajnos ma is vannak olyan emberek, akik ha úgy látják, hogy nincs semmire megoldás, azért 
imádkoznak, hogy meghaljanak. De az elkeseredés idején nem halálért kell imádkozni, hanem 
erőért, mert Illést is az angyal megerősítette. Utána tovább tudott menni, és be tudta tölteni 
Isten elhívását. Tegnap küldtem el nektek egy Halogatás című kis üzenetet két részben, és 
abban is többször szerepel az erősítés. Megerősítés. Erő kell az Úrtól, hogy tovább tudjon az 
ember menni. Ez az üzenet azért is jó, mert most alátámasztja Illés esetét.  

b.) Isten akaratát elutasítók 

Jeremiás 14,11. 
11. És mondá nékem az Úr: Ne könyörögj e népért, az ő javára.  
Isten alkalmanként szemet huny az elveszettek, a Krisztus nélküliek tudatlansága felett, és 

megválaszolja az imáikat. De normál körülmények között Isten nem válaszolta meg azoknak 
az imáját, akik ellenszegültek az Ő akaratának, és folyamatosan megszegték a törvényt. 
Jeremiás idejében az izraeliták elpártoltak az Úrtól és hitetlenségben éltek. Jeremiás 
imádkozott, hogy szűnjön meg az ítélet, ami szárazság és éhínség formájában nyilvánult meg, 
de Isten leállította Jeremiás imáját. Amikor egy nemzet Istentől a bálványokhoz fordul, az 
ítélet alóli megmenekülés egyetlen útja a megtérés. Azaz ha visszafordulnak Istenhez. 
Kiigazítják a téves útjaikat és ismét Istent kezdik el követni.  

c.) Sóvárgó imádság 

1Timótheus 6,10. 
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10. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogva némelyek 
eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.  

Sok imát a mohóság vezérel. Azok, akik az imát pusztán a javak megszerzésének 
eszközeként tekintik, nem biztos, hogy választ kapnak az imáikra, mert Jakab úgy írja, hogy 
azt a gerjedelmeikre, azaz a kívánságaikra költenék. Az Egyszerű fordításból olvassuk el: 

Lukács 12,13–15. Egyszerű fordítás 
13. A tömegből valaki így kiáltott Jézusnak: „Mester, parancsold meg a testvérem-

nek, hogy ossza meg velem az örökséget!” 
14. Jézus így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bíráskodjak 

közöttetek, vagy elosszam az örökségeteket?” 
15. Majd az emberekhez fordulva ezt mondta: „Vigyázzatok, és kerüljétek a kapzsi-

ságot, mert az ember élete, nem a vagyonától függ, akármilyen gazdag is!”  
A történet arról szól, hogy a tömegből valaki megkérte Jézust arra, hogy az isteni pozíció-

ját használva győzze meg a testvérét, hogy ossza meg vele az örökséget. Jézus óva int a 
telhetetlenségtől. Kemény dorgálással válaszolt.  

Lukács 12,19–21. Egyszerű fordítás 
19. Akkor majd így szólok a lelkemhez: Látod, lelkem, sok évre elegendő vagyonod és 

gazdagságod van! Egyél-igyál hát, és élvezd az életet! 
20. De Isten megszólította: Milyen ostoba vagy! Még ma éjjel elkérik tőled a lelkedet. 

Kié lesz akkor, amit összegyűjtöttél? 
21. Így jár az, aki csak magának gyűjt kincseket, és nem Isten mértéke szerint gazdag!  
Isten nem tudja megáldani a mohóságot és a telhetetlenséget. Nézzünk még egy Igét: 
Példabeszédek 20,21. 
21. Amely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik.  
d.) Ima, jelekért 

Máté 16,1–4. 
1. És hozzá menvén a farizeusok és szadduceusok, kísértvén, kérék Őt, hogy mutasson 

nékik mennyei jelt. 
2. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor esteledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert 

veres az ég. 
3. Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég 

ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?  
4. E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás 

prófétának jele. És otthagyván őket elméne.  
Az a kifejezés, hogy a Jónás prófétának jele, az Egyszerű fordításban úgy olvasható, hogy 

ami Jónással történt. Először Jónás engedetlen volt. Nem engedelmeskedett Isten paran-
csának, így bajba került. Bekerült a cethal gyomrába, és abban a pillanatban, amikor abban a 
rossz helyzetben hozott egy döntést, hogy engedelmes lesz, onnantól kezdve az élete jóra 
fordult. Kiszabadult a szorongattatásból, és engedelmesen ment és betöltötte az elhívását. 

A szolgálatát. Itt azt olvastuk, hogy a vallási vezetők jelt kértek Jézustól, de Ő megtagadta. 
Ma is mondják azt néhányan, hogy akkor fogok hinni, hogyha XY meggyógyul. Vagy 
történik egy csoda. De ez pont fordítva működik. Először hinnünk kell ahhoz, hogy legyenek 
csodák, gyógyulások, és a többi. Egyébként is az Újszövetségben nagyon veszélyes jeleket 
kérni. Mert e világ istene, a sátán, tud megtévesztést adni. Az Újszövetségben a Szent 
Szellemre kell figyelnünk. Mert a Szent Szellem a vezetőnk, tanácsadónk, tanítónk, Ő a 
bensőnkben lakik, és mindenhova visszük magunkkal. A felfuvalkodottak pedig nem kapnak 
csodát, csak az alázatosok.  

e.) Törtető imádság 

Márk 10,35–37. 



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

4/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

35. És hozzá járulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeret-
nénk, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. 

36. Ő pedig monda nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? 
37. Azok pedig mondták néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, 

másikunk pedig bal kezed felől, üljön a te dicsőségedben.  
Jakab és János magas pozícióra törekedett. A törekvő kérésük irigységet és felháborodást 

váltott ki a tanítványok között. Jézus rámutatott, hogy Isten királyságában nincs helye a 
versengésnek. Ellenezte a törtetés által motivált imát. Nézzük meg, mit mondott. 

Lukács 14,11. 
11. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, 

felmagasztaltatik.  
Ennek az Igének az az üzenete, hogy Isten az alázatosoknak tud adni előmenetelt. 
3. Amiért imádkozhatunk 
Ha fontos tudnunk, hogy miért ne imádkozzunk, akkor ugyanúgy fontos azt is tudnunk, 

hogy miért imádkozzunk. Néhány alapelvet találunk a Miatyánkban, amiről már korábban 
beszéltünk, de az Írások más célzatú imát is említenek. Ebből nézzünk meg néhányat a 
teljesség igénye nélkül. 

a.) A Szent Szellem keresztségért 

Lukács 11,13. 
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 

inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.  
Ezt a részt mélyebben, részletesebben hallhattátok a pünkösdi tanításban. A Szent 

Szellemre nagyobb szükségünk van, mint bármi másra. Nélküle nem lehet hatékonyan 
imádkozni és nem tudunk a krisztusi győzelemben járni. 

b.) A háborgatókért 

Máté 5,44. 
44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik 

titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, 
akik háborgatnak és üldöznek titeket.  

Fel kell figyelnünk arra, hogy ez az üzenet Jézus első tanításában szerepel, és a 
szeretethez kapcsolódik.  

Emberi dolog, ha nem szeretjük az ellenségeinket, de isteni dolog, hogyha imádkozunk 
értük. Jézus parancsa megkülönbözteti a kereszténységet minden más vallástól. Vannak 
vallások, ahol azonnal megkövezik az illetőt, ha valamit elvét. Jézus nem azt tanította. Jézus 
azt tanította, hogy szeressük az ellenségeinket, imádkozzunk értük, tudva azt, hogy parazsat 
gyűjtünk a fejükre, amikor megáldjuk őket. Amikor ez a parázs olyan mértékű lesz, hogy 
tűzzé válik, akkor ki tudja égetni belőlük a gonosz dolgokat. Isten kegyelme ad erőt, hogy 
tudjunk imádkozni azokért, akik üldöznek bennünket.  

Jézus nemcsak tanította, hanem gyakorolta is a megbocsátást. Ezt láthatjuk, amikor a 
kereszten így szólt:  

A Lukács 23,34-ben az Ige első fele: 
Lukács 23,34/a. 
34/a. Jézus pedig monda: Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselek-

szenek…  
Gyakorlatilag Jézus ezzel feloldotta az őt verőket a bűn terhe alól. Ezt mi is megtehetjük, 

hogyha valaki ellenünk vétkezik. Továbbá feloldhatjuk a bűn súlya alól az elveszetteket, hogy 
meglássák az evangélium világosságát. Ezért már imádkoztunk, hogy Nyim és Ságvár lakói 
fel vannak oldva a bűn súlya alól és lesz szemük a látásra, fülük a hallásra. 

c.) Aratómunkásokért 

Lukács 10,2. 
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2. Monda azért nékik: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az 
aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.  

Csak akkor lesz hirdetve az evangélium, ha a hívők megteszik a részüket. A gyülekezet 
kötelessége imádkozni, hogy Isten támasszon olyan embereket, akik elviszik az örömhírt a 
föld végső határáig. 

d.) Testvérekért 

Lukács 22,32. Egyszerű fordítás 
32. De én imádkoztam érted, hogy hited kiállja a próbát. Amikor majd visszatérsz 

hozzám, erősítsd a testvéreidet!  
Jézus itt imádkozott Péterért. Ez azt jelenti, hogy nekünk is követnünk kell ezt a példát. 

Támogatni kell a hitben gyengéket, a megpróbáltatás alatt levőket, az eltévelyedetteket és 
bármilyen probléma adódik egy szenttel, akkor mellé kell állni hitben, imában. 

e.) Szolgálókért 

Apostolok cselekedetei 12,5–11. 
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.  

Láthatjuk, hogy már a korai egyházban is volt keresztényüldözés. Péter itt börtönbe volt 
zárva és várt a másnapi kivégzésére, de a gyülekezet imádkozott a kiszabadulásáért. Ennek 
eredményeképpen egy angyal érkezett és biztonsággal kivezette Pétert. 

Az imakönyvünkben is van imádság a szolgálókért, a politikai vezetőkért, ezeket 
használhatjuk. 

f.) Politikai vezetőkért 

1Timótheus 2,1–3. 
1. Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, 

közbenjárások, hálaadások minden emberért,  
2. Királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet 

élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.  
3. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt,  
Ha szeretnétek utána nézni, a ságvári újság 2016. 6. számában, tehát pont egy éve volt egy 

cikk a vezetőkért mondott imával kapcsolatban. Ebből egy mondatot emelnék ki. Azért kell 
imával körbevenni a vezetőket, hogy jól végezhessék a munkájukat. Isten bölcsességével így 
olyan döntéseket hozhatnak, amelyek a mi érdekeinket szolgálják. 

g.) A hívők egységéért 

János 17,21. Egyszerű fordítás 
21. Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egység-

ben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így 
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éljenek mibennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy 
valóban te küldtél engem!  

Krisztus Testében nem lenne szabad választófalaknak lenni, hogy én ilyen egyház vagyok, 
te olyan egyház vagy, a harmadik egy másfajta egyház. Természetesen nevet kell adni a 
felekezeteknek, mert máskülönben nem tudnák bejegyezni a Cégbíróságon. De Isten azt 
szeretné, hogy ne legyenek választófalak a felekezetek között, mert Krisztus Teste egy. Ma 
már sokan gondolkodnak a globális egyházban, és nem felekezetekben. Ez nagyon helyes. 
Végül is az Úr azt szeretné – és el is fogja érni –, hogy a keresztények között egy teljes 
egység legyen. 

h.) Betegek gyógyulásáért 

Márk 16,17–18. 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket 

űznek; új nyelveken szólnak.  
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.  
Ezt az Igét megerősíti Jakab, aki úgy fogalmaz, hogy imádkozzatok egymásért, hogy 

meggyógyuljatok. 
Nem kell abban keresnünk Isten akaratát, amit már kinyilatkoztatott az Igéjében. Például a 

gyógyulás, a gyarapodás, az üdvösség mind Isten akarata. Minden más esetben, amikor 
bizonytalanok vagyunk vagy nincs róla írás, abban az esetben bizony imádkoznunk kell, és 
keresnünk kell Isten akaratát. 

Mondok egy történetet Gordon Lindsay szolgálatából. Gordon Lindsay 1949-ben azt vette 
az Úrtól, hogy induljon el egy missziós útra Mexikóba. Bizonyosak voltak abban, hogy a 
nemzetek elérésének helyes módja a betegekért való imádkozás. De ezt ki akarták próbálni a 
gyakorlatban. Felvették a kapcsolatot egy mexikói pásztorral, aki először vonakodott, de 
végül is engedte, hogy szolgáljanak. A hallgatóság kezdetben érdektelen volt, ugyanis nem 
szívesen látták az amerikai evangélistákat. De ahogy az ima során megtörténtek a csodák, 
abban a pillanatban megszűnt a közöny. A négyheti szolgálat alatt bebizonyosodott, hogy 
csodák és gyógyulások szükségesek az evangelizációhoz. A csodák következtében nagyon 
sokan Jézushoz tértek, újjászülettek, mert amikor látták a csodát, akkor megnyílt a szívük 
Jézus befogadására. 

Gordon Lindsay-ék biztosak voltak abban, hogy az Úr akarata volt, hogy betegekért 
imádkozzanak, mert Ő az Igéjét jelekkel és csodákkal erősítette meg.  

Márk 16,20. 
20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az 

Igével, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!  
Ez a mai napon is igaz. Amikor Jézus nevét hívják segítségül és Jézus nevében imádkoz-

nak a betegekért, akkor jönnek a jelek és a csodák. Az emberek szíve ennek láttán megnyílik, 
és életük urává fogadják az Úr Jézust. Ez annyira igaz, hogy pár évvel ezelőtt felkérést 
kaptam, hogy az egyik helyi újságba írjak egy kis üzenetet az egyházunk nevében. És amikor 
tanítást tettem be bizonyság helyett – mert nem érkezett bizonyság a pásztortól –, akkor az 
elöljáróm szólt, hogy nem tanítást teszünk bele, hanem bizonyságot. Gyógyulásról szóló 
bizonyságot. Tehát ők már ennek a lényegét értették és látták, és gyakorlatilag a két évtized a-
latt ezt gyakorolják. Nemcsak Budapesten, hanem szerte az országban, sőt még határon túl is.  

Tehát könnyebben befogadják az Urat, mint megváltójukat, szabadítójukat, gyógyítójukat, 
amikor látják a csodát, hogy emberek gyógyulnak meg. És ezt az utat előttünk már kitaposták. 
Nekünk csak ezt kell követni. Mert ez egy működő rendszer. Isten Igéje soha nem hagy 
cserben, mindig működik.  

Az elöljárónk azt tanította, hogyha éppen nincs működésben ajándék, akkor el kell 
kezdeni az Igét prédikálni. Az Ige felkent, a kenet árad és a Márk 16,17 alapján kézrátétellel 
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nyugodtan lehet imádkozni. Az Úr Jézus teszi a csodákat és a jeleket, és nem ember gyógyít. 
Mi csak eszközei vagyunk Istennek és az Úr Jézus jobb keze. Halleluja! 

Mondok egy egyszerű példát: 
Amikor Jézust és a tanítványait egy faluban nem fogadták be, és a tanítványok megkér-

dezték, hogy szólítsunk-e az égből tüzet erre a falura – emlékeztek erre a történetre? Jézus 
megdorgálta őket, hogy: „Nem tudjátok, hogy minemű szellem lakik bennetek?” Ugyanis a 
tanítványok még nem fogták fel, hogy a kegyelem korszakának küszöbén átléptek. Ők még 
ószövetségi gondolkodásúak voltak, ezért mindjárt ítéletet akartak rájuk kérni. 

Tehát nagyon meg kell vizsgálni, hogy a kereszt előtt vagy a kereszt után történt. A 
kereszt előtt törvény alatt voltak, a kereszt után pedig kegyelem alatt. Nagyon kell vigyázni a 
tövisekre.  

Elöljárónk, Erzsébet tavaly is mondta, hogy járjunk el úgy, mint a bölcs tehén.  A szénát 
együk meg, a tövist köpjük ki. De ahhoz, hogy valaki meg tudja különböztetni, hogy melyik a 
tövis és melyik a széna, ahhoz valamilyen szinten föl kell növekedni. Egy csecsemő 
keresztény még nem tudja megkülönböztetni a tövist a szénától, és emiatt bajba kerülhet. 
Ezért szokták tanácsolni a csecsemő keresztényeknek, hogy maradjanak a helyi pásztor 
tanításánál, vagy a központi tanításnál. Ne menjenek egyik helyről a másikra. Tudjátok, 
amikor a gyerekek jönnek, mennek, beszaladnak az egyik házhoz, másik házhoz, itt is kapnak 
valamit, ott is kapnak valamit, aztán végén gyomorrontás lesz a vége. Tehát óvatosnak kell 
lenni.  

A Biblia megírja, hogy mit kapunk, ha Jézust követjük. Mennyi testvért kapunk, 
üldözésekkel együtt. És pásztorkonferencián mondta, hogy „Pásztorok, ha még nem kaptatok 
támadást, akkor nem is vagytok igazi pásztorok. Mert akkor valamit nem jól csináltok, ha nem 
kaptatok támadást.” Úgyhogy elmondhatjuk mindannyian, hogy kaptunk támadást, és a 
helyünkön vagyunk.  

Isten akaratával kapcsolatban: Az Úr emlékeztetett arra, hogy Kenneth Hagin egyik 
könyvében van egy történet. Volt egy házaspár a gyülekezetében és egyszer azt mondták, 
hogy: „Pásztor, mi elmegyünk egy másik városba, mert ott egy magasabb fizetést ígértek.” És 
Hagin elkezdett beszélgetni velük, hogy mérlegeljék, mi van Isten akaratában, melyik 
gyülekezeti hely, vagy melyik munkahely. És megkérdezte tőlük, hogy abban a másik 
városban van-e teljes evangéliumi gyülekezet? Azt mondták, hogy az nincs. Akkor most 
gondoljatok vissza, hogy a feleséged meggyógyult ilyen és olyan betegségből, nem kellett 
gyógyszerekre költeni, akkor most anyagilag melyik gazdaságosabb?  

Isten akarata az, hogy teljes evangéliumi gyülekezetbe járjunk. Isten nem akarja, hogy 
visszamenjünk a sötétségbe, ahol eddig voltunk. A beszélgetés ellenére elmentek az új város-
ba és az új munkahelyre, de aztán rájöttek, hogy teljes evangéliumi gyülekezet nélkül nem 
tudnak meglenni, mert kiszáradtak szellemileg, ezért visszaköltöztek az eredeti helyükre és az 
eredeti gyülekezetbe.  

Tehát ennyire fontos Isten akaratát keresni a mindennapi életben is. Nem a mi érdekeinket 
kell a szemünk előtt tartani, hogy nekem hogy jó, hanem Istennek mi az akarata velünk 
kapcsolatban. Melyik helyen szeretne látni bennünket.  

 
Kérünk, drága Szent Szellem, hogy munkálkodj a szívekben, hogy a szentek mindenhol, a 

világ minden szegletében, az Urat helyezzék az első helyre, és minden földi teendőt a 
második helyre helyezzenek a Jézus nevében. Téged magasztalunk, Atyám, és Téged 
dicsérünk. Köszönjük, Szent Szellem, hogy szolgálsz azok felé, akik ligetesen jönnek, és 
biztosítod a feltételeket ahhoz, hogy szabadok legyenek az istentiszteleti alkalmak 
időpontjában, a Jézus nevében. Ámen. 

Gyógyító kenet volt a térdben és szemben. 
Búcsúzásképpen egy rövid üzenetet szeretnék felolvasni: 
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Amikor Istenbe veted a hited, kitárul a látóhatárod. Minél inkább hiszel és bízol Istenben, 
a lehetőségeid annál határtalanabbak lesznek az életedben. 

Köszönjük, hogy eljöttetek. A záró dalunkkal búcsúzunk, és jövő héten találkozunk ismét. 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


