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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 9. Megelőző imádság 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 07. 03. 

  
Kecskés János: Isten nagyon szeret benneteket. De ezt, azt hiszem, tudjátok. Hozzá 

szoktam tenni, én is nagyon szeretlek benneteket. De ezt éreznetek kell, és azt is, hogy a 
Szellem már jelen van. Köszönöm nektek, áldjon meg a jó Isten! 

Pásztor: Köszöntsétek a szomszédotokat azzal a bátorító üzenettel, hogy folyton imád-
kozzatok! Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Külön köszöntjük a mai meglepetés-
vendégünket, Kecskés János szolgálótársunkat. János Hetesen lakik. Rövidebbre veszem a 
bevezetőt, hogy ő is szót kaphasson majd. Egyébként ilyen a Szent Szellem, hogy egy 
szeretetvendégséget is készített a mai napra. Kérjük az Urat, hogy ossza be az időnket. Fejre 
van gyógyító kenet. Ezen a területen munkálkodik az Úr. Ma két újsággal is tudunk szolgálni. 
A ságvári újság és a színes pesti újság. A külseje színes, a belseje fekete-fehér.  

Pesten találkoztam Manyikával, aki nyolcvan év feletti utcai evangélista, és egy üzenetet 
küldött a gyülekezet számára. Azt, hogy ebben az évben mindenki legalább egy gyümölcsöt 
teremjen. Azaz egy fő létszámmal növelje a gyülekezetet. Nem lehet senkit erőszakkal 
behozni Krisztus Testébe. Nem lehet kötelet kötni a nyakába és behozni, mert úgysem marad 
meg. Hanem be kell szeretni. Olyan példát kell mutatni előttük, hogy megkívánják azt, hogy 
bejöjjenek. Kíváncsivá kell tenni őket. Természetesen az ellenkezője, a goromba beszéd 
megbotránkozást okoz, és távol tartja az elveszetteket, az embereket. Két Igét mutatott az Úr. 

2Korinthus 6,3. 
3. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék.  
Lukács 17,1. 
1. Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; 

de jaj annak, aki által esnek.  
Tehát nagyon kell vigyáznunk, hogy milyen minőségben lépünk fel, milyen hangnemet 

használunk. Mindenképpen a szeretet vonalában kell beszélnünk, hogy beszeressük (a 
szeretetünkkel bevonzzuk) az embereket Krisztus Testébe.  

Egy dolgot említenék, hogy az interneten találkoztam egy 1965. évi próféciával, ami a 
megtévesztésről szól. Ezt kiküldtem. Nagyon sokan felemeltetnek, majd aláesnek. Azt mondta 
Isten, hogy Ő mindent megtesz, hogy mi meg tudjunk állni, de vannak megtévesztő 
szellemek, akik félre akarják vezetni Krisztus Testét, és az utolsó napokban ott lesznek a 
megtévesztő, a becsapó szellemek. A szemünket nem szabad levenni az Úr Jézusról! A 
keskeny út egyre keskenyebb lesz, és egyre kevesebben fognak majd rajta járni. Így szól a 
prófécia. Csak egy-két gondolatot emelnék ki belőle. Imádkoznunk kell azért, hogy 
mindannyiunk szellemi szeme nyíljon meg, hogy mindenki meglássa az igazságot, és a Szent 
Szellem vezetésére érzékenyek legyünk.  

 
Egy tanítássorozatban vagyunk. A címe: HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ. A 9. rész követ-

kezik: A megelőző ima 
1. Előnyhöz jutni 
Létezik olyan ima, amely megelőzi a gonoszt, mielőtt az munkálkodni kezdene. Jézust is 

többször megkísértette az ördög, de Ő az Igével mindig hatástalanította az ellenséget. Úgy 
kezdte, hogy ördög, meg van írva – és kapcsolta hozzá a megfelelő Igét. Nekünk is így kell 
válaszolnunk. Ez egy nagyon jó példa. A Miatyánk ima mintából egy újabb alapelvet nézünk 
ma meg.  

Máté 6,13. 
13. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd a 

királyság és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen! 
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Ezt az Igét vizsgáljuk meg alaposabban más Igék fényében, mert Isten nem kísért. 
Olvassuk el a Jakab leveléből.  

Jakab 1,13–14. 
13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonosz-

sággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért. 
14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.  
Úgy tűnik, mintha a két vers között ellentmondás lenne, mert a Máté 6,13-ban azt olvastuk, 

hogy ne vígy minket a kísértésbe. Jakab levele pedig azt írja, hogy Isten nem visz minket 
kísértésbe. Ellentmondásos lenne, ha azt kérnénk, hogy szabadítson meg bennünket az, aki 
megkísértett? Pontosabban tudjuk értelmezni a Máté 6,13-at, más fordítások tükrében. A Vida 
fordítás a következőképpen hangzik: 

Máté 6,13. Vida fordítás 
13. És ne vígy minket a kísértésbe, hanem (ragadj meg) és vonj magadhoz a gonosztól.  
Ezt úgy képzeljétek el, hogyha egy anyuka sétál a gyermekével az utcán és arra jön egy 

vad motoros, vagy egy mérges kutya, akkor mit tesz az anyuka? Rögtön magához vonja a 
gyermekét, és odaszorítja magához. Isten is ezt teszi velünk, hogyha rossz helyzetbe 
kerülnénk. Az Egyszerű fordításból olvassuk ugyanezt az Igét. 

Máté 6,13. Egyszerű fordítás  
13. Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, és szabadíts meg 

minket a gonosztól!  
Ez a két Ige megvilágítja a Máté 6,13 értelmét. Tehát azt kell kérni Istentől, hogy óvjon 

meg bennünket a kísértésektől, a megpróbáltatásoktól, de ebben a mi akaratunknak is benne 
kell lennie. Ugyanis ha jön egy kísértés, akkor mi hozzuk meg a döntést, hogy egy egész 
dobostortát megeszünk, vagy csak egy szeletet. Az ima hegyeket képes mozgatni. De ehhez 
arra is hajlandónak kell lennünk, hogy szembenézzünk a kísértésekkel, a megpróbáltatá-
sokkal, mert csak úgy tudjuk legyőzni azokat. Gondoljatok Dávidra, a vékony kis pásztor-
fiúra, aki nem futott el Góliát elől, hanem szembenézett a heggyel, és a hit szavát szólta, hogy 
Isten ma még a kezembe ad téged. Úgy is történt. Szembenézett a heggyel, a 
megpróbáltatással, a kísértéssel.  

Lukács 4,5–7.  
5. Majd felvivén Őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki e föld minden 

birodalmát egy szempillantásban, 
6. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; 

mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom; 
7. Azért ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz.  
Jézust az ördög felvitte egy magas hegyre, ahol káprázatos ajánlatot adott neki.  
Jakab 1,12. 
12. Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, 

elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.  
Áldott ember az, aki úgy dönt, hogy nem megy bele a kísértésbe, a rossz dolgokba. A 

csábításnak három lépése van.  
1. Jön a kísértés. 
2. A fontolgatás, hogy most mit tegyek?  
3. A döntés, hogy belemegyek abba a dologba, vagy kiugrok belőle.  
Tudjátok, az ember szabad akaratot kapott, de ennek a szabad akaratnak van egy 

kockázata. Mert az ember dönthet rosszul is, és ezt Ádám az Éden kertben már megmutatta.  
1Korinthus 6,12. 
12. Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem 

adatom senkinek hatalma alá.  
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Tehát ahogy Jézus nem adta magát az ördög hatalma alá, mert ellenállt, és elutasította ezt a 
ragyogó ajánlatot, úgy nekünk sem szabad magunkat alávetni az ellenségnek. Mert Jakab 
levele világosan írja, hogy álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. A másik Ige pedig azt 
mondja, hogy egyszerre nem szolgálhattok két úrnak: Istennek és az ördögnek. Vagy az 
egyiknek, vagy a másiknak. Olyan nincs, hogy a kettőnek együtt. Ennek a tanításnak a 
főcíme: HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ. A hegy több szimbolikus jelentéssel is bír. Először 
azt vizsgáltuk meg a tanítássorozat kapcsán, hogy a hegy egy akadály az úton, amit 
hatalommal el kell parancsolnunk. Aztán, ahogy haladtunk tovább, következett a Sion hegye, 
ami a Gyülekezetet szimbolizálja. Most pedig elérkeztünk a hegy harmadik jelentéséhez, ami 
a kísértés helyszíne. A hegy harmadik szimbolikus jelentése a kísértés helyszíne. Nézzünk 
meg néhány esetet.  

a.) A Mórija hegye 
Mórija hegyén volt Ábrahám legnagyobb próbatétele.  
Zsidó 11,17–19. 
17. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülött 

fiát vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket kapta, 
18. Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked a te magod; 
19. Úgy gondolkozván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani fiát, ezért vissza is 

kapta őt, mint előképet.  
Izsák Jézus előképe volt. A hátán vitte a rőzsét úgy, ahogy Jézus vitte a keresztet. Vitte a 

fát a hátán. Ábrahám pedig annyira biztos volt abban, hogyha Isten el is kérte a huszonöt évre 
született fiát, akkor valahogy fel is támasztja, mert neki sok magot ígért. Teljesen biztos volt a 
dolgában. Egyébként a Zsidó 11. fejezet a hitemberek arcképcsarnoka. Ott vannak a hithősök 
felsorolva.  

Galata 3,6–9. 
6. Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és megigazulásul tulajdoníttatott az néki. 
7. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. 
8. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve 

hirdette Ábrahámnak az Evangéliumot: Tebenned fognak megáldatni minden népek. 
9. Ekként a hitből valók kapnak áldást a hívő Ábrahámmal együtt.  
Ábrahám az állhatatossága miatt a hithűség atyjának neveztetik.  
b.) Kármel hegye 
A Kármel hegyén túlerőben voltak a hamispróféták. Ez Illés számára kísértést jelentett. De 

ennek ellenére, beteljesítette Isten akaratát. Emlékeztek rá, az 1Királyok 17-ben, amikor tisbei 
Illést az Úr odaküldte a Kérit patakhoz, azután az özvegyasszony házához. Itt a folytatása a 
18. fejezetben.  

1Királyok 18,18–22. 
18. Ő pedig monda: Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza, 

azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. 
19. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és a Baál 

négyszázötven prófétáját, és az Aserának négyszáz prófétáját, akik a Jézabel asztaláról 
élnek. 

20. És elkülde Aháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjté a prófétákat a Kár-
mel hegyre.  

21. És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha 
az Úr az Isten, kövessétek Őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép egy 
szót sem. 

22. Akkor monda Illés a népnek: Én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái 
közül; míg a Baál prófétái négyszázötvenen vannak;  
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Aháb felesége Jézabel, aki megölette a prófétákat, legalábbis a többségét. Itt két név 
szerepelt. A Baál, ez a férfi hamis isten, az Áser pedig a női hamis isten. Ezek köré csoporto-
sultak a hamis próféták is. Isten szólt Illésnek, hogy menjen és csináljon rendet, hogy Izrael 
népét hívja ki a hamis istenek és a hamis próféták közül. Az történt, hogy összegyűjtötte őket 
Illés és a következőt mondta: a hamis próféták egy állatot áldozzanak fel, de ne gyújtsanak 
tüzet az oltár alá, hanem istenüktől kérjék a tüzet, hogy gyújtsa azt meg. Egész estig 
imádkoztak, nem történt semmi, mert a hamis isten nem válaszolt. Ekkor Illés föltette az 
állatot az oltárra, háromszor leöntötték négy vödör vízzel, az tizenkét vödör víz, és akkor 
elkezdett imádkozni. Isten tüze leszállt és az oltáron levő áldozat meggyulladt. Ekkor 
tudatosult Izrael népében, hogy melyik az igaz Isten. Így Izrael népe visszatért Istenhez.  

1Királyok 18,37–39. Egyszerű fordítás 
37. Hallgass meg engem, Örökkévaló Isten! Hallgass meg, hogy ezek az emberek 

megbizonyosodjanak róla, hogy te, az Örökkévaló, vagy az Isten! Hadd tudják meg, 
hogy a szívüket te fordítod vissza magadhoz! 

38. Ekkor az Örökkévaló tüze leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, 
az oltár köveit, sőt még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította.  

39. Látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották: Az Örökkévaló az 
Isten! Az Örökkévaló az Isten!  

Megtértek, visszatértek a bálványimádástól. De Illésnek a Kármel hegyén egy komoly 
kísértésen kellett átmennie, mert ott volt a több száz hamispróféta, és könnyen magukkal 
sodorhatták volna.  

c.) Jézust is a hegyen kísértette meg az ördög.  
Az Igét már felolvastuk hozzá. 
d.) Amikor Isten előléptetést ad a szenteknek, akkor nagyobb kísértés fog jönni. De Isten 

kegyelme arra is elegendő, hogy ezeken a kísértéseken átvigyen bennünket győztesen, és hitben 
megerősödve, örömmel jöjjünk ki belőle. Ahogy hallottuk szombaton az imakonferencián, hogy 
egyetlen harcunk van, a hitharc, és ha ezt megharcoltuk, akkor győzelem a vége.  

Lukács 4,8. 
8. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, sátán; mert meg van írva: Az 

Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.  
A hegyek mozgatásához hajlandónak kell lenned szembenézni a kihívással. Képesnek kell 

lenned arra, hogy megmászd a hegy magasságát és mértéket végy róla. Ez alapján tudod 
pontosan megfogalmazni majd az imádat. Volt egy neves szolgáló, akinek a testében 
valamilyen hazug tünet jött elő és nem tudta, hogy hogyan imádkozzon. Elment az orvoshoz 
egy diagnózisért. Nem gyógyítást kért, csak diagnózist. Amikor megkapta a kezébe, akkor 
mondta, hogy köszönöm szépen, most már tudom, miért kell imádkozni. Tehát amikor 
szemben állunk egy heggyel, egy problémával, egy megpróbáltatással, akkor nem elfutni kell, 
hanem felmérni. Mértéket kell venni róla, mi az a probléma, hogyan tudjuk megnevezni. 
Ehhez kérd Isten segítségét, hogy meg tudd nevezni azt a problémát. Egyik pásztortársamtól a 
napokban kaptam is egy ilyen tanácsot, hogy meg kell tiltani, hogy a szentek szívéből az Igét 
bármi is kilopja. Mert gyakran előfordul manapság, hogy az ördög ki akarja gyomlálni. 
Ahogy magasabbra jutsz Isten kegyelméből, egyre nagyobb lesz a kísértés. A hegytetőn 
szembe fogsz találkozni a kísértővel, ahogy Jézus is. Szembesülni fogsz a legkörmönfontabb 
kísértéssel. De ettől nem kell megijedni.  

2. Időzített imádság 
Először a kísértés feletti győzelem titkáról fogunk beszélni. Mindenkinek szembesülnie 

kell a kísértéssel, mint ahogy Jézus esetében is látjuk. De bolondság lenne keresni a kísértést. 
Ezért tanította Jézus a Miatyánk imamintában, hogy imádkozzunk a kísértés megelőzéséért. 
Hangsúlyozom, a megelőzésért. A Máté 6,13 alapján elmondott ima megelőzi a gonoszt, még 
mielőtt elérne bennünket. Így szabadok maradhatunk a problémáktól. Egy hívő fiatal anya 



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

5/10 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

megtanult figyelni a Szent Szellem oltalmazó vezetésére. Az ima fontos része lett az életének. 
Mindennap Szent Szellemben járt, amelynek eredményeként időben tudott imádkozni a 
tragédia elhárítására. Gordon Lindsay könyvéből, a 39. oldalról olvasunk egy bizonyságot.  

Egy őszi napon, pont az iskolai szünet előtt, hirtelen hatalmas félelem markolt a szívembe. 
Valami tragikus volt készülőben. Tudtam, hogy az egyik gyermekem veszélyben van. 
Számomra ez egy új megtapasztalás volt, mivel újjászületésem óta csak boldogságot ismer-
tem. Rájöttem, hogy ez figyelmeztetés Istentől, ezért elkezdtem imádkozni. Megkönnyebbültem, 
és nagy nyugalom lett úrrá rajtam. Felkeltem, hálát adva az Úrnak. Amikor láttam 
gyermekeimet szaladni az úton, kiléptem a kapun, hogy találkozzunk. Ahogy közelebb értek, az 
egyik lány közölte, a szomszéd kisfiát elütötte egy autó. A kisfiam, Johnny zavarodott arccal 
jött be, ezt mondta: Anya, az autó engem is elüthetett volna, mert együtt mentünk át az úton. 
De olyan gyorsan ment, hogy a szél, amit csapott, egyszerűen felkapott engem, és kitett az 
útra. Megmondtam neki, hogy Isten keze volt az, ami elmozdította őt a veszély útjáról. Ámen. 

Néhány imát túl későn mondunk el. Néhány hívő őszintén keresi Istent, miután bajba 
került. Nem lenne egyszerűbb előtte imádkozni? Megelőzni a bajt? Vagy folyamatosan 
Istennel járni? Az ilyen típusú ember nem ismeri fel, hogy ha korábban imádkozott volna, 
akkor elkerülhette volna a bajt. Mondok példát. Amikor egy héttel korábban tudtul adják az 
időjárás jelentésben, hogy komoly front érkezik, és milyen károkat fog okozni, akkor nem kell 
megvárni az utolsó estét, hogy akkor imádkozzunk ennek az elhárítására, hanem ahogy 
tudomásunkra jutott a hír, azonnal meg kell kötnünk a gonosz munkáit. Kiküldeni az 
angyalokat, hogy tőlünk ezt távolítsák el. Vagy pedig készül valaki, mondjuk autóval egy 
hosszú útra. Ahhoz, hogy Isten angyalai az utat szabaddá tudják tenni, vagy éppen az a 
kamionos ne induljon el, valami késleltesse őt, akivel esetleg ütköznének, ezért időben el kell 
mondani azt az imádságot. Vagy, ha egy szarvas éppen az úton készül átugrani, akkor ne a 
kocsijukra ugorjon rá, hanem előtte vagy utána menjen át az úton. 

Ezek mind szent időzítések. Ha időben imádkozunk, akkor Istennek van elég ideje arra, 
hogy a megfelelő megoldásokat kimunkálja. 

Volt egy szolgáló, aki szeretett vadászni. Kiment az erdőbe a többi vadásszal együtt. Azok 
elindultak vadat hajtani, ő meg felült a fára a puskájával és a Bibliájával. De előtte imádkozott 
azért, hogy ő akar lőni egy szarvast. Igaz, hogy elment az egész nap, de ott volt a Biblia a 
kezében, hasznos módon töltötte az időt. Estére megérkezett a szarvas, és puskavégre kapta. 
Lehet, hogy a harmadik erdőből kellett Istennek odaküldeni a szarvast, de mivel időben 
imádkozott, ezért az ő kívánsága beteljesedett. 

Példabeszédek 27,12. Egyszerű fordítás 
12. Az okos ember előre látja a bajt, és kitér előle, az ostoba pedig nekimegy, és meg-

szenvedi.  
Az a legjobb, ha előre látjuk a gonosz munkáit, terveit és elkerüljük azt. A közmondás azt 

mondja, hogy aki nem bölcs ember, az fejjel megy a falnak.  
Hogyan kerülhetjük el a folyamatosan felállított csapdákat? Mert az ördög folyamatosan 

készíti a csapdákat a keresztények számára: 
1. Kiépítünk egy szellemi érzékenységet a Szent Szellem vezetésének a vételére. Mert a 

Szent Szellem jelezni fogja a csapdákat. Ha meghalljuk, akkor jól járunk, ha nem halljuk meg, 
akkor tovább kell fokozni a ráhangolódást a Szent Szellemre. 

2. Nem emberi előrelátásra és bölcsességre kell hagyatkoznunk, hanem Istenre. 
Példabeszédek 3,5–6. 
5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támasz-

kodjál. 
6. Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.  
3. Isten tervébe belépni 
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Ez jelenti a legnagyobb védelmet a hívő ember számára. Tehát létezik egy biztonságos 
hely Isten gyermekei számára. Ez pedig Isten védőszárnyai alatt van. Úgy, ahogy a madár a 
fiókáit védi.  

A Zsoltár 91 felfedi a biztonságnak és a védettségnek a helyét.  
Zsoltárok 91, 1–4. Egyszerű fordítás 
1. Aki a Felséges rejtekhelyén lakik, a Mindenható árnyékában nyugszik az, teljes 

biztonságban. 

2. Azt mondom az Örökkévalónak: „Te vagy Istenem, bízom benned! Te vagy erős 
kőváram benned védelmet találok!” 

3. Akkor ő kiment a rejtett csapdából, megment a halálos járványtól,  
4. szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hűsége 

lesz pajzsod és páncélod.  
Ez egy ígéret a csapdák elkerülésére. A mi fordításunkban van egy olyan kifejezés, hogy a 

madarász tőre. Ez a sátán munkájára vonatkozik, aki folyton csapdákat állít a szentek útjába. 
Ma az Úr emlékeztetett arra, amikor egyszer középiskolás koromban mentem haza egy esős 
napon. Ahogy kerülgettem a tócsákat, egy nagy vízakna került az utamba. Ráléptem. A vízmű 
nagy vízaknáiról van szó, melyeken nagy, kerek fém fedlap található. Ahogy ráléptem a 
fedlapra, az megbillent, alatta meg az akna tele volt vízzel. De másik lábammal gyorsan át 
tudtam lépni a beton részre. Tehát az ördög már akkor állította a csapdákat. Ki gondolná, 
hogy ez a kerek, fém, öntöttvas fedlap egyszer csak megbillen és felemelkedik, alatta az akna, 
ami tele van vízzel. Ha beleesek, akkor… De az Úr kegyelme ott volt. 

Zsoltár 34, 4–8. 
4. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. 
5. Akik Őreá néznek, azok felvidulnak, és orcájuk meg nem pirul. 
6. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. 
7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket. 
8. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Áldott az az ember, aki Őbenne bízik. 

Sokan beleesnek a sátán csapdájába, de Isten kegyelme kiszabadítja őket. De mennyivel jobb 
óvatosnak és előrelátónak lenni, elkerülni a veszélyzónát. Jézus megtanította a hívőket azért 
imádkozni, hogy szabadon éljenek a gonosztól, ahelyett, hogy kiszabaduljanak a pusztító 
kezéből. A kettő között óriási különbség van, hogy valaki szabadon él, vagy belekerül egy 
csapdába és onnan kell kiszabadulnia. 

Jónás is elkerülhette volna, hogy bekerüljön a cethal gyomrába. Élhetett volna szabadon, 
hogyha engedelmeskedik Isten elhívásának. De ő engedetlen volt, így bajba esett. Tehát neki 
már ki kellett szabadulni. Isten kiszabadította onnan is, csak nem kellett volna átmenni ezeken 
a próbákon. 

A Gecsemáné kert drámája a kísértés megelőzésének a példája. Jézus ott szembesült élete 
legnagyobb válságával. A sátán összpontosította az erőit, hogy megsemmisítse Isten 
megváltási tervét. 

A Máté 26,39-ben fogjuk meglátni, hogy Jézus is egy kísértésnek volt kitéve. 
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.  

Mindannyian kapunk folyamatosan támadó gondolatokat. Ne gondoljátok, hogy a pásztor 
nem kap. Ahogy beszélgettem a héten veletek, szinte mindenki erről számol be. Nemcsak a ti 
körötökben, hanem másokkal is találkoztam, akik megtapasztalták, hogy folyamatosan 
érkeznek a támadó gondolatok. Ezeket nem kell hellyel kínálni, nem szabad rajtuk időzni, ki 
kell rúgni. 
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Jézusnál is itt volt egy kísértés, mert tudta, hogy mi vár rá. Hogyan lehetne ezt kikerülni? 
De legvégén mégiscsak azt imádkozta, hogy Atyám, a Te akaratod legyen meg! Hogy az 
emberek megváltást nyerjenek. 

Lukács 22,44–46. 
44. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az Ő verítéke olyan volt, 

mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. 
45. És minekutána fölkelt az imádkozástól, az Ő tanítványaihoz menvén, alva találá 

őket a szomorúság miatt, 
46. És monda nékik: Mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne 

essetek.  
Jézus fájdalmas imádságban gyötrődött, mialatt a tanítványok aludtak. A Gecsemáné 

kertben vette a poharat, és akkor itta ki, illetve akkor szánta el magát végképp arra, hogy 
magára veszi a világ bűnét. Tehát onnantól kezdve már egy súly terhelte. Habár Jézus 
megmondta nekik, hogy imádkozzanak, nehogy kísértésbe essenek, de nem volt tudomásuk 
arról, hogy a világegyetem figyelmét lefoglaló dráma van készülőben. Ők szintén az életük 
leghatalmasabb válságához közeledtek. Megjelent az áruló, ők pedig pánikba estek és 
összezavarodtak. Nem voltak felkészülve, mivel amikor követhették volna Jézus tanításait, 
hogy megerősíthessék magukat a közelgő viharral szemben, ők aludtak. Elmulasztották a 
megelőző imát. Péter pánikba esett, mielőtt ráeszmélt volna arra, hogy megtagadta Jézust. 
Hatalmas tévedése abból adódott, hogy nem imádkozott, amikor kísértés fenyegetett. Az ima 
helyett aludtak, miközben darabokra hullott a világ.  

Egy figyelmeztetés a mai időkre vonatkozóan:  
Máté 26,41. 
41. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek; mert jóllehet a szellem 

kész, de a test erőtlen.  
Jézus figyelmeztetése nemcsak az akkori tanítványoknak szól. Ez az óva intés minden 

hívőre vonatkozik, akik Jézus visszatérését megelőző időkben élnek.  
Lukács 21,34. Egy újabb óva intés. 
Lukács 21,34. 
34. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek 

dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön 
az a nap:  

Jézus óva int, hogy az élet gondjai nehogy levegyék a figyelmünket az Úrról, és váratlanul 
érjen az Ő megjelenése. Tehát legyünk éberek. Őrködjünk szellemben, imádkozzunk, nehogy 
kísértésbe essünk. Jézus minden kísértést elszenvedett. Ahhoz képest nekünk csak egyet-
kettőt kell elszenvednünk. S azt mondjuk, hogy ez is milyen nehéz!  

Zsidó 4,15. 
15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem 

aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis bűntelen maradt.  
Mi is maradjunk tiszták. Nagyon fontos tudni, hogy az újjászületett szellemünk nem tud 

bűnt elkövetni, csak a test. A testnek vannak kívánságai. Ha a szellemünk nem elég erős, 
nincs az Igével megerősítve, akkor az uralmat a test veszi át, és a kívánságok felé fog menni. 
De egyetlen bűnben sem vesz részt az újjászületett szellemünk. Az tiszta marad. Jézus a szent 
véren keresztül bennünket tisztának lát. De ne felejtsük el, hogy a Római levél 13. fejezetében 
az államapparátusról van néhány Ige. Isten elrendelte a földi államapparátust, a földi 
törvényeket. Tehát felelősséggel tartozunk azért, amit elkövetünk.  

Összegezve a mai tanítást: Sokkal jobb egy probléma megelőzés, mint egy problémából 
való kijövetel. Tehát időben kezdjük el imádkozni azért, hogy bele se kerüljünk egy csapdába! 
Isten a csapdából is kihoz, mert meghallja a kiáltásunkat, és a szövetségi hűség alapján az erős 
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karjára számíthatunk. De elkerülni a gonoszt, a problémákat, a csapdákat, kísértéseket sokkal 
jobb és sokkal nagyszerűbb dolog. 

 
Janikám, van valami a szíveden? 
Kecskés János: Drága Testvéreim! Köszönöm, hogy itt lehetek. Ez nem véletlen, mert 

Istennél nincsenek véletlenek. Ezt nagyon jól tudjuk. Tehát az Úr terelgetett ide. Az 
Örömhíradó okán Ferivel ma beszéltem telefonon és érdeklődtem, hogy mikor kezdődik az 
alkalom. Gondoltam, hogy biztosan rájön Feri, hogy ezt miért kérdeztem. Minden héten járok 
a kórházba látogatni. Ezért attól tartottam, hogy nem érek ide időben. De a Szent Szellem 
késztetésére elindultam és nagyon hálás a szívem az Úrnak, hogy a mai napon veletek lehetek. 
Nagyon jó tanítást kaptunk, dicsőség az Úrnak! Pásztorok, bárányok egyaránt ismerjük ezeket 
a történeteket, de nem mindegyikről van kijelentés a szívünkben. Egy kicsit más szemszögből 
megközelítve viszont újabb és újabb kijelentések jönnek elő. Ez az embert egy kicsit fölrázza, 
a bensőnkben növekedünk, és ebben öröm van. A mai tanítás engem megújított, felfrissített, 
és hiszem, hogy nemcsak engem, hanem titeket is. És ez jó! Ezért kell összejönni. Az 
összegyülekezést ne hagyjátok el, ahogy mondja a Biblia. Sokan voltunk kezdetben, és 
megfogyatkoztunk. Ahogy a világ is mondja, az ördög nem alszik. Ezt mi is tudjuk. De Isten 
sem alszik! Dicsőség a mi Urunknak, hogy mindig gondoskodik arról, még ha ketten jönnek 
is össze, nekünk, pásztoroknak akkor is ott kell lennünk, mert az Úr is ott van, és ha Isten 
velünk, ki ellenünk?  Ez volt a szívemen, amit el kellett mondanom. 

Hasonló történetem nekem is van. Egy Marika nevű ismerősünket a húgom elcsalt a 
gyülekezetbe. Bottal is alig tudott járni. Az Úr csodát tett vele, mert hazafelé már bot nélkül 
járt. Marikának van egy fia, aki 9 éve házasodott meg, gyermekük azonban nem született, 
pedig nagyon szerették volna. Ők is bejöttek a gyülekezetbe. Aztán az Úr előtt is 
megerősítettük a házasságukat, majd imádkoztunk gyermekáldásért. Először egy kislányuk 
született, aztán megérkezett a kisfiú is. A kislány azt hiszem, ősszel megy iskolába, Levente 
pedig 3 éves.  

Azért tettem bizonyságot erről, mert csodák vannak! Minden nap vannak! Persze sokan – 
főleg a hitetlenek – legyintenek, miért nem lett 9 évig? Ők nem látják ebben Isten munkáját. 
De imádkoztunk érte, és az Úr meghallgatta, mert Ő meghallgat minden imát. Olyan nincs, 
hogy: „Jaj, az én imáim nem hallgatja meg, csak a tiédet!” Ilyen nincs, testvérem. Te az Úr 
szemében ugyanaz vagy, mint akiről azt gondolod, hatalmas ember. Ne így nézd az 
embereket! Istenre tekintsünk, Ő a mindenség Ura, az ember az Ő alkotása. A saját képmására 
teremtette az embert, és akkor Isten kivételezne? Ilyen nincs, testvérek. Isten nagyon szeret 
bennünket. Mindig azt szoktam mondani a nyájtagjaimnak, és bárkinek, akinek arról beszélek, 
hogy Isten mennyire nem kivételez: Testvérem, ha te egyedül lettél volna ezen a világon, 
Isten akkor is elküldi az egyszülött fiát érted. És többmilliárdan vagyunk. Mindenkiért 
elküldte. De nem mindenki hallja meg. Azokért kell legtöbbet imádkozni, akik még nem nem 
hallanak, és nem hisznek. Mert Istennél nincs lehetetlen.  

Én 16 éves koromig templomba járó gyermek voltam. De kamaszként elfordultam 
Istentől, mert elmentem ipari tanulónak, és harmincegy-két évig a világ szerint éltem. Annyira 
elfordultam, hogy Istent gyaláztam, és nagyon tagadtam Isten jelenlétét is, „nincs Isten.” 
Káromkodtam nagyon csúnyán, szidtam azt az Istent, akiben nem is hittem, de arra jó volt, 
hogy a számra vegyem. Az ördög meg örült ennek. Naná, hogy örült. És jöttek a bajok. 
Vizsgáznom kellett, 1964-ben eltörött a lábam vizsga előtt. 1968-ban már segéd voltam 
szobafestő mázoló szakmában a kaposvári Járási Tanácsnál. Egy magasföldszinti ablakból – 
most már tudom, hogy ki volt a tettes – hanyatt kiestem a járdára, eltört a kettes csigolyám, 
elrepedt a fejem 6 cm hosszan, agyrázkódást kaptam, így kórházba kerültem. 10 napig voltam 
bent. Az Úr elég hamar kihozott. De nem találtam meg Istent. Ha valaki nekem Istenről 
beszélt, ahogy én beszélek manapság vagy ti, hát elküldtem volna valahová. De lehet, hogy 
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másnak is ismerős az ilyen vagy hasonló történet. 1981-ben dolgoztam a létrán és 
megszédültem a létra tetején. Elkezdett forogni velem minden, alig tudtam lemászni. Onnan 
kezdődött a kálváriám. Iszonyú volt. Miért mondom ezt? Nem húzom sokáig az időt, a vég az 
volt, hogy úgy megsűrűsödtek ezek a rosszullétek, hogy Budapesten és Kaposváron bejártam 
a kórházakat, és tudjátok, mi volt a szomorú? Legalábbis az én számomra mindenképpen? 
Nem találtak bajt.  

Azt mondják, bolond ember, aki szeret dolgozni. Én szerettem, nagyon szerettem 
dolgozni. És rám sütötték már a munkatársaim is, hogy te szimulálsz. Ez volt talán a 
legfájóbb. Mikor velük dolgoztam együtt, és volt köztünk nagy kétméteres ember, és – 
Istenben dicsekszem – én a kis termetemmel simán ledolgoztam azt a nagydarab férfit, és 
mégis rám sütötték, hogy te szimulálsz. Ez volt a legfájóbb, hogy te, aki szeretsz dolgozni, és 
akarsz, de nem tudsz, mert elment az erő, remeg a kezed. Az orvos azt mondja, mennyit ivott, 
holott nem ittam. Utcáról visz be a mentő szirénázva a kórházba és bevisz, a fiatal orvos is 
azzal kezdi: na, mennyit ivott? Nem érti meg, hogy munkahelyről jövök, ahol szondáztatnak. 
Nem úgy van az, hogy iszik az ember. Bent voltam a kórházban egy hétig úgy, hogy a család 
nem is tudott róla, hol vagyok. Összevissza kísérleteztek, iszonyú dolgokon mentem át, de 
kemény voltam, „nincs Isten, nincs!” Aztán ezek a rosszullétek elkezdtek egyre sűrűbben 
jelentkezni, míg eljutottam odáig, hogy naponta háromszor is előfordult. Ilyenkor elkapott egy 
forgó jellegű szédülés az óra járásával megfelelően, akkor hányingerem lett, elfehéredtem, 
kivert a víz, úgy vezetgettek otthon, mert nem tudtam egyedül egy métert se megtenni, de: 
„nincs Isten”.  

Az Úr megengedte, hogy ez megtörténjen, hogy én megtörjek, és dicsőség neki, hogy 
megengedte ezt. Nem Isten tette, mert tudjuk, hogy Isten nem bánt. Mindenkinek azt 
mondom, hogy ne mondjátok, hogy „Miért ver engem az Isten”. Mert te magadat vered, mert 
odaengeded az ördögöt az öledbe, ő pedig kényelmesen elhelyezkedik. Jézus nevére minden 
térd meghajlik, ez a Filippi 2,10-11-es Igéje. Tehát az orvos úgy járt hozzánk, mintha hazajárt 
volna. Volt, hogy naponta háromszor. Gondoljátok el, hogy táppénzen voltam, és a főorvos is 
azt mondta, hogy: „Mit csináljak magával, Kecskés?” Gyógyítsanak meg”.  „De ugyan mit, 
nem találjuk a baját”. Gondolhatjátok, hogy milyen kellemetlen érzés.  

Egy ilyen rosszullétnél föltételes módot használtam, de szóltam Istenhez: „Isten, ha vagy, 
segíts, ha vagy, akkor hiszek benned, templomba járok”. Abban a pillanatban – drága 
testvéreim, ti elhiszitek, mert istenfélő emberek vagytok – varázsütésszerűen elaludtam. Nem 
elájultam, hanem elaludtam. Soha nem volt így. Fölébredek, körülnézek, nem forog velem a 
világ. Mondom a feleségemnek, mennyit aludtam? Másfél órát! Innen jött a változás. Én 
szobafestő- mázolóként nagyon sok házban megfordultam, nagyon sok szobát kifestettem, 
kimázoltam meg minden, és én akarattal embert világi koromban se csaptam be – legalábbis 
nagyon ügyeltem erre.  Azt mondtam, hogy ember, ha arra ügyeltél, hogy embert ne csapj be, 
most Istennel nem teheted meg. Ígértél neki valamit, ha segít, akkor jársz! Ő elaltatott, 
fölébredtél, jól lettél, nem kellett orvos aznap. Megtaláltam ezt az egyházat, mert kerestem a 
helyemet, és dicsőség az Úrnak megtaláltam. 

Pásztor: Köszönjük szépen ezt a bizonyságot, mert ebből sokat lehet tanulni. Zsebkendők 
fölött még imádkozunk, hogy a kenet tárolódjon benne és hazavihessétek, hogy a betegek 
testére téve a tünetek eltávozzanak. 

Kecskés János: Drága mennyei Édesatyám! Kezünket tettük ezekre a ruhadarabokra. 
Uram, ahogy meg van írva a szent Bibliában, hogy Pálról elvitték a ruhát, és a betegekre 
tették, és azok meggyógyultak, ez ma is így működik. Tudjuk Uram, mert Te tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz vagy.  A kezünkön keresztül isteni erő árad ezekbe a ruhadarabokba, és 
akiknek a testéhez hozzáér, azok gyógyultnak nyilváníttatnak Jézus Krisztus szent nevében! A 
Szent Szellem tüze átjárja! Ámen! 



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 
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Pásztor: Köszönjük az Úrnak a mai jelenlétét. Köszönjük, hogy áldásokkal halmozott el 
bennünket. Hálát adunk a szolgálótestvérünkért, hogy ő is áldás volt a számunkra, és 
köszönjük a szíveteket. Jövő héten találkozunk, várunk benneteket. Most pedig egy 
szeretetvendégségre hívunk benneteket! 

 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


