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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 11. A tízszeres imaerő
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2017. 07. 24.

Jézus nevében szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy a szíveteket az Úrnak
szenteltétek ma délután. A szombati szolgálatunkra eljött egy idősebb férfi, akin látszott, hogy
nagyon megterhelt és hitben megingott. Több mint tíz év ítéletet kapott, és úgy érzi, hogy
jogtalanul. Mire az alkalomnak vége lett, már látszott rajta, hogy az Ige megteszi a hatását,
mert azt is elmondta, hogy amikor mi Igével válaszolunk ezekre a dolgokra, az milyen jó.
Szombat óta két helyen is kaptam választ a helyzetére, amit majd legközelebb el kell, hogy
mondjunk neki.
Az egyik a tegnapi pesti tanításban van Illéssel kapcsolatban, hogy Illés hite is megingott.
Erről majd fogunk beszélni. A másik pedig, tovább olvastam Gordon Lindsay anyagát, ott
pedig Dániel egyik történetére világít rá. Ő is kitartóan imádkozott. Három hétig várt a
válaszra. Ő megszokta, hogy azonnal jönnek a válaszok. De nem adta fel egy hét után, két hét
után, mert tudta, hogy a válasznak meg kell érkeznie. Tehát nekünk sem szabad feladni.
Nagyon tanulságos, mert addig kell hitben megállni, és addig kell imádkozni, amíg a választ
nem látjuk.
A hitben való kitartáshoz kaptam egy példát. Ez egy megtörtént eset, le is van írva, talán a
Jesse Duplantis anyagában. Egy házaspár tinédzser fia elment, otthagyta őket. Elment bandába.
Mit tehet ilyenkor a szülő? Elmegy a gyülekezetbe, kér egy akaraton mondott imát, és utána
addig hálaadásban marad, amíg ez a válasz meg nem érkezik. Azért, hogy mindig emlékezzenek
erre az imára, illetve a fiuk visszatérésére, vettek egy Bibliát. Ráírták a fiuk nevét, kitették a
nappaliba a dohányzóasztalra, és mikor elmentek mellette, akkor mindig hálákat adtak, hogy a
fiuk visszatér. Ők sem adták fel könnyen. Mert eltelt egy év, három év, öt év, és a hetedik évben
egyszer csak valaki becsenget. Tehát ez megint azt erősíti meg, hogy nem szabad félúton
feladni. Addig kell hitben megállni, kitartani, amíg az imaválasz meg nem érkezik.
A tegnapi pesti alkalmon három dicsérőcsapat volt együtt. Tatabánya, Oroszlány, és Tata.
Nagyon szép volt. Még egy gondolatot fölírtam. A feleségem látta a tévében, hogy valamelyik
magyar párt a Bibliáról olyat állított, hogy ez csak egy ókori mese, és a keresztényekre mondott egy szót, de nem hogy bolondok, hanem valami más jelzőt használt, hogy ebben is
hisznek. Őrültek, vagy ehhez hasonló szót mondott. Kérjük az Urat, hogy foglalkozzon vele.
Ha már van hallgatóság, akkor táplálni kell az éhes szíveket. A HEGYEKET MOZGATÓ
ERŐ sorozat 11. része következik: A tízszeres imaerő.
1. Az egység ereje
Elérkeztünk az imádság egy másik fontos titkához. Ez pedig az egyetértés ereje. Jézus a
gyülekezetét említi, és az egység fontosságával foglalkozik.
Máté 18,15–17.
15. Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négyszemközt:
ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
16. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy
három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
17. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem
hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.
Jézus ebben a három versben különös utasítást ad az egység megtartása érdekében. Hogyha
a gyülekezetben van egy ellenszegülő, akin keresztül az ellenség próbálná rombolni a
gyülekezet egységét, akkor ez a három lépcső van. A pásztor elbeszélget vele, ha nem használ, akkor visz magával két vagy három tanút, ez a második kör, a harmadik pedig az, hogy a
gyülekezet elé tárja, és együttesen imádkoznak érte. A pásztoroknak ezt kell alkalmazni. Én is
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voltam már nagyon közel ehhez a ponthoz, de az Úr kegyelméből a helyzetek mindig
megoldódtak.
Máté 18,19–20.
19. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön,
bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.
20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük.
Jézus összefoglalta az egységről szóló tanítását ebben a két versben, amelyben megmutatta
azt, hogy hatalmas erő áll rendelkezésre, amikor a hívők itt a földön egy célért egyetértésben,
együtt imádkoznak. Az egy akarat kifejezés a görögben a következőt jelenti: összhang,
egyetértés, megegyezés. Tehát ahhoz, hogy el tudjuk mondani az egyetértés imáját, kell
keresnem egy olyan hittestvért, aki egyetért velem. Tud hitben támogatni, és elmondjuk a
kérést. Erről majd fogtok hallani tanítást Évi sorozatában, ahol részletesen kibontja, hogy
hogyan működik ez a fajta ima. Egy cél, egyetértés, és itt a földön. Ez benne van az Igében,
hallottátok. Azért hangsúlyozom ki, hogy itt a földön, mert egyszer megkérdeztem egy
újjászületett katolikus papot, hogy miért imádkoztok Máriához? Ő erre az Igére hivatkozott,
hogy egy akaraton imádkoznak Máriával. De ez nem áll meg az Igén, mert azt mondja, hogy
itt a földön kell egy akaraton lennünk. Lehetek egy akaraton Arankával, lehetek egy akaraton
Magdival, vagy bármelyikőtökkel, sőt, nem csak ketten, hanem hárman, négyen, öten
összefoghatjuk a hitünket. Amikor az alkalom végén itt imádkozunk, akkor gyakorlatilag mi
mindannyian egy akaraton vagyunk azon dolgok felől, amik jönnek, amiket felsorakoztatunk
a trón elé. A földön kell egy akaraton lenni. Ez a kijelentés azt is kizárja, hogy az elhunyt
szeretteinket nem vonhatjuk be az egy akaraton mondott imába. Ennek az egy akaraton
mondott imának van előképe az Ószövetségben.
Józsué 23,10.
10. Egy férfiú közületek elűz ezret, mert az Úr, a ti Istenetek az, aki harcol érettetek,
amiképpen megmondta néktek.
Amikor Isten a mi oldalunkon áll és bennünket segít, akkor azt mondja az Ige, hogy egy
ember ezer ellenséget meg tud futamítani, meg tud semmisíteni. Tehát egy ember ezret.
5Mózes 32,30.
30. Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret, ha az ő
Kősziklájuk el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket?!
Itt már arról beszél, hogyha egy megfutamít ezret, akkor kettő tízezret. Tehát az
összekapcsolt hit ereje, tízszeres erőt képes biztosítani. De hozzáteszem, a vers vége arról
szól, hogy csak úgy működik, ha Isten a mi oldalunkon áll, és a kezünkbe adja az ellenséget.
Ugyanez történt Dávid esetében, amikor Góliáttal szemben állt. Ő ki is jelentette, hogy Isten
ma téged, Góliát, a kezembe ad. Tehát hagynunk kell dolgozni Istent. Nem szabad kizárni az
életünkből, és a helyzetünkből.
2Mózes 14,14.
14. Az Úr hadakozik tiérettetek; ti pedig veszteg legyetek.
Hagyjuk Istent kibontakozni. Ne hústestből cselekedjünk, mert annak nem lesz jó vége.
Bármilyen erőteljes is az egyedül mondott ima, azt nem lehet összehasonlítani annak
eredményével, amikor ketten, vagy többen egyetértésben imádkoznak. Kétségtelen, hogy
hatalmas erő van az egységben. Az egyetértésben mondott ima ereje összeadódik a
szellemvilágban. Ezért lehetséges az, hogy amikor ketten a hitüket összekapcsolják, akkor
tízszeres erőt működtetnek. Az ima ereje tízszeresére növekszik, amikor ketten egyetértésben
imádkoznak. Fontos meglátni azt, hogy az Úr Jézus is kettesével küldte ki a tanítványokat.
Márk 6,7.
7. Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és adott
nékik hatalmat a tisztátalan szellemeken.
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Kettesével küldte ki az Úr Jézus is a tanítványokat, mert ha valami akadály állta volna az
útjukat, és a hitüket összekapcsolva egy akarattal imádkoznak, akkor tízszeres erővel tudnak
előre haladni.
A gyülekezet együttműködve sokkal többet tud teljesíteni, mint amikor a hívők egyedül
munkálkodnak. Ismeritek a nádszál esetét. Egy nádszál könnyen eltörik. A kévébe kötött nád
pedig tartós. Ahhoz, hogy a gyülekezet véghez tudja vinni a célját, minden tagnak szeretettel
kell viszonyulnia a többiekhez. Ez egy kulcskérdés. Amikor Krisztus Testének a tagjai tökéletes egyetértésben imádkoznak, annak eredményeképpen a hegyek el fognak mozdulni. A hegy
alatt jelen esetben a problémákat, az akadályokat értjük.
Apostolok cselekedetei 1,4–5.
4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem
várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
5. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok
megkereszteltetni nem sok nap múlva.
A 14-es verset olvassuk még hozzá:
Apostolok cselekedetei 1,14.
14. Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a
könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az Ő atyjafiaival
együtt.
Jézus, mielőtt felvitetetett a mennybe, szólt a tanítványokhoz. Utasítást adott nekik, hogy:
„Maradjatok együtt, menjetek Jeruzsálembe.” A tanítványok engedelmesek voltak.
Egyetértésben imádkozott az a százhúsz főnyi sokaság, és az eredmény megrázta a világot.
Ugyanis pünkösd napján a Szent Szellem kiáradt, jelek, csodák, gyógyulások, szabadulások
történtek. Áttörések, megoldások jöttek, és a világ ezt döbbenettel nézte.
A korai gyülekezet olyan egységben volt, hogy az önzőség egy időre eltűnt. Az előző
tanításban erről hallhattatok, hogy a hívők vagyona közös volt, és mindenüket megosztották
egymással. Micsoda erővel rendelkezett az imádságuk!
Folytassuk az Apostolok cselekedeteiben.
Apostolok cselekedetei 4,2–3.
2. Neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való
feltámadást;
3. És rájuk veték kezüket, és veték őket őrizet alá másnapig, mert már este volt.
Ez a történet arról szól, amikor Péter és János fogságba került. A vallásos vezetők nem tudták elviselni, hogy tanítanak Jézusról, a Jézusban kapott hatalmunkról és bebörtönözték őket.
Apostolok cselekedetei 4,17–18.
17. De, hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket,
hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben.
18. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy egyáltalán ne szóljanak és ne
tanítsanak a Jézus nevében.
Annyira féltették a pozíciójukat, hogy inkább megtiltották, hogy a Jézus nevében lévő
hatalomról tanítsanak, vagy gyakorolják. Megfenyegették őket. Mi történt ezután?
Apostolok cselekedetei 4,23–24.
23. Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a
főpapok és a vének mondottak nékik.
24. Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavukat az Istenhez,
és mondának: Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert
és minden azokban levő dolgot.
Ez a két apostol bajba került csupán azért, mert az evangéliumot hirdették. Azt figyeljétek
meg, hogy amikor bajba kerültek, szorongatták őket, akkor mit tettek? A gyülekezethez
futottak vagy eltávolodtak a gyülekezettől? Azt mondja a Biblia, hogy mentek az övéikhez.

3/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

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

Tehát amikor egy kereszténynek problémái adódnak, akkor nem eltávolodni kell a
gyülekezettől, hanem mind szorosabban kapcsolatot tartani a gyülekezettel, mert a hívők
egyhangúan imádkoztak, és ennek lett egy következménye.
Apostolok cselekedetei 4,31.
31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének
mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala.
A megrázkódás Isten jelenlététől történt. Megremegett az épület, a föld, és Isten jelenléte
magabiztossá tette a tanítványokat, hogy a szolgálatot folytassák. Bátorságot kaptak. Ez a
szellemi ébredés nemhogy alábbhagyott volna, hanem újabb lendületet kapott. És a csodák
megdöbbentették a világot.
Van itt még két Ige az Apostolok cselekedeteiben:
Apostolok cselekedetei 5,38–39.
38. Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét
nékik: mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz;
39. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen
harcolóknak is találtassatok.
Ez egy nagyon jó Ige, szerintem még nem olvastuk ezt. Aki a gyülekezet ellen harcol, az
Isten ellen harcol. És ami Istentől van, az megáll. A gyülekezet az Úr Jézus rendelése, hogy a
szenteket tudja táplálni szellemi eledellel. Ami emberektől van, az pedig megszűnik,
összeomlik. Tehát nekünk is a hitünket ebben kell kiárasztani, hogy ami Istentől van, az
megáll.
2. A kimenekedés
a.) A börtön megnyitása
Az összevont ima erejének talán a legdrámaibb leírása az Apostolok cselekedetei 12.
fejezetében található, amikor az üldöztetés elérte a csúcspontját. Heródes király karddal
megölette Jakabot. Azután letartóztatták Pétert, és őrá is ugyanez a sors várt volna, de ez idő
alatt, amíg Péter a börtönben volt, az imaharcosok összegyűltek Márk anyjánál, hogy
folyamatosan közbenjárjanak Péter szabadulásáért.
Apostolok cselekedetei 12,5–16.
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
cselekedék. És monda néki: Vedd magadra felső ruhádat, 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 előremenének; 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
várakozásától.
12. És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki
Márknak neveztetik; hol sokan voltak egybegyűlve és imádkoznak vala.
13. És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne
oda, hogy hallgatózzék:
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14. És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván, hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt.
15. Azok pedig mondának néki: Elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van.
Azok pedig mondának: Az ő angyala az.
16. Péter pedig szüntelen zörget vala; mikor azért felnyitották, megláták őt és
elálmélkodának.
Van egy olyan kifejezés, hogy szüntelen imádkoztak. Ez a görögben azt jelenti, hogy buzgó, elszánt, odaadó, kitartó. És mi lett az eredménye? Hogy egy angyal Pétert kiszabadította.
És nem is kevés őr őrizte őt bent a tömlöcben, az ajtónál, a kapunál, mindenhol őrök voltak,
és Isten egy leplet tett a szemükre. Péter szépen kisétált. Jakab meggyilkolásának a híre
megrázta a gyülekezetet.
Itt kapcsolnám hozzá azt, amit tegnap hallottam a pesti tanításban. Illésről volt szó, akinek
egyik nap a hite fent volt, másik nap pedig lezuhant. Egyik nap győzött, mert Isten azt az
utasítást adta neki, hogy ötszáz hamis prófétát semmisítsen meg – nem régen foglalkoztunk is
ezzel a történettel. A másik nap, amikor kapott egy fenyegetést Jézabeltől, akkor inába szállt a
bátorsága, még a szolgáját is elküldte, ő meg világgá ment félelmében.
Egyik igazság az, hogyha mélypontra kerülünk, akkor sem szabad magunkat vádolni. A
másik pedig, hogy miért történt ez? Mert levette a tekintetét Istenről és elcsüggedt. Egyik nap
győzelemben járt, másik nap pedig lezuhant a hite. Annyira elcsüggedt, hogy meg akart halni,
azért imádkozott, hogy meghaljon. Olvastuk ezt az Igét pár hete. De Isten mit tett? Utánanyúlt
és szólt hozzá. Megerősítette, felemelte őt.
Tehát ha mi is hitben lezuhannánk, akkor itt a megoldás. Istenhez fordulni, és kérni tőle
egy szót, egy Igét. Lehet, hogy egy tanításon keresztül fogja adni, lehet, hogy egy másik
szenten keresztül. Valamilyen módon fog szólni hozzád, és így fog téged megerősíteni.
Tehát ezt a gyülekezetet Jakab meggyilkolásának híre nagyon megrázta. Ezért különkülön egyiküknek sem volt meg a hite arra, hogy Péter egy csodával határos módon
kiszabaduljon. Ilyenkor az ember hajlamos a láthatókra tekinteni. Hogy nem volt meg a hitük,
ez abból derül ki, hogy amikor az angyal kiszabadította Pétert, és zörget az ajtajukon,
képtelenek elhinni, hogy Péter áll kint az ajtóban. A hiányos hitük ellenére az egyesített ima
felhatolt a trónhoz, megérintette a mennyet, és kaptak választ. Isten elküldte az angyalát.
Elküldte, hogy kiszabadítsa Pétert.
Tehát az összevont hitük erőssége meghaladta az egyéni hitük szintjét. Ezért fontos az egy
akaraton, együttesen, egységben mondott ima. Mondjam még egyszer? Érthető ez? Hogy
egyedül egyiküknek sem volt meg a hite arra, hogy a Péter valami csodával határos módon
kiszabaduljon. De amikor együttesen imádkoztak, az összevont hitük erőssége meghaladta az
egyéni hitük szintjét. Nem azt mondtam, hogy nem volt hitük, csak nem volt olyan erőteljes,
mert az előző napi gyilkosság megrendítette őket hitben is.
Az együttesen mondott ima következtében Heródes terve meghiúsult. Az angyal
megnyitotta a börtönt, és Pétert kivezette. Ez egy példája annak, hogyan tud az egyesített ima
minden súlyos problémát megszüntetni a gyülekezet életében. Tehát nekünk is ezt szükség
esetén gyakorolni kell.
Lapozzunk el a János evangélium 17. fejezetéhez. Jézus imájából olvasunk három Igét, és
itt találjuk meg az egység erejének a legerőteljesebb kinyilatkoztatását.
János 17,21–23.
21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned,
hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
22. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek,
amiképpen mi egyek vagyunk:
23. Én őbennük, és te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy
megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
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Ha figyelmesen követtétek a három Igét, mindhárom versben benne van az egység. Az Úr
akarata az, hogy a tanítványai egységben éljenek. Jézus a Gyülekezetre komoly feladatot
bízott, ez pedig a világ evangelizálása. Hirdetni kell mindenkinek azt, hogy Isten elküldte a
Fiát, a világ megváltóját. De hogyan lehet meggyőzni a világot, hogy Ő a Krisztus? A világ
ezt akkor fogja elhinni, hogyha egységesnek látja a gyülekezetet, és a tagjai hajlandóak
lesznek alávetni a saját terveiket és céljaikat az evangélium hirdetésének annak érdekében,
hogy az elveszetteket megnyerjék. Továbbá, ha megmutatják a szentek, hogy szeretetben és
egyetértésben járnak egymással.
János 13,35.
35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
Ha kettő megfutamít tízezret, mennyivel több teljesedhetne be, ha az összes hívő
egységben imádkozna? Egyesített erővel rövid időn belül evangelizálni lehetne a világot. Ha a
világ minden kereszténye elkezdene buzgón imádkozni, a hatalmas problémák közül nagyon
sok rövidesen megoldódna.
b.) Egy nemzet megmentése
1940 májusában német páncélosok támadást indítottak Belgium és Franciaország ellen.
Védelem hiányában akadálytalanul nyomultak előre. Néhány hét múlva az angol csapatok
számára már csak egyetlen kikötő maradt. A német főparancsnok előre bejelentette a
győzelmet. Az angol kormány csak abban reménykedett, hogy időt nyernek. Nem remélték,
hogy 20-30 egységnél több ember megmenekül. Az angol király ekkor imanapot hirdetett, és
Isten úgy sietett a segítségükre, hogy befolyásolta az időjárást. Hatalmas vihar kerekedett a
kikötő környékén, ami megmentette a kimerülten menetelő sereget a német repülők
támadásától. Majd hirtelen lecsendesítette Isten a tengert, és így a csapatokat el tudták
szállítani. A másnapi sajtóban ez állt: „Ehhez hasonló még soha nem történt.” Mindenhol a
csoda szót lehetett hallani. A katonák és a civilek egyaránt az imanapot emlegették. Két
különleges időjárási körülmény, a vihar és az ezt követő szélcsend lehetővé tette, hogy tízszer
annyi katonát mentsenek meg, mint ima nélkül.
Angliában egyedül senkinek nem volt hite egy ilyen csodára. Fizikai síkon úgy tűnt, hogy
a katonák tízezrei vesznek oda, de volt Angliában egy király, aki hitt az ima erejében és volt
hite arra, hogy a nehéz órában imára szólítsa fel a nemzetét.
Isten válaszolt az imájukra és közbelépett, így sikerült kimenteni a katonákat. Ez a történet
Péter esetéhez hasonló. Egyénenként ott sem volt meg az emberekben az a hitszint, ami
szükséges volt egy csodához, de amikor a hitüket összefogták, akkor már olyan erőteljes
szellemi mozdulást hoztak létre, hogy megtörtént a csoda.
Majd fogjátok hallani Évi tanításában, hogy olyan imatársat kell keresni, aki hitben van.
Mert hiába kapcsolódok össze egy olyan szenttel, akinek nincs meg a hite arra a dologra.
Ilyen esetben nem fog működni az egy akaraton mondott ima.
Angliában, amikor a király imanapot hirdetett, valószínű, hogy nem volt meg
mindenkinek a hite erre a csodára, de biztos, hogy volt 50-60%, aki hitt a csodában, és
azoknak a hite össze tudott kapcsolódni, és Isten megadta a választ és a megoldást.
c.) A Gecsemáné kertben
Máté evangélium 26,40–41-es verse. Tudjuk, hogy itt Jézus imádkozik és annyira
gyötrődik ima közben, hogy vért verítékezik.
Máté 26,40–41.
40. Akkor ment a tanítványokhoz és alva találá őket, és monda Péternek: Így nem
bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?
41. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek; mert jóllehet a szellem
kész, de a test erőtlen.
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Az egyesített ima ereje megmutatkozik Jézus szavaiból, amelyet a tanítványokhoz intézett.
Azt gondolhatnánk, hogy Jézus nem szorult imatámogatásra, mivel Ő alaposan ismerte a sikeres
ima titkát. Amikor Jézus a Gecsemáné kertben imádkozott és gyötrődött, megkérte a tanítványait, hogy támogassák Őt az imájukkal. A vigyázni szó, hogy vigyázzatok és imádkozzatok,
azt jelenti a görögben, hogy éber, virraszt, vigyáz, őrködik. Természetesen itt a szellemi
őrködésre kell gondolni. Azt mondja az Ige, hogy a szellem kész, de a test erőtelen.
Tehát a szellemünket kell erősíteni minél jobban, hogy a hústest gondolatait, kívánságait,
indulatait, cselekedeteit a szellemünk le tudja uralni, és le tudja fékezni. Igazából erről beszélt
Jézus is. Jézus azon szavai, hogy képtelenek voltak a tanítványok vele virrasztani és imádkozni, az egyesített ima erejére mutat rá. Az egy akaraton mondott ima az igei útja annak,
hogy foglalkozzunk gyülekezeten belül a problémával. Ha imádságban összekapcsolódunk,
akkor megkötözhetjük a pokol erőit, és a krisztusi győzelemben járhatunk. Magunkra kell
ölteni a krisztusi győzelmet, mint egy palástot, és ki kell hirdetnünk ezt a győzelmet. Ezt a
szavainkkal tudjuk megtenni, mert Jézus megszerezte a győzelmet és nekünk adta. Ez akkor
lesz a miénk, ha azt jelentjük ki, hogy én a krisztusi győzelemben járok a mai napon is, és
minden napon.
Összefoglalva a mai tanítást: az ima következő nagy titka az, hogy egy elűz ezret, kettő
pedig tízezret. Tehát az egyesített imában tízszeres erő nyilvánul meg. Erő van az egyetértés
imájában. Amikor súlyos problémák jelentkeznek, akkor válassz magad mellé egy hit-testvért,
aki egyetért abban a dologban, amiért imádkoztok, és melléd áll. Ahogy együttes akaraton
megálltok az imában, a válasz biztosan meg fog érkezni. Ámen.
Ahogy haladunk ebben a sorozatban előre, mindig újabb és újabb érdekes dolgok jönnek
elő, amelyek nagy fontossággal bírnak. Ahogy készülök az alkalmakra, gyakran nagyon
erőteljesen jön a szívemre, hogy erre szükség van, ezt mindenképpen át kell adni, ezt ki kell
hangsúlyozni.
A fejben és a karban munkálkodik a Szent Szellem. Benne vannak az ízületek is. A
szombati szolgálatunkban a hölgyeknél azt mutatta az Úr, hogy a gyógyulásról adjunk át
üzenetet, és az egyik fejfájással érkezett, a másiknak meg az ínyét fölvágták és kézrátétel
nélkül a fejfájása elmúlt, a fogfájása meg csökkent. Tehát működik a gyógyító erő. Elvették a
tanításból is, hogy ez működik. A kézrátételes imádság következik. Fogadjátok be a kenetet,
mert a kenet megtöri az igát Jézus nevében.
Van még egy rövid gondolatom. Egy rövid kis üzenet. A Biblia tanít a hűségről, és azt is
tudjuk, hogy Isten a hűséget tudja megáldani. Ez sok mindenre igaz. A hűség sok mindenre
ráhúzható. Arra is, hogy hűségesek maradjunk a táplálási vonalunkhoz, mert akkor érjük el a
legnagyobb szellemi növekedést, hogyha azon a vonalon maradunk, ahova Isten elplántált
bennünket.
Mondok egy konkrét példát, ami körülbelül 20 évvel ezelőtt történt. Az egyik pásztortársunk beiratkozott egy bibliaiskolába, ami önmagában jónak hangzik, csak a gyümölcs nem
lett jó. Nem a hagini vonalon kapta a szellemi táplálékot, és annyira megfordult, hogy leadta a
szolgálatát, elkezdte támadni az egyházunkat, a helyi gyülekezetet – ami ugye tovább
működött –, szembefordult a családjával. Nem volt kapcsolata a gyermekével, az unokájával,
tehát ekkora fordulatot okozott az, hogy egy másik szellemi vonalról táplálkozott.
Tehát nagyon meg kell vizsgálni, hogy Isten hova plántál el bennünket, és azon a vonalon
maradni. Akkor leszünk a legáldottabbak. Tudom, hogy rengeteg tanítás van, és ahogy
elöljárónk is tanította, hogy nagyon sok jó felekezet van a világban, de nekünk van egy
táplálási vonalunk. A Kis család gyermekei nem a Nagy családban nőnek fel, hanem a Kis
családnál. Az egy dolog, hogy egyszer elmennek vendégségbe, de a hűség a családhoz, az
egységhez rendkívül fontos.
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És az utolsó időkben több csatornán keresztül ez jön, hogy az utolsó időkben élünk és
járunk, a megtévesztés is mind nagyobb mértékben próbálkozik, tehát nem szabad benyelni
olyan dolgokat, amelyek nem állnak meg az Ige vonalában. Meg kell vizsgálni mindent. Ez
csak egy óva intő üzenet.
A másik pedig: a múlt héten tanultunk az anyagi áldásról, hogyan lehet beszólítani az
anyagi áldást. Az anyagi áldás titka. Jött hozzá egy kis morzsa, hogy a pénz lehet eszköz és
lehet cél. Hogyha a pénzt eszköznek tartjuk, az egy nagyon jó dolog, mert azzal tudunk
támogatni olyan dolgokat, ahol Isten munkálkodhat. Amikor valaki célnak tekinti a pénzt,
hogy még több legyen, még nagyobb kupacban legyen, az már baj, mert ez már a harácsolás
szelleme. A kettő között különbség van. Tehát a pénz jó és szükséges. Vannak rezsi számlák,
ezeket ki kell fizetni, de a pénz soha ne váljon céllá. Timótheus is azt írja, hogy minden
rossznak a gyökere a pénz túlzott imádata, tehát mi eszköznek tekintjük a pénzt.
Befejezésül megköszönjük az Úr Jézusnak a mai üzenetet és hisszük, hogy jó földbe
került az Ige és ott gyümölcsöt terem.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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