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

1/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 12. A sokszoros imaerő 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 07. 31. 

  
A gyülekezet nagy szeretettel köszöntötte a pásztor feleségét születésnapja alkalmából. 

Köszöntsétek egymást azzal, hogy oldódj fel! Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. 
Örülünk, hogy János megint köztünk van. A hét végén az Úrnak voltak látogatásai több 
helyen. Ez egy feloldódást hozott. Akinél még ez nem tapasztalható, azok felett most kiáraszt-
juk. Ez egy megkönnyebbülést jelent, a könnyebbség olaját, és ha eddig túlnyomórészt a 
problémákra fókuszált és kevesebbet az Úrra, akkor ez most megfordult. Nem hagyjuk 
figyelmen kívül a problémákat se, hogy tudjunk érte imádkozni és hálákat adni, hogy az Úr 
azokat megtöri, de ez egy szellemi áttörés volt. Nem tudom, hogy ki tapasztalta ezt? De egy 
pásztortestvérem adta ezt a szót a számba, hogy feloldódás. Benny Hinn pedig kapott egy 
álmot, és ebben az álomban azt mondta az Úr, hogy el ne rontsd! Isten sokszor röviden és 
célratörően fejezi ki az üzenetét. Isten nem bőbeszédű. Röviden mondja meg, amit szeretne. 
Ez egy figyelmeztetés arra, hogy el ne essünk. Az 1Korinthus 10,12-ben van hozzá az Ige.  

1Korinthus 10,12. 
12. Azért aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.  
Nekünk van egy biztos kapaszkodónk, az Úr és Isten Igéje, ami soha nem változik. A 

tegnapi pesti tanítást ajánlom figyelmetekbe. Nagyon sok mondanivalója van. Röviden 
megemlítem, hogy eddig is tudtuk, hogy a gonosz erők is tudnak gyógyítani, de most teljesen 
világossá vált előttem. Tehát ha valaki elmegy egy okkultista emberhez, rajta keresztül is 
meggyógyulhat. A következőképpen működik ez. Az okkultista a magasabb rendű démonok-
kal van kapcsolatban. A magasabb rendű démon parancsol az alacsonyabb rendűnek, aki 
okozza a betegséget. Az elmegy, az illető meggyógyul. A meggyógyult ember viszont 
függőségbe kerül és függőségben marad a sötétség erőivel. Ez egy veszélyes dolog. Ezért a 
keresztény ne járjon jóshoz, kártyavetőhöz. Sajnos a tévében is vannak olyan műsorok, 
melyek okkultizmussal foglalkoznak. Kaptam egy Igét egy pásztortársamon keresztül. Ezt az 
Igét azok felett kell megvallani, akik nem akarják az intést elfogadni. Elengedik a fülük 
mellett és nem akarják magukat kiigazítani.  

Jób 36,9-11. 
9. Tudtukra adja cselekedetüket, és vétkeiket, hogyha elhatalmaztak rajtuk.  
10. Megnyitja füleiket a feddőzésnek és megparancsolja, hogy a vétekből megtérjenek: 
11. Ha engednek és szolgálnak néki, napjaikat gazdagságban töltik el, és esztendeiket 

gyönyörűségben.  
Tehát nem elég, hogy valakinek szólunk, hogy helytelenül tesz valamit, hanem imádkozni 

kell azért, hogy az Úr a szellemi oldalon is munkálkodjon. Nyissa meg a fülét, nyissa meg a 
szívét, hogy elfogadja az intést. Rájöjjön, hogy helytelen úton jár és megtérjen. Megtérjen 
arról a helytelen útról. Egy másik igazság, hogy a szellemi közösségek másolatokat hoznak 
létre. Ezek Erzsébet szavai. Magyarul, akivel közösségben vagyunk, az a szellemiség átárad 
és olyanná válunk. Ezért nem mindegy, hogy kivel időzünk. A Példabeszédek óv bennünket, 
hogyha bolondokkal jársz, bolond leszel. Van egy ilyen Ige a Példabeszédekben. Vannak 
olyan emberek, még szentek is, akik szellemi értelemben fertőznek. A szellemiségük káros. 
Kaptam egy ötletet az egyik szolgálótársamon keresztül, ami az Úrtól jöhetett, hogy őket, 
amikor imádkozunk, egy szellemi karanténba kell bezárni. Tudjátok, a határon is van ilyen, ha 
éppen olyan helyről érkezik valaki, ahol járvány van, amit okozhat ismeretlen vírus, akkor 
egy pár napra karanténba zárják. Megvizsgálják, hogy fertőz, vagy nem. Utána szabadon 
engedik. Ugyanezt meg lehet csinálni szellemi síkon.  

Egyik segítő oszlopom a következőt írta, miután küldtem egy Balaton mellett készült képet 
magamról. Azt írta, hogy látszik az arcodon, hogy sokat időzöl Isten kertjében. Ez rajtatok is 
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meglátszik, mert Isten dicsősége fog ragyogni rajtatok. Halleluja! Tegnap Erzsébet azt is 
bejelentette, hogy a 70-es épületben korszerűsítették a fűtést, és ebben mindenkinek benne 
van az adománya. Így szólt a kis üzenet. Ehhez hozzáteszem, hogy ebben benne van a ti 
pénzetek is, mert a pásztor a tizedből is visz tizedet a pesti gyülekezetbe. Halleluja! Ez még 
csak a bevezető volt.  

 
Folytatjuk a HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ sorozatunkat. A 12. része következik: A 

sokszoros imaerő.  
1. A helyreállítás eszköze 
Róma 8,26–27. 
26. Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. 

Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik 
miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint 
esedezik a szentekért.  

Az, aki a szíveket vizsgálja, az Úr Jézus. Isten a szívekre tekint. Elérkeztünk az ima leg-
hatalmasabb titkához. Mint ahogy a rádióadók felerősítve továbbítják az emberi hangot, a 
Szent Szellem ugyanúgy meg tudja sokszorozni az ima erejét. Erőteljessé tesz bennünket 
ahhoz, hogy hegyeket, akadályokat tudjunk elmozdítani.  

1Mózes 1,1–2. 
1. Kezdetben teremtette Isten (Elohim) a mennyet és a földet. 
2. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten 

Szelleme lebegett a vizek felett.  
Első pillanatra úgy látszik, hogy élettelen a föld. De Isten élete ott lebegett. Mint a madár, 

amikor a fiókáit őrzi, kiterjeszti a szárnyait, megvédi a hőségtől. Megvédi a veszélytől. Isten 
Szelleme ott lebegett. A Szent Szellem mozdult a vizek felett, és rendet teremtett az 
őskáoszból. De nem sokkal ez után az ördög bejutott Isten tökéletes teremtésébe. Ezért helyre 
kellett állítania a megrongált alkotását. Isten az imádságot rendelte annak eszközéül, hogy a 
helyreállítás munkájába bevonja a Szent Szellemet. Az Írásokon keresztül világosan megmu-
tatkozik a Szent Szellem alapvető szerepe az ima megválaszolásában.  

János 6,63. 
63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket 

én szólok néktek, Szellem és élet.  
Rendkívül fontos, hogy milyen mértékben engedjük a Szent Szellemet mozdulni az 

életünkben. Az ima és a Szent Szellem mozdulásának kapcsolata tisztán megnyilvánul Krisz-
tus életében.  

Lukács 3,21–22. 
21. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresz-

teltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég, 
22. És leszállt Őreá a Szent Szellem testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn a 

mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, Tebenned gyönyörködöm! 
Jézus első nyilvános cselekedete a bemerítkezés volt. Miközben imádkozott, és felemel-

kedett a vízből, a Szent Szellem reászállt. Nem galamb szállt rá, csak galambhoz hasonló 
módon szállt rá a Szent Szellem. Ezt követően a Szent Szellem kivitte Őt a pusztába, ahol 
negyven napon át böjtölt és várakozott Istenre. Közben az ördög megkísértette, de a Szellem 
kardjával minden esetben legyőzte a kísértőt. A Szellem kardja nem más, mint Isten Igéje. 
Amikor jött a kísértés, akkor mindig azt mondta, hogy ördög, meg van írva, és idézte hozzá a 
megfelelő Ige szakaszt.  

A pusztából visszatérve Jézus magához hívatta a tizenkét tanítványt. Egyik első leckéje az 
volt, hogy imádkozni tanította őket. Ez a Miatyánk ima minta. Ez többek között megtalálható 
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a Lukács 11. fejezetében is. A tanításának a tetőpontja az a hatalmas kinyilatkoztatás, hogy a 
Szent Szellem minden testre ki fog töltetni, aki újjászületett, és aki kéri.  

Lukács 11,9–10. 13. 
9. Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zör-

gessetek és megnyittatik néktek. 
10. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. 
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.  
Az Ószövetségben tudjuk, hogy csak a királyok, papok és próféták felett volt ott a Szent 

Szellem. Az Újszövetségnek a hatalmas csodája és ajándéka az, hogy minden újjászületett 
hívő, akinek a házát a szent vér és az Úr Jézus megtisztította, kérheti, hogy a Szent Szellem 
költözzön a szívébe. Tehát különbség van az Ószövetség és az Újszövetség között. Az 
Ószövetségben csak felettük volt, mivel nem voltak újjászületve, nem töltekezhettek be Szent 
Szellemmel. Viszont az Újszövetségben, aki befogadta Jézust és a házat az Úr megtisztította, 
ő befogadhatja. Tehát bennünk lakozik. Azt mondja az Ige, hogy mi vagyunk a Szent Szellem 
temploma.  

2. Szellemi hadviselés 
Efézus 6,10–18. 
10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. 
11. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek 

minden ravaszságával szemben.  
12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek 

ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei 
ellen, melyek a magasságban vannak. 

13. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok 
ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok. 

14. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazult-
ság mellvasába. 

15. És felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével; 
16. Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes 

nyilát megolthatjátok; 
17. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje. 
18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és 

ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,  
Pál itt a szellemi hadviselésről szól. Miután felsorolja a szellemi fegyverzet részeit, 

amelyből hat darab van, megmutatja, hogyan folytassuk a hadakozást a szellemben való imád-
kozás által. Sokan azért nem képesek erővel imádkozni, mert nem tanultak meg szellemben 
imádkozni. A szellemben mondott ima által több erőt szabadíthatunk fel, amely megtöri az 
ellenállás legkeményebb bástyáját is. A Szent Szellem erejére van szükségünk, hogy sikeresen 
tudjunk imádkozni az elveszettekért, a fejedelemségek és hatalmasságok megtöréséért, a 
betegek gyógyulásáért, a szellemi ajándékok működéséért és sorolhatnám tovább.  

A hívő kudarcra van ítélve, ha saját erejéből próbálja ezeket megtenni. A titok, amit meg 
kell tanulnunk, a következő: Isten a leggyengébb szent imáját is meghallgatja. De ahhoz, hogy 
erővel tudjunk imádkozni, szükséges, hogy szellemben imádkozzunk. Ezért mutatott rá Pál 
apostol arra, hogy milyen hatalmas szerepet kell játszania a Szent Szellemnek az 
imaéletünkben. Most az Egyszerű fordításból olvassuk: 

Róma 8,26. Egyszerű fordítás 
26. Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek va-

gyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent 
Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal.  
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A hívőknek szükségük van a Szent Szellem segítségére az imádságban is. Nem mindig 
tudjuk, hogy miért kell imádkozni. Nem mindig tudjuk, hogy milyen kísértések előtt állunk. 
Ez néha jó is. De a Szent Szellem tudja, hogy milyen csapdák vannak előttünk. Ha lehetőséget 
adunk neki, Ő eredményesen fog imádkozni rajtunk keresztül a veszély ellen. De ehhez időt 
kell szánnunk az imádságra. A Szent Szellem tudja azt is, kinek van életbevágó szüksége 
imában egy adott pillanatban, és egy adott dologban. A Szent Szellem mindent tud, és hogyha 
lehetőséget kap, Ő felkészít bennünket arra, hogy isteni bölcsességgel döntsünk dolgokban. 
Kérhetjük Isten bölcsességét helyzetekre, hogy Isten akarata szerint döntsünk.  

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

az Ő végzése szerint elhívottak.  
Hogyha a Szent Szellem imádkozik rajtunk keresztül, akkor Ő gondoskodni fog arról, hogy 

minden a javunkat szolgálja. Ezért együtt lett kinyilatkoztatva a 26. és a 28. versek igazsága. 
Mert az egyik igazság követi a másikat. Felmerül az a kérdés, hogy hogyan imádkozik a Szent 
Szellem rajtunk keresztül? Kétféle imádságot említ a Biblia. Rögtön fogjuk olvasni. 

1Korinthus 14,14–15. 
14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyü-

mölcstelen. 
15. Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; 

énekelek a szellemmel, de énekelek az értelmemmel is.  
Az imádkozásnak két nagy fajtája van. Az értelemmel mondott ima, amikor az anya-

nyelvünkön imádkozunk, a másik pedig a szellemi ima, amikor nyelveken imádkozunk. Amíg 
a saját anyanyelvünkön imádkozunk, addig az értelmünkkel végezzük az imádkozást. Amikor 
az angyali nyelven szólunk, akkor a Szent Szellem imádkozik rajtunk keresztül. (Mi imád-
kozunk, csak a Szent Szellem adja a kiejtést.) Pál apostol tisztában volt azzal, hogy a szellem-
ben mondott imádkozásnak milyen nagy fontossága van.  

1Korinthus 14,18–19. 
18. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken; 
19. De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy másokat is 

tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken.  
Pál apostol nagyon sokat imádkozott nyelveken, de elsősorban nem a gyülekezetben. Mert 

hogyha mi a gyülekezetben csak nyelveken szólnánk, akkor abból nem lenne akkora épülés, 
mintha egy tanítást meghallgatunk. De otthon lehet bőségesen imádkozni nyelveken. Sok 
olyan lehetőség van, amikor ezt megtehetjük. Például a háztáji munkát végezve, autóvezetés 
közben, takarítás közben és számtalan más helyzetben megtehetjük. Hamarosan lesz kb. egy 
órás anyag, ami a pesti imakonferenciából lesz kivágva, ez esetleg segíthet abban benneteket, 
hogy közben a háttérben bekapcsoljátok, és akkor az jobban fölgerjeszt benneteket. Egy most 
is megtalálható a Békeváron. Akkor egy aláfestést be tudsz magadnak kapcsolni, és a 
háttérben megy a nyelvek imája, te meg imádkozol úgy, ahogy hozza az Úr. Ez egy lökést ad. 
Egy ilyen hullámszerű dolog. Felgerjeszti még jobban a szívedet.  

Ha nem imádkozunk szellemben, akkor könnyen elvéthetjük a létfontosságú dolgokat, 
például rossz döntéseket hozhatunk. De a Szent Szellem képes elbánni akár az ellenállással, 
akár váratlan problémákkal. Ha egy keresztény hite kudarcot vall, akkor a rajta keresztül 
imádkozó Szellem által ráléphet az illető Isten hitének a pályájára. Ha úgy érzi, hogy a hite 
elfogyatkozott, akkor kezdjen nyelveken imádkozni.  

Amikor a szellem imádkozik, akkor a természetfeletti jön működésbe és megtörténik a 
csoda. Ha az értelem imájára nem tudja valaki elvenni a hitével a választ, akkor, ahogy a 
Szent Szellem elkezd mozdulni az imájában, létrejön a csoda. És így teljesedik be a Zakariás 
4,6 igazsága. 

Zakariás 4,6. 
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6. És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úr beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem 
erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura.  

Ez az Ige a mai tanítás kulcsa, hogy a szellemben mondott imának hatalmas ereje van. 
Nem lehet számokban kifejezni, de sokkal több, mint a tízszeres erő, amiről a múlt héten 
tanultunk. Múlt héten az egy akaraton mondott imáról volt szó, és ott a tízszeres erőt említi a 
Biblia.  

Érdekes, hogy hányszor elmondtam már, és ti is hányszor elmondtátok a Zsoltárok 91-et, 
és ma jött egy kijelentés. A 7-es vers mondja, hogy elesnek mellőled ezren, és jobb kezed 
felől tízezren, itt a tízezerszeres erőt mutatja. Tehát, hogyha az értelemmel mondott ima 
esetén úgy látjuk, hogy nem hozza meg az eredményt, akkor át kell váltanunk a szellemi 
imára, mert az sokkal nagyobb erővel működik és sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy 
megszületik az eredmény, beérik a gyümölcs. 

3. Csoda megtapasztalása 
Gordon Lindsay, aki ezt a könyvet írta, 1952-ben eltervezte, hogy elutazik Amerikából 

Londonba egy konferenciára, ahol szolgál is, és onnan tovább utazik a Szentföldre. De indulás 
előtt kapott egy hírt, hogy az édesanyja rohamokat kapott. Az édesanyjának olyan súlyos volt 
az állapota, hogy képtelen volt bárkit is felismerni. Az agyat ért rohamok mindig súlyosak, de 
78 éves korban ezek többségében halálosak. Elkezdett imádkozni, és keresni az Úr akaratát, 
hogy mit tegyen, maradjon vagy utazzon. A rokonai biztatták, hogy ahogy az Isten az útját 
eltervezte, csak menjen el nyugodtan. Angliába repült, és ez egy hitlépés volt, mert a hitet úgy 
tudjuk bemutatni, hogy megcselekedjük. Londonban nyugtalan volt a szelleme, ezért sokat 
imádkozott. Rádöbbent, hogy csak egy csoda mentheti meg az édesanyját. Ekkor a Szent 
Szellem szólt a szívéhez: „Ha ez a hegy túl nagy ahhoz, hogy elmozdítsad, akkor miért nem 
hagyod, hogy a Szent Szellem mozdítsa el azt?” Ekkor átváltott az értelemben mondott imáról 
a nyelvek imájára, vagyis imafajtát váltott. Várt egy fél óráig, amíg a Szent Szellem nem 
mozdult, és ahogy a Szent Szellem mozdult, ő elkezdett nyelveken imádkozni. És az imádság 
zuhatagként kezdett hömpölyögni. Isten Szelleme megdorgálta a halált, és megszüntette a 
betegséget az édesanyja testében. Egy belső bizonyossága volt arról, hogy valami történt. 
1952-ben nem volt annyi telefon, hogy gyorsan tudjanak kommunikálni, de a Szent Szellem 
megjelentette, hogy valami történt.  

Ez a Szent Szellem mozdulása. Én is tapasztaltam már ilyet. Voltak helyzetek az elmúlt 
években a gyülekezettel kapcsolatban is, és volt olyan, hogy egyszerűen éreztem, hogy MOST 
dőljek le az ágyra, itt az ideje, hogy MOST imádkozzak, és az a nyelveken ima nem olyan 
volt, mint általában. Hanem tényleg egy olyan hömpölygő, olyan mélységes. Amikor ezeket a 
hullámokat mi megnyergeljük, akkor azzal messze el tudunk menni. Gondoljatok egy 
szörfösre, de főként a tengeri hullámokra. A tévében látni ilyet, hogy jönnek a nagy, tarajos 
hullámok, a szörfös megnyergeli és nagyon-nagyon messzire el tud siklani. Aztán a hullám 
lecsendesedik, és megáll. Ilyen a Szent Szellem is. Ehhez hasonló hullámokkal jön, mint a 
tengeri nagy tarajos hullámok, vagy egy ilyen csiga alakban vissza is hajolnak. És hogyha mi 
ezeket a nem látható hullámokat – a szellem hullámait – megnyergeljük, rápattanunk, tehát 
akkor imádkozunk, és akkor teszünk valamit, amikor a Szent Szellem hulláma ott van, akkor 
sokkal nagyobb áttörés fog születni. Ez a saját megtapasztalásom. 

Gordon Lindsay a konferencia után Londonból a Szentföldre utazott, ahogy el is tervezte. 
Pár hét múlva visszatért Európába, ahol az édesanyjának a levele várta, és azt írta benne, hogy 
dicsőség Istennek a tökéletes szabadulásért. Nem volt meglepve, mert a londoni imája után 
belső bizonyosság által tudta, hogy csoda történt. 

Amikor Gordon Lindsay eredménytelennek látta az értelemmel mondott imát, akkor váltott. 
Átváltott a másik imafajtára, a nyelvek imájára, és Isten Szelleme meghozta a kívánt választ. 
Ilyen megtapasztalásban azoknak lesz részük, akik megtanulnak hitben várakozni az Úrra.  

Ézsaiás 40,31. 
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31. De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, 
futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!  

Akik várakoznak az Úr szent időzítésére, azoknak Isten az erejét megsokasítja termé-
szetfeletti módon. És van egy igehely, amely azt mondja, hogy még a kőfalon is átugrunk. 
(2Sám. 22,30)  

Sokan úgy akarnak berohanni az Úr jelenlétébe, hogy nem csendesítik le az elméjüket. Így 
viszont nem adnak lehetőséget a Szent Szellemnek arra, hogy belépjen az imájukba. Dávid 
tudta, hogy mit jelent Istenre várni. 

Zsoltárok 37,7–9. 
7. Csendesedj el az Úr előtt és várván várjad Őt; ne bosszankodj arra, akinek útja 

szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ.  
8. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a mérgedet; ne bosszankodj, csak rosszra vinne!  
9. Mert a gonosztevők kivágattatnak; de akik az Urat várják, öröklik a földet.  
Tudjátok, hogy mi az előnye a lecsendesedésnek? Akkor tudunk vételre kapcsolni, hogy 

Istentől halljunk, mert amíg zakatol az elménk, addig kicsi az esélye, hogy meghalljuk az 
Urat. Ezért van az, hogy Isten sokszor álomban szól hozzánk, mert az elme akkor le van 
csendesedve, alszik. 

Istenre várva Dávid óriási győzelmeket aratott akkor is, amikor nem látszott sok esély 
arra, hogy győztesként jöjjön ki egy helyzetből. Dávid megtanulta, hogy minden lépése előtt 
kikérje az Úr tanácsát. Ez egy fontos alapelv, amit nekünk is meg kell szívlelnünk. 

Egy történetet olvasunk. Ebben a történetben két eset van. Amikor a filiszteusok Izrael 
népét megtámadták. Egyik esetben is, másik esetben is, és ebből a két igesorból meg fogjuk 
látni, hogy Dávid hogyan cselekedett.  

Az első igesor a 2Sámuelben található.  
2Sámuel 5,18–19. 
18. A filiszteusok pedig elérkezének és elszéledének a Réfaim völgyében. 
19. Megkérdé azért Dávid az Urat ilyen szóval: Elmenjek-é a filiszteusok ellen? 
Kezembe adod-é őket? Felele az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe 

adom a filiszteusokat.  
Tehát Dávid megkérdezte Istent, hogy: Mehetek-e harcba? És Ő azt válaszolta, hogy: 

Igen, mert én veled leszek, és győzni fogsz. Ez az értelme ennek az igesornak. 
Aztán megint jöttek a filiszteusok.  
2Sámuel 5,22–25. 
22. Azután ismét feljövének a filiszteusok, és elszéledének a Réfaim völgyében. 
23. Megkérdé azért Dávid az Urat, aki ezt felelé: Ne menj most reájuk; hanem kerülj 

a hátuk mögé és a szederfák ellenében támadd meg őket. 
24. És mikor a szederfák tetején indulásnak zaját fogod hallani, akkor indulj meg, 

mert akkor kimegy előtted az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. 
25. És úgy cselekedék Dávid, amint megparancsolta néki az Úr, és vágta a filiszteuso-

kat Gibeától fogva, mindaddig, míg Gézerbe mennél.  
A második esetben is Dávid megkérdezte Istent, hogy: Most mit tegyek? Ebből a két 

történetből is látjuk, hogy nem lehet kaptafákat felállítani, sablonokat alkalmazni. Mert Isten 
egyszer így vezeti az embert, máskor meg úgy. És most azt mondta Dávidnak, hogy várjál. 
Azt is megmondta, hogy mi lesz a jel, hogy amikor a szederfák tetején hallod a menetelés 
zaját, mint amikor a katonák menetelnek. Tegnap jött ebből egy kijelentés, hogy ez a zaj, ez a 
menetelés zaja nem más, mint amikor az angyali sereg elindul. Látjátok, hogy mikor az ember 
elmélyed az Igében, vagy újra és újra előveszi, vagy elmélkedik rajta, akkor jönnek elő ilyen 
csodás dolgok, amelyek a sorok mögött ott rejlenek. 

Egy házaspártól hallottam, hogy otthon a férj elkezdte keresni a feleségét, akit a 
fürdőszobában talált meg, kezében a Biblia és nyelveken imádkozott. Egy Igét jobban meg 
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akart érteni. Ezt keresztény nyelven úgy mondák, hogy az Igén való meditálás. Világi 
értelemben a meditálás szó nem éppen ezt jelenti, de az Igén való elmélkedést kell ez alatt 
érteni. Tehát imádkozta az Igét, nyelveken imádkozott, és elvonult egy csendes helyre, jelen 
esetben a fürdőszobába. Ez egy jó példa arra, hogy ha szeretnénk, hogy megnyíljon előttünk 
az Ige, akkor mi is megtehetjük ugyanezt.  

Visszatérve Dávidhoz. Dávidnak a második esetben várnia kellett a Szent Szellem 
mozdulásáig. Tehát nagyon fontos a Szent Szellem, hogy jön-e az a hulláma, amiről az előbb 
beszéltem, amire rá tudunk pattanni, mint a szörfös. Tehát várnia kellett a Szent Szellem 
mozdulásáig, hogy megütközzön a filiszteusokkal, és győzelmet arasson felettük Isten 
segítségével. Ez a két példa is jól mutatja azt, hogy Istent mindig meg kell kérdeznünk, hogy 
mit tegyünk. 

Az apostolok, miután szemtanúi voltak Krisztus feltámadásának, készek voltak elmenni és 
tanúbizonyságot tenni, de Jézus leállította őket, hogy várják meg a Szent Szellemet. 

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.  

Apostolok cselekedetei 2,4. 
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Szellem adta nékik szólniuk.  
Jézus meghagyta a tanítványainak a mennybemenetele előtt, hogy maradjanak együtt, és 

várják meg az Ő helyettesítőjét, a Szent Szellemet. A százhúsz főnyi sokaság együtt 
imádkozott, köztük volt Mária is, és jött egy mennyei fuvallat, aztán ez átcsapott sebesen zúgó 
szélbe, és a Szent Szellem olyan erővel szállt rájuk, hogy egy hatalmas ébredés vette kezdetét, 
amely megrázta a világot. A mai napig Jézus születésére emlékezünk, amikor leírjuk a 
dátumot, például 2017. július 31. Jézushoz igazították a dátumot. Ezt már elfelejtették sokan. 
A régi levelekben úgy írták a dátumot, hogy az Úrnak a 2017. esztendejében. 

Összefoglalva a mai tanítást: 
Az ima egy másik hatalmas titka: ha úgy tűnik, hogy lassan fejlődsz, ha úgy tűnik, hogy 

ellenállásba ütköztél, ha úgy tűnik, hogy az imáid nem nyertek megválaszolást, akkor imában 
várakozz az Úrra! Hozzáteszem azt is, hogy hálaadásban.  

Tanuld meg, hogyan engedd a Szent Szellemet mozdulni az életedben! Amikor a Szent 
Szellem mozdul, hagyd Őt imádkozni rajtad keresztül. Ő sikerre visz ott, ahol te nem tudnál 
győzedelmes lenni. Ő tudja hogyan és miért imádkozzon, hogy megérkezzen a válasz. A 
Szent Szellem lehetővé teszi, hogy a rendelkezésedre álló erő az imádságban 
megsokszorozódjon. Ámen. 

Köszönjük az Úrnak! Nagyon építő ez a tanítás sorozat, még néhány rész lesz belőle. 
Halleluja! 

 
Kézrátétellel fogunk értetek imádkozni, fogadjátok be a kenetet, mert a kenet megtöri az 

igát a Jézus nevében. 
Közben az időnk elszaladt. De ha van valakinek bizonysága, vagy kijelentést kapott az 

elmúlt héten, akkor ezt meghallgatjuk. 
Horváthné Évi: Csak pár szóval mondanám el, hogy milyen fontos az, hogy együtt legyünk 

szellemben, mert össze vagyunk kötve mindannyian. Akik itt vagyunk, nyitott szívvel jöttünk és 
nem úgy, hogy leülünk, és megvolt a mise. Kis mise, nagy mise, nem történik semmi se, mert 
nagyon sokat ismerek, olyat, aki tényleg úgy jön el az alkalmakra. Lehet, hogy mi kicsi 
közösség vagyunk, de az Úr hatalmas az együttes közösségünkben. A Szent Szellem áradása 
hatalmas a mai napon is. Erőteljesen megjelent. Az Úr indított arra, hogy prófécia jellegű 
imádságot mondjak János felett, mert egyszerűen előjött. Mert ahogy az Úr Jézus átélte, én is 
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átéltem ugyanezeket, azért tudok azonosulni. Az Úr Jézus minden helyzettel azonosul, 
higgyétek el, és tényleg nagyon meg kell az Igét fognunk. Ahogy mondta a pásztorunk is, 
minden nap imádkozzuk kétszer a 91-es zsoltárt, de ma érintette meg a szívemet mélyebben, 
hogy mi is van abban. Nekem először a Példabeszédek és a Zsoltárok nehezebb volt a 
megértésben, de most értettem meg azt, hogy az Úr mit tesz az igesorban, abban az 
áradásban, amikor az ember átadja magát tényleg és hallja az Igét. Minden gondunkat Őrá 
vetjük. Most adtam Neki minden helyzetet, a férjemet, a gyerekeimet, az életemet, mindent 
most adtam át az Úrnak. Tudom, hogy Jézus fölötte van mindezeknek, és nekem a szellemiekre 
kell figyelni, ahonnan származom.  

Még ezt az egyet elmondanám az 1Mózes 1,1-2-es Igéből. Megteremtette Isten a mennyet 
és a földet. Ez a két Ige is mennyi mindent mond. És ma kaptam meg az Úrtól azt a megértést, 
mert nagyon sokat elmélkedek az Igén, hogy a 2. versben az van, hogy megteremtette Isten a 
földet és a mennyet, de az kietlenné vált, minden a víz alatt volt, mindent elpusztított. Nem a 
Noé vízözöne, hanem előtte a Lucifer vízözöne ez. És mi lebegett fölötte? Isten hatalmas 
kegyelme, a Szent Szellem, Isten ereje, ott volt már akkor a szeretet, ott volt a megoldás, 
minden ott volt, az élet ott volt. Nem a fizikait kell néznünk, az nincs számunkra, hanem a 
szellemi, a mennyei. Az Atya létezik, miénk az Ő ereje, mi vagyunk a kis Jézusok.  

És van egy gyönyörű Ige, amit majd meg fogtok hallani a tanításban, ha én fogok 
szolgálni, hogy kinyújtja a kezét Jézus a gyógyításra.  És ahogy Ő kinyújtotta, mi is úgy. A 
János 14-et fogom nektek fölvázolni, nem csak ami a tanításhoz tartozik, hanem egy kicsit 
többet adott az Úr, hogy ezt elmondjam, mert ti is meg kell, hogy értsétek. Én most jutottam el 
erre a megértésre, de hiszem azt, hogy mindenki el fog jutni. Mert úgy adja a szavakat az Úr a 
számba, hogy azt megértsétek azzal az egyszerűséggel, ahogy a Jézus tanította a tanítványait. 
Mert a négy Evangéliumban az van megfogalmazva, hogy Jézus hogyan tanítja meg a 
tanítványait, és hogyan mondja el előre a mi életünket, amit most élünk. Tehát amit Jézus 
nekünk adott, meg az Atya, hogy ha Ő nem lesz itt, Isten ereje akkor is itt van. És hogy nekünk 
mit kell tennünk, ezt megmutatta Jézusunkon keresztül. És mi ugyanezt tesszük, mintha Jézus 
lenne itt, tehát ebben kell mind nagyobb megértést kapnunk, és tényleg az odafent való 
dolgokkal kell foglalkoznunk. Ámen. 

Halleluja! Dicsérjük az Urat! Egy gondolatot még hozzáfűznék, amit Évi mondott, hogy 
Jézus miért tud velünk azonosulni? Azért, mert azt írja az Ige egy helyen, hogy ő mindenben 
megkísértetett. A minden az minden, és azért tud velünk azonosulni. 

Ezzel kapcsolatban szokták azt megkérdezni, hogy tettek a fejedre töviskoronát, 
átszegezték a kezedet meg a lábadat, a hátadat megostorozták? Akkor hol vagyunk mi ahhoz! 

Köszönjük az Úrnak a mai jelenlétét, az érintését, köszönjük a szíveteket, hogy odaadtátok 
ma az Úrnak, és minden kijelentést megköszönünk, amit kaptunk a mai napon. 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


