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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 13. A láthatatlan ellenség 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 08. 07. 

  
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy övezd fel magadat! Halleluja, dicsérjük 

az Urat! Szeretettel köszöntünk benneteket. Elkészült a ságvári Örömhír-Hírmondó újságunk 
augusztusi száma. Az első oldalon található egy üzenet, a címe: Szabadon a félelmektől. A 
képes üzenet pedig nagyon találó. A félelem rá akar bírni, hogy menekülj valami elől, ami 
nem is üldöz. Gyakorlatilag a félelem egy gonosz szellem, ezt írja a Biblia. De mi nem a 
félelem szellemét kaptuk. A második, harmadik oldalon folytatódik az Ima titka című sorozat. 
A hátoldalon pedig a közeljövő összejövetelei találhatók, valamint az evangelizálás 
Erdélyben, Magdi szolgálatáról néhány részlet. Fogadjátok szeretettel.  

A múltkor említettem a Jób 36. fejezetéből néhány Igét. Most ez kibővült. Van mondani-
valója, és van teendőnk. 

Jób 36,7–11. 
7. Nem veszi le az igazról szemeit, sőt a királyok mellé, a trónra ülteti őket örökre, 

hogy felmagasztaltassanak.  
8. És ha béklyókba veretnek, és fogva tartatnak a nyomorúság kötelein:  
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 

gyönyörűségekben.  
Annyival bővült ki ez az igesor, hogy Isten az igazakon tartja a szemét. Mi nem a tetteink 

miatt vagyunk igazak, hanem azért, mert a drága szent vér bennünket tisztára mosott. Azt 
mondja ez az igesor, hogy az igazzal is előfordulhat, hogy szorongattatásba kerül. Különböző 
helyzetekbe, megpróbáltatásokba vagy kisiklik. Ilyenkor nekünk van egy teendőnk, hogy 
imádkozunk érte. Azért imádkozunk, ahogy folytatja a többi igevers, hogy vagy rajtunk 
keresztül szól az Úr egy intés formájában, hogy rossz irányba halad, vagy pedig Isten a 
szellemi oldalon is működésbe lép, és Ő nyitja meg a fülét. Nem elég, hogy mi szólunk, 
hanem Ő is megnyitja a fülét és a szívét.  A fülét a hallásra nyitja meg, hogy meghallja az 
intést, a szívét pedig arra, hogy kiigazítsa. Tehát ha látunk olyan helyzeteket, hogy valaki 
kisiklott a keskeny ösvényről, akkor imádkozzunk érte. El lehet imádkozni, hogy Uram, nyisd 
meg a fülét az intés meghallására, a szívét pedig a kiigazításra!  

Tegnap Pesten nem volt tanítás, mert egész végig egy imádat alkalom volt. Két bizonyság 
hangzott el. Thaiföldi szentek vettek részt vendégként az alkalmon, és bizonyságot tettek kb. 
20 percben. Ott is probléma van például a vallással. A legnagyobb probléma a hamis vallás.  

Utána pedig egy vetített bizonyság volt a múlt századból. Egy asszonynak a lába 15cm-rel 
rövidebb volt. A kamera nagyon szépen mutatta. Ez valami csípő problémából származott. 
Imádkozott érte a szolgáló, a kezével megütögette a térdét, hogy a kenet, az olaj odafolyjon, 
és azt mondta, hogy ezek az ajándékok nem azonnal működnek. Amikor elkezdte a 
szolgálatát, 99-szer imádkozott az emberekért és a századikra kezdett el működni. Van egy 
időkivárás, hogy hitben megálljunk, hogy kitartsunk. A mai tanítás is erről fog szólni. Ahogy 
imádkozott érte, az asszony lábai egyforma hosszúak lettek.  

A gyülekezetbe járás fontosságáról küldtem ma egy képes üzenetet, de felolvasom: Ha a 
sátán el tud szakítani a többi hívőtől, éppen amikor a legnagyobb szükséged lenne rájuk, 
akkor meg tud fosztani attól, amit Isten tartogat a számodra.  

 
Folytatjuk a HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ sorozatunkat. A 13. rész következik: A 

láthatatlan ellenség. 
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Ma kiküldtem a szellemi fegyverzetről egy képes üzenetet. Azt is fogjátok látni, hogy 
hogyan kell ezt elképzelni. Úgy, mint egy páncélozott katonát.  

1. Kardforgatók vagyunk 
Tudjátok, mi az imádság? Az imádság egy szellemi hadviselés az ördöggel. A láthatatlan 

gonosz szellemek valóságosak, és a hívőkkel szemben sorakoznak fel. Erőteljes imaélet 
nélkül a keresztény ki van szolgáltatva a láthatatlan gonosz erőknek. Az imádság nélküli 
embereket gonosz erők vezérlik, amelyekről általában nincs is tudomásuk. Kevesen ismerik 
fel, hogy a sötétség erői befolyásolhatják az életüket és az ügyeiket. Az emberek főleg a velük 
szemben állókkal harcolnak. De ez egy téves hozzáállás. Rögtön olvassuk az Igét, hogy nem 
az emberekkel kell harcolni, hanem a mögöttük álló sötét, gonosz erőkkel. Sokan nem fedezik 
fel, hogy az igazi ellenség az őket támadó személyek mögött álló gonosz erők. Pál felfedi a 
keresztény hadviselés titkát az Efézusi levél 6. fejezetében. Először olvassuk el a 12. verset, 
ahol Pál bemutatja az ellenség hadrendjét.  

Efézus 6,12. 
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.  

Az ellenség hadrendje négy osztályból áll, amit Kenneth Hagin nagyon szépen leír a 
Győzedelmes gyülekezet című könyvben. A legmagasabb osztállyal kezdi, és így halad lefelé.  

„1. Gonoszság szelleme, vagy gonoszság szellemei a magasságban. Ez a legmagasabb 
osztály az egekben létezik, nem a földön.  

2. Ez élet sötétségének világbírói. A démonok legmagasabb osztálya, mellyel a hívőknek 
kell foglalkozniuk a földön.  

3. Hatalmasságok a következő osztály, vagy kategória. Ez élet sötétségének világbírói, 
uralkodnak rajtuk, és parancsolnak nekik.  

4. Fejedelemségek. A legalacsonyabb osztály. A többiek uralkodnak rajtuk és irányítják 
őket. Minimális gondolkodási képességgel rendelkeznek.” 

Ezt hasonlíthatjuk a földi katonasághoz. A földi hadseregben is van gyalogság, tüzérség, 
tengeri hadosztály, légierő. A sötétség erőinél is ilyen osztályok vannak. De nem kell meg-
rémülnünk, mert nem vagyunk védtelenek. Az Úr Jézus felruházott bennünket szellemi fegy-
verzettel. Ezt olvassuk tovább. Megszámolhatjátok, hogy hat darab szellemi fegyverzet van. 

Efézus 6,13–17. 
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.  
Pál leírja a hívők szellemi fegyverzetét ezekben az Igékben, ami nélkülözhetetlen a sikeres 

hadviseléshez. Mint említettem, hat darab van ebből a szellemi fegyverzetből.  
1. Öv 
Ez tartja a többi fegyvert. Ha látsz egy katonát, rendőrt, vagy egy börtönőrt, az övön ott 

van a pisztoly, régen a kard, a gumibot, a gázspray. Arra vannak felszerelve.  
2. Mellvas 
Ami védi a szívet. Mert a Biblia azt írja, hogy mindennél jobban őrizzük a szívünket. Ott 

van az élet.  
3. Saru 



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

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

Ez egy készségességet jelent, hogy hajlandó vagyok elmenni, hogy hirdessem az 
Evangéliumot.  

4. Pajzs 
Ami a szemből érkező nyilakat kivédi.  
5. Sisak 
Megvédi az elménket a rossz gondolatoktól.  
6. Kard 
Isten Igéje. A Zsidó levélben olvashatjuk úgy, hogy a kétélű fegyver.  
Erről a felfegyverzett szellemi harcosról küldtem a képet.  
Azt is meg kell látnunk, hogy a hat szellemi fegyverzetből öt védekező, és egy támadó. Ezt 

a kardot használta az Úr Jézus, amikor 40 napon keresztül az ördög megkísértette, mert 
elővette a kardot és visszavágott vele, hogy ördög, meg van írva, és idézte a megfelelő Igét. 
Ha szeretnétek elmélyedni jobban a szellemi fegyverzet megismerésében, akkor elmondom, 
hogy a pesti tanítások között a 2016. 01. 17-i alkalom erről szól. Az egyházi oldalon fent van, 
le lehet tölteni hanganyagban, videóban, szöveges formátumban, és alaposabban lehet ezt 
tanulmányozni. Egy egész pesti tanítás erről szólt. Lapozzunk Jób könyvéhez. Jób gazdag 
ember volt és Isten áldottja.  

Jób 1,1–3. 6–7. 
1. Vala Úz földjén egy ember, akinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, 

istenfélő vala és bűngyűlölő. 
2. Születék pedig néki hét fia, és három leánya. 
3. És volt az ő marhája: hétezer juh, háromezer teve és ötszáz igabarom és ötszáz 

szamár; cselédje is igen sok vala, és ez a férfiú nagyobb vala keletnek minden fiánál.  
6. Lőn pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr 

előtt; és eljöve a sátán is közöttük. 
7. És monda az Úr a sátánnak: Honnét jössz? És felele a sátán az Úrnak és monda: 

Körülkerültem és át meg át jártam a földet. 
Jób idejében, amikor Isten fiai eljöttek, hogy az Úr jelenlétében legyenek, az Úr dicső-

ségében sütkérezzenek, a sátán is ott volt közöttük. A sátánnak a szent vér bemutatása előtt 
még belépése volt a harmadik égbe. Miután az Úr Jézus a szent vérét fölvitte, megtisztította a 
szentek szentjét, onnantól a harmadik égből ki van zárva a sátán.  

A 7. vers vége nagyon hasonlatos ahhoz, amit Péter apostol mondott, hogy körüljárja a 
földet, keresve, kit elnyeljen. Az ördög azzal a szándékkal jelent meg, hogy bajt keverjen. 
Amikor Isten tökéletes akaratából a szabad akaratunk szerint Isten megengedő akaratába 
átlépünk, akkor gyakorlatilag kilépünk a szent védelem alól, és Isten kénytelen megengedni 
azt, hogy az ellenség támadjon bennünket. Isten Jóbnál is megengedte, hogy egy ideig 
támadja őt. Az ördög a legrosszabbat tette Jóbbal.  

Jób 1,14–19. 
14. És követ jöve Jóbhoz, és monda: Az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettük 

legelésznek vala. 
15. De a sabeusok rajtuk ütének és elhajtják azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölék 

meg. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. 
16. Még szól vala ez, mikor jöve egy másik, és monda: Istennek tüze esék le az égből, 

és megégeté a juhokat és a szolgákat, és megemészté őket. Csak én magam szaladék el, 
hogy hírt adjak néked. 

17. Még ez is szól vala, mikor jöve egy másik, és monda: A káldeusok három csapatot 
alkotának és ráütének a tevékre, és elhajták azokat; a szolgákat pedig fegyverrel ölék 
meg, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. 

18. Még ez is szóla vala, mikor jöve egy másik, és monda: A te fiaid és leányaid esznek 
és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyjuknak házában; 
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19. És ímé, nagy szél támada a puszta felől, megrendíté a ház négy szegeletét, és 
rászakada az a gyermekekre és meghalának. Csak én magam szaladék el, hogy hírt 
adjak néked.  

Jób 2,7. 
7. És kiméne a sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje 

tetejéig.  
Tehát az ördög a legrosszabbat tette Jóbbal. Az ördög utasította az ellenséges népeket, 

hogy öljék meg Jób szolgáit. Az ördög idézte elő a villámot, amely megölte az állatait. Az 
ördög okozta a ciklont, amely miatt összedőlt a ház, és a gyermekek meghaltak. Az ördög 
helyezett fekélyt Jób testére. Isten volt az, aki a jót adta neki, de az ördög elvette tőle. Egy 
nagyon fontos dolgot kell itt látni, hogy Jób a megpróbáltatások ellenére is hűséges maradt 
Istenhez. Miután kijött a megpróbáltatásokból, Isten a többszörösét adta vissza annak, amit 
elvesztett.  

Jób 42,10. 12–13. 16–17. 
10. Azután megszabadította az Úr Jóbot fogságából, miután imádkozott vala az ő 

barátjaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.  
12. Az Úr pedig jobban megáldá a Jób életének végét, mint kezdetét, mert lett néki 

tizennégyezer juha, hatezer tevéje, ezer igás ökre, és ezer szamara.  
13. És lett néki hét fia és három leánya. 
16. Jób pedig él vala ezután száznegyven esztendeig, és látja vala az ő fiait és unokáit 

negyedízig. 
17. És meghala Jób jó vénségben és betelve az élettel.  
Isten kárpótolta őt. Megdöbbentő dolgokat láthatnánk, ha bepillantást nyerhetnénk a 

szellemi világba. De dicsőség Istennek, a Biblia betekintést ad arról, hogy mi zajlik 
szellemben.  

2. Kettős királyság 
Dániel könyvében a 10. fejezetben betekintést nyerünk az ördög nagyméretű, és világ-

méretű tevékenységéről. Ebben a fejezetben a sátán egyik fővezérét, Perzsia fejedelmét írja le 
az Ige. Minden nemzet fölé ki van rendelve a sötétség királyságának egy fejedelme. Ezt jó 
tudni. A hatalmas fejedelemségek alá kisebb rangú szellemi légiók tartoznak, mint ahogy a 
felsorolásban hallottátok. Ők végrehajtják a kapott parancsot. A sátán rajtuk keresztül tudja 
fenntartani a királyságát és beteljesíteni a szándékát, hogy megtévessze és bűnbe vigye az 
embereket. Dániel imádkozott azért, hogy a népe visszatérhessen Jeruzsálembe. Nem túl 
régen foglalkoztunk ezzel a történettel.  

Dániel megkapta az imaválaszt. Népe több csoportban indult vissza. Három év telt el, hogy 
az első csapatok hazaindultak. Dániel mégis tudta, hogy valami nincs rendben, ugyanis a 
zsidóság állandó zaklatásnak volt kitéve a saját szülőföldjén. Dánielre ez teherként 
nehezedett. Tudni akarta, mi vár a népére. Időt szánt elmélkedésre, Isten keresésére, hogy 
ezekre választ és kijelentést kaphasson. Dániel megszokta, hogy választ kap az imáira, de 
amikor a próféta először nem kapott választ, az nem keserítette őt el, hanem új erőfeszítésekre 
sarkallta. Ugyanis az volt a szokása, hogy addig nem adja fel, amíg a válasz meg nem érkezik. 
Ezért ő az imának és a böjtnek szentelte magát. Három hét telt el, és még mindig nem volt 
válasz. A 21. napon egy angyal lépett be a szobájába és a következőket mondta. Ezt olvassuk 
el a Bibliában. 

Dániel 10,12–13. 
12. És monda nékem: Ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad 

megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te 
beszédeid miatt jöttem.  
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13. De Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mi-
hály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa 
királyoknál;  

Figyeljétek meg! Dániel imája már az első nap megválaszolást nyert, ezt mondta az angyal. 
Tehát amikor valamiért imádkozunk, az ima pillanatában már azt kell hinnünk, hogy Isten 
meghallgatta és a választ útnak indította. És itt van egy párhuzamos Ige a Márk 11, 24-ben, 
amely hasonlókat mond. 

Márk 11,24. 
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek.  
Tehát imádkozunk, hisszük, hogy szellemben megkaptuk és egy idő múlva meglesz. Ez az 

idő lehet azonnal, lehet néhány nap, de előfordul, hogy évek telnek el. 
Tehát az ima pillanatában már hinnünk kell. Azért mondja itt az Ige, hogy amikor 

imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, nem fizikálisan a kezetekbe, hanem a választ Isten 
elkészítette, és elindította.  

Nézzük tovább Dániel történetét. Isten elküldte a választ az angyallal, de egy gonosz szel-
lem, a Perzsia fejedelme feltartóztatta őt. Ez a történet az egyik legfigyelemreméltóbb kinyilat-
koztatás az Ószövetségben. Ezek a versek betekintést adnak abba, hogy mi folyik valójában a 
szellemi világban. Perzsia fejedelme egy gonosz szellem, a sátán egyik szellemi fejedelme. 
Tehát Perzsia fejedelme ebben az esetben a magasságban levő gonosz démoni erőt képviseli. 

A sötétség erői jelenleg az első és a második eget birtokolják, és befolyásolják a világ 
eseményeit. Pál azt írta, hogy elragadtatott a harmadik égig. Ha van harmadik ég, akkor van 
első és második is. Ezt úgy osztották fel, hogy az első ég a földet körülvevő atmoszféra, a 
második ég az univerzum, ahol a csillagok vannak, a harmadik ég pedig maga a menny. 
Amikor az Úr Jézus felvitte a szent vért és a Szentek Szentjét megtisztította, akkor a harmadik 
égből az ördög ki lett zárva, tehát már csak az első és a második égben tevékenykedik. 

Az ellenségnek van egy szellemi királysága, amely fejedelemségekből és hatalmassá-
gokból áll. Ennek a négy osztályát Hagin könyvéből az előbb felolvastuk. A föld minden 
nemzetének van egy fizikai vezetője, egy ember, és van egy szellemi fejedelme a magas-
ságban. Ezt hívjuk kettős királyságnak. Ezért kell imádkozni a politikai vezetőkért, hogy a 
magasságban lévő gonosz erők ne lehessenek hatással a politikai vezetőkre, és Isten 
bölcsessége által tudják meghozni a döntéseiket a mi javunkra. Tehát ezt nagyon fontos látni. 

A Biblia említi Perzsia fejedelmét. A földön volt egy király – Perzsia fejedelme, egy 
ember, egy fizikai lény – és az egekben pedig volt egy szellemi erő, aki szintén a Perzsia 
fejedelme. És ez a gonosz erő hatást akart gyakorolni a földi királyra. De ez nemcsak akkor, 
hanem most is ugyanígy működik. Tehát minden nemzet felett van egy gonosz erő, ezért, 
hogyha a hívők imádkoznak, meg tudják akadályozni ezeket a ráhatásokat. A vezetők alatt a 
magasabb és a kisebb rangú vezetőket is érthetjük, kezdve a helyi vezetőtől – a 
polgármestertől, vagy egy igazgatótól fölfelé az országos vezetőkig.  

A földi vezetőket a gonoszság szervezett erői befolyásolják, és arra törekszenek, hogy a 
földi vezetőket és a népet a befolyásolásuk alá vonják. Tehát a sátán alá tartoznak a fejedel-
mek, azok alá pedig a démoni seregek. Az a céljuk, hogy a föld minden lakóját az ellenőrzé-
sük alá vonják. De dicsőség Istennek, amikor mi befogadtuk az Úr Jézust, akkor az életünk-
ben egy rendszerváltás történt, és a Biblia erre azt írja, hogy átkerültünk a sötétség országából 
a világosság királyságába. És a mi urunk az Úr Jézus. A magasságban levő szellemi 
hatalmasságokat egyedül szellemi hadviselés által lehet elmozdítani. Igazából az is egy hegy 
jelképesen. 

Perzsia szellemi fejedelme három hétig megakadályozta, hogy az angyal eljusson Dániel-
hez a válasszal. Ugyanis nagyon zokon vette, hogy zavarják a hatalmát, ezért keményen 
ellenállt, hogy ne tudjon az ő területén az angyal keresztülhaladni. Dániel azonban folytatta az 
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imádkozást. Isten válaszul elküldte Mihály arkangyalt erősítésképpen. A sötétség erői végül 
kénytelenek voltak meghátrálni, és utat engedni Istennek. Mi lett volna, ha Dániel feladja? 
Egyértelmű, hogy nem érkezett volna meg az imájára a válasz. Dániel hűsége az imádságban 
meghatározó hatással volt az egekben folyó küzdelem kimenetelére. Arra, hogy Isten serege 
győzött. Mivel Dániel kitartott az imádságban, az ellenség vereséget szenvedett.  

3. Csatát nyerni 
Charles Finney evangélista 1792-ben született, és 1875-ben költözött haza az Úrhoz. 

Charles Finney harca a fejedelemségekkel és hatalmasságokkal akkor történt, amikor 
ébredésért járt közben egy hajó fedélzetén. Közel másfél évtizedig olyan ébredési összejövetel 
sorozatban szolgált, amelyek minden eddiginél nagyobb hatással voltak Amerikára. A 
túlfeszített munka hatással volt az egészségére, ezért elutazott pihenni. Közben rabszolgaelle-
nes megmozdulásról kapott híreket. Attól tartott, hogy a zavargások meg fogják akadályozni 
az ébredés folytatását. Bizonyságképpen elmondta, hogy miként szállt rá az imádság 
szelleme, és tette őt képessé arra, hogy győzelmet szólítson elő Dánielhez hasonlóan. A 
hazafelé tartó hajóútján erősen foglalkoztatta az ébredés kérdése. Attól tartott, hogy a 
lázongások miatt hanyatlani fog az ébredés. A megromlott egészsége miatt másik evangélistát 
kellett volna a helyére állítani, de más evangélistáról nem tudott. Ezek a helyzetek annyira 
nyomasztották, hogy képtelen volt pihenni. Egy napot szinte imádságban töltött, vagy 
gyötrődve sétált a hajó fedélzetén. Erről a dologról senkivel nem tudott beszélni a hajón, mert 
nem volt újjászületett ember, így egymagában őrlődött. Az imádság szelleme volt rajta 
mélyebben és hosszabban, mint máskor. Könyörgött az Úrnak, hogy gondoskodjon a 
szükséges segítségről és a megoldásról. Egy teljes napi gyötrődés után éjszaka tisztán kezdett 
látni. A Szent Szellem arra vezette, hogy higgye el, minden rendeződik és Istennek van még 
megbízatása számára. Az Úr fogja folytatni az ébredési munkát.  

Miért kellett Finneynek hosszan küzdeni az imádságban? Mert először a csatát kellett 
megnyerni az egekben, a szellemi birodalomban. Hasonlóképpen, mint Dánielnek. Az ördög 
ugyanis szembehelyezkedett a hatalmas ébredéssel. Ha az ördög a szellemi ütközet 
megnyerése előtt az evangélista kedvét tudta volna szegni, akkor az ébredés megállhatott 
volna. De mivel Dánielhez hasonlóan ő is kitartóan küzdött szellemben, Isten erősítést 
küldött, és az ébredés folytatódott. Ez a megújulás 1857-58-ban érte el a tetőpontját, amikor 
egy példa nélkül álló ébredés futott végig az északi államokon. Becslések szerint hetente 
ötvenezer ember született újjá. Ha azt beszorozzuk az 57-tel, akkor az már két és fél millió 
ember. Ez dicsőséges dolog. Ilyen ébredést várunk és szólítunk mi is.  

Ha ez az ébredés elérte volna a déli államokat, akkor a polgárháború minden bizonnyal 
elkerülhető lett volna. Délen valószínű nem volt olyan hívő, aki olyan kitartóan tudott imában 
küzdeni, mint Finney.  

A záró Igénknek fontos üzenete van. 
Ezékiel 22,30. 
30. És keresék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen énelőmbe az 

országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék.  
Isten mondja ezt, hogy keresek valakit, aki közbenjárna, aki imádkozna egy helyzetért. 

Tehát láthatjuk, hogy szükség van közbenjáróra, akit Isten használni tud egy adott helyzetben. 
Összefoglalva a mai tanítást: a mai üzenet vezérfonala a kitartásról szólt. Arról, hogy ne 

add fel, és az utolsó dicséretünk pont erről szólt, hogy ne add fel! Elküldtem már azt a képet, 
amikor a gólya áll a tóban, éppen ebédelni szeretne, bekapja a békát, a béka kinyúl, és 
elszorítja a gólya torkát, hogy ne tudja lenyelni.  

Tehát ne add fel! Ez a kép legyen előtted. Nem fizikai szinten kell küzdenünk emberekkel, 
hanem nekünk a gonosz szellemi erőkkel kell felvenni a harcot, mert szellemi hegyek 
akadályoznak bennünket. De aki rendületlen marad az imádságban, annak Isten megküldi a 
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győzelemhez szüksége erősítést, ezért soha ne add fel! Ezért soha ne fogadd el a kudarcot és a 
vereséget! A válasz késhet, de meg fog érkezni.  

Ahhoz, hogy hegyeket mozgass, neked nem szabad elmozdulni. Neked stabilan kell állnod, 
mint egy „tölgyfa keresztény.” A „százéves tölgyfa keresztény” olyan gyökérzettel és törzzsel 
rendelkezik, hogy a legnagyobb vihar sem tudja megmozgatni. Aminek el kell mozdulni az a 
hegy, a probléma, az akadály.  

Ebben a tanításban Dániel három hétig várt az ima megválaszolására. De van egy történet, 
amit szombaton is elmondtam. Egy család tinédzser fia elment bandázni. Elszökött otthonról. 
A szülők a legjobbat tették. Elmentek a gyülekezetbe, a pásztortól kértek imatámogatást, és a 
fiukat visszaszólították hitben, és kiterjesztették Isten védelmét, kegyelmét felette addig is, 
amíg nem tér vissza. A választ ott azonnal befogadták a szívükbe, hogy Isten ezen munkál-
kodik. Aztán hazamentek, vettek egy Bibliát, a fiuk nevét ráíratták a Bibliára azért, hogy 
kitegyék a dohányzóasztalra a nappaliban, és amikor elmennek mellette, akkor mindig 
adjanak hálát azért, hogy Isten ezen munkálkodik. És eltelt 1 hét, 1 hónap, fél év, 1 év, és még 
mindig nincs semmi. Eltelt 5 év, de a 7. évben megszólalt a csengő, és ki állt az ajtóban? Ott 
állt a fiuk. És ráadásul prédikátor lett belőle.  

 
Szombaton mi is hallottunk egy bizonyságot, hogy egy másik helyen ennek az újjászületett 

hívőnek olyan zárkatársa volt, akitől meg akart szabadulni. És mit tett? Imádkozott, hogy 
Isten ettől szabadítsa meg. Négy nap múlva jönnek hozzá szólni, hogy csomagoljon, mert 
másik börtönbe kerül. Tehát látjátok? Van, amikor rövidebb idő, van, amikor hosszabb idő 
alatt jön a fizikai valóságba a megoldás. De hogyha Pestre utazunk vonattal, akkor Fehérváron 
ne szálljunk ki, mert nem érjük el az úti célunkat. Félúton nem szabad kiszállni, mert akkor 
nem lesz meg az eredmény, nem lesz meg a győzelem.  

Tehát abban kell kitartani, hogy a válasz meg fog érkezni, hogyha mi kitartóak vagyunk. 
És ez a fiatalember még Igét is kapott. Fel is olvastattuk vele.  

Hagin is úgy fogadta be az Urat, hogy nem volt olyan, aki üdvösségre vezesse őt. Egy 
statisztikát hallottam sok évvel ezelőtt. A statisztika szerint az emberek több mint 50 száza-
léka valamilyen szóróanyag, könyv vagy ehhez hasonló alapján születik újjá otthon. Tehát 
fontosak a szóróanyagok. 

Leírtam a jegyzeteim közé egy ötletet az üdvösségre vezetéshez. Sokkal jobb az embe-
reket, az elveszetteket kíváncsivá tenni, és nem erőszakolni, noszogatni, hogy jöjjön a 
gyülekezetbe. Kíváncsivá tenni, hogy szeretnéd megismerni Isten jóságát és szeretetét? Tudok 
egy jó helyet, vagy tudok egy weboldalt. Most ezt a taktikát alkalmazva kíváncsivá tenni 
kérdéssel, hogy tudod, hogy Isten gyógyít a mai napon is, tudod, hogy a mi gyülekezetünkben 
vannak gyógyulások? S ott van egy pesti újság, tele van bizonyságokkal. Tehát ezt kaptam 
szellemből, hogy kérdésekkel kíváncsivá kell tenni az embereket. 

Halleluja! Dicsérjük az Urat! Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy gyógyító kenet van a 
lábban, a térd területén, a nyaki erekben, fülben. Dicsőség Istennek! 

Két gondolatot engedjetek még meg. Az egyik, amikor a kenetes kendőt elkezded 
használni, a következőképpen imádkozhatsz. Ezt nemrégen kaptam én is szellemben. Eddig 
csak odaraktam a párnámra. De a szavainkkal működésbe kell hozni a kenetet, ez jött 
szellemből. És a következőképpen teszem ezt. Hogy az a kenet, ami most a szövetben 
raktározódik, az egy nem látható, de valóságos mennyei anyag, és a kendőből kiárasztom a 
testembe, járja át a testemet a fejem tetejétől a lábam ujjáig, és ahogy meg van írva, a kenet 
megtöri az igát. És utána kihirdetem, hogy ezen és ezen a ponton megtört a tünet. Tehát így 
lehet működésbe hozni. 

És még egy megerősítést szeretnék mondani. Hogyha valakit arra indít a Szent Szellem, 
hogy imádkozzon valakiért, mert jön egy gyógyító ajándék, és az bármelyikünknél megnyil-
vánulhat, akkor azt tegye meg, ne emberekre tekintsen. Régen láttam egy Benny Hinn 
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anyagban, hogy egy hölgy azt kapta az Úrtól, hogy menjen oda Benny Hinn-hez, imádkozzon 
érte, mert a szíve rendetlenkedett. És meggyógyult. A lényeg az, hogy nem szabad emberekre 
tekinteni, hogy mit szól, hogy most én odamegyek. 

Köszönjük, Atyám, a mai alkalmat, köszönjük, Atyám, hogy az Úr Jézus és a gyülekezet 
angyala itt állt középen, és megköszönjük, hogy az Ige magja jó földbe esett, gyökeret ver, 
felnövekszik és gyümölcsöt terem az életetekben a Jézus Krisztus szent nevében.  

Minden hitben elvetett jó magot megöntözünk az életetekben, a rossz magokat pedig 
hatástalanítjuk, és beszólítjuk a szükségeket a szolgáló angyalok segítségével, és a Szent 
Szellem ereje által a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 
 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


