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HEGYEKET MOZGATÓ ERŐ – 15. A hegymozgató hit 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 08. 28. 

  
Buzdítsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy dózerolj a hiteddel! Szeretettel kö-

szöntünk benneteket. Örülünk, hogy megint hétfő van és eljött a gyülekezeti alkalom ideje. 
Néhány apróságot szeretnék megemlíteni. Olvastam egy tudományos kutatási eredményt, 
hogy már öt perc idegeskedés lerontja az immunrendszert. El kell kerülni az idegeskedést! A 
békesség hercege a mi Urunk és Ő elhordozott minden zaklatást. Bennünket ezek nem 
érinthetnek. Ha jönnek, akkor vissza kell utasítani.  

Hálákat adunk az Úrnak, hogy az autó megkapta a műszaki vizsgát, és nem is került túl 
sokba. A pesti tanításokban halljátok, mert hallgatjátok, hogy szeptember 24-én bemerítkezést 
hirdetnek Budapesten. Ez a keresztségeknek az egyik fajtája. A legfontosabb az üdvösség, 
azaz a Jézus nevére való keresztség. Második a Szent Szellem keresztség. Aztán jöhet a 
vízkeresztség, ami olyan szertartás, ami fizikailag jelképezi a szellemben történteket. A víz alá 
merülés azt jelenti, hogy meghaltunk a bűnnek, és mikor feljövünk, akkor feltámadtunk 
Krisztussal együtt. De szellemben megtörtént már az üdvösség és a Szent Szellem keresztség 
által. A vízkeresztséggel nem lehet üdvösséget nyerni. Ez egy óriási félreértés a vallásos 
körökben. Tehát aki vízkeresztséget nyert, azt hiszi, hogy keresztény, közben meg az ördög 
gyermeke. Volt egy érdekes mondás, még ma is él, csak nem nagyon hallottátok. Hogyha egy 
újjá nem született vízkeresztséget vesz, mi történik akkor? Történik valami. Száraz ördögből 
vizes ördög lesz. Megnevetteti a pásztor a bárányait. Tehát, ami történik az egy fizikai 
esemény, aminek nincs szellemi következménye. Nem azt mondtam, hogy félre kell dobni a 
vízkeresztséget, hanem a sorrendre akartam rávilágítani, mert mindenképpen első az 
üdvösség. Aztán a Szent Szellem keresztség, utána a vízkeresztség az a ceremónia, ami 
bemutatja, hogy mi történt szellemben. Nem kritizálni akarom a vízkeresztséget, hanem csak 
a sorrendiséget, és a fontosságot szeretném bemutatni. Egy régebbi ságvári újságban már 
olvashattatok a keresztségek fajtáiról. Most nem tudom, hogy mikori szám volt, de elő lehet 
keresni. Azért is érdemes időt szánni erre, mert annyira Szellemtől ihletett, hogy még a pesti 
újságba is átvették akkor.  

Azzal kezdődik, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor először ajánljuk fel 
Istennek. Amikor felnövekszik, akkor az újjászületés, a Szent Szellem keresztség, majd jöhet 
a bemerítkezés, és utána van még egy tűzkeresztség, amiről nagyon keveset ír a Biblia. De 
valami tisztító erővel bír, amikor az Úr Jézus visszajön, lehet, hogy abban az időben történik 
ez, mert csak tisztán mehetünk az Úr elé. A keresztségek sorrendjét nagyon szépen leírja az 
Apostolok cselekedetei, amikor Fülöp felül a komornyikhoz a szekérre. Őt is újjászületésre 
vezeti, aztán a Szent Szellem keresztség következett, és amikor meglátnak egy tavat, akkor 
most bemerítkezhetünk.  

Tegnap a csodatevő erők ajándékairól volt a tanítás Pesten. A csodát úgy lehet meg-
határozni, hogy egy természetfeletti dolog, amikor Isten természetfeletti ereje működik. 
Amikor Isten bekapcsolja a Szent Szellem által a csodatevő erők ajándékait, akkor a földi 
törvények egy pillanatra le vannak állítva. Akár a gravitáció, vagy ehhez hasonló földi 
törvények. A szombati szolgálatunkban is volt egy szent, aki egyáltalán nem hitte el, hogy 
olyan csoda létezik, hogy valakihez pénz jön. Tegnap is elhangzott, hogy a bankszámlákra is 
nem egyszer érkeznek összegek, vagy adósságok töröltetnek el. Ez mind természetfeletti 
dolog. A menny királyságában a csodák mindennaposak. Fizikai síkon meg a mi hitünk 
határozza meg és szabályozza, hogy mikor nyilvánul meg a földön. Tegnap, a pesti tanítás 
végén elhangzott az, hogy a csodatevő erők néha akkor is működnek, amikor ítélet száll 
valakire. Ezt olvastuk már korábban Ananiás és Safira esetében, amikor hazudtak a Szent 
Szellemnek, és a küszöbön meghaltak.  
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Itt van egy másik eset, és Erzsébet utalt erre, hogy Pál apostol szolgálatát valaki 
akadályozta, és imádkozott, hogy szűnjön meg ez az akadály. Csütörtökön a kórházi 
szolgálatban volt egy hasonló eset. Egy akadályozó személy.  

Apostolok cselekedetei 13,4–12. 
4. Ők annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent Szellemtől, lemenének Szeleuciába; 

és onnét elevezének Ciprusba. 
5. És mikor Salamisba jutottak, hirdeték az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógái-

ban: és János is velük volt, mint segítőtárs.  
6. És eljárván a szigetet mind Páfusig, egy ördöngős hamispróféta zsidóra találtak, 

kinek neve Barjézus volt; 
7. Ki Sergius Paulus tiszttartóval, ez okos emberrel volt. Ez magához hivatván Barna-

bást és Saulust, kíváná hallani az Isten Igéjét.  
8. Elimás, az ördöngös azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezik vala 

velük, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől.  
9. De Saulus, kit Pálnak is neveztek, megtelvén Szent Szellemmel, szemeit reávetve,  
10. Monda: Oh, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden 

igazságnak ellensége, nem szűnöl-é meg az Úrnak igaz útjait elfordítani?  
11. Most azért ímé, az Úrnak keze van ellened, és vak leszel és nem látod a napot egy 

ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá; és kerengve keres vala vezetőket. 
12. Akkor a tiszttartó, mikor látta a történt dolgot, hitt; elálmélkodván az Úr tanításán.  
Erzsébet azzal folytatta tegnap, hogy tud olyan esetről, hogy egyik gyülekezetünkben is 

volt olyan helyzet, amikor egy betegért akartak imádkozni, és ezt az imát valaki meg 
akadályozta. De úgy folytatta, hogy ne tudjátok meg, hogy mi történt vele másnap. A 10-11. 
Igét szolgálat előtt el lehet imádkozni, hogy aki az igazság ellen támad, aki a szolgálat ellen 
támad, szűnjön meg a munkálkodástól, a Jézus nevében! Mert az Úr keze van ellened! 
Körülbelül ilyen szavakkal lehet egy imát kihozni ebből.  

Tehát egy ítélet száll azokra, akik akadályozzák Isten munkáját. Arra is fel kell figyelni, 
hogy Pál, ezt a Szent Szellem vezetésére tette. Ott van a 9-es versben, hogy megtelt Szent 
Szellemmel. Tehát nem testből tette. Nem indulatból tette. A másik pedig, hogy ez az ítélet 
csak egy időre szólt, nem volt végleges. Zakariásnál is volt egy ilyen ítélet, hogy bezáratott a 
szája, amíg a gyermeke meg nem születik, nehogy a hitetlen szavaival elrontsa Isten tervét.  

 
A Hegyeket mozgató erő sorozatunk 15. része következik. A mai tanítás címe: A hegy-

mozgató hit 

1. A hegymozgatás titka 
Márk 11,23. Egyszerű fordítás 
23. Igazán mondom nektek: Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Menj, és zuhanj 

a tengerbe! és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik – akkor 
úgy is lesz.  

Itt a szavak teremtő erejéről van szó. Az Úr Jézus ezt hangsúlyozta ki a tanítványok 
számára. Ezt nekünk is nagyon meg kell ragadnunk. Amikor Jézus ezeket a megdöbbentő 
szavakat mondta ki, az Olajfák hegyén állt. Előző nap Jézus ezen a hegyen, az Olajfák hegyén 
ment keresztül. A helyszín ilyen tekintetben meghatározó. Majd a következő tanításban 
fogtok arról hallani, hogy nem csak jelképes hegyek mozdulnak el, hanem amikor az Úr Jézus 
lába érinti az Olajfák hegyét, akkor az kettéválik.  

Márk 11,12–14. 
12. És másnap, mikor Betániából kimentek, megéhezett.  
13. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna 

valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talált; mert nem volt 
fügeérésnek ideje. 
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14. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt 
senki. És hallották az Ő tanítványai.  

Ebből az Igéből, amelyik azt írja, hogy Jézus elátkozta a nem termő, a meddő gyümölcsfát, 
kérünk még több világosságot az Úrtól, de egy Igét azért ide bekapcsolunk. Ez ad némi 
magyarázatot, hogy a meddő dolgokra nincs szükség az életünkben. Ami nem hoz 
gyümölcsöt, azt félre kell tenni. Néha lehet hallani otthon is a kertekben, hogy ha ez a fa 
jövőre sem terem, kivágom.  

Máté 7,19. 
19. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.  
Tehát ez a történet arról szól, hogy Jézus az előző napon Betániából jött és az Olajfák 

hegyén keresztül haladt. Odament egy fügefához, hogy egyen pár gyümölcsöt. De csalódottan 
látta, hogy a fán csak levelek vannak. A tanítványok hallották, ahogy Jézus hittel megátkozta 
a fát. Amikor a fára néztek, nem láttak azonnali változást. De a következő nap megdöbbenve 
észlelték, hogy a fa elszáradt. Péter felhívta erre a figyelmet a Márk 11,20–21. versben.  

Márk 11,20–23. 
20. Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. 
21. És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, amelyet megátkoz-

tál, kiszáradt.  
Péter megjegyzését Jézus megdöbbentő állítása követi a hit erejéről.  
22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.  
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel, és 

ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond meg-
történik, meg lesz néki, amit mondott.  

A hegy ebben az esetben az utunkat álló problémákat, akadályokat jelenti. Mi történt ezzel a 
fügefával, amikor Jézus megátkozta? Abban a pillanatban elkezdett hatni az átok. De időre volt 
szükség, hogy láthatóvá legyen a fa elhalása. Ugyanezt látjuk az Éden kerti bukás után is. Az 
átok azonnal elkezdett hatni. De Ádám testén 930 évig kellett dolgoznia, hogy meghaljon. Ma 
ugyan a Biblia azt írja, hogy 120 évet adott Isten, de örülnek az emberek, ha 80-90 évet élnek. 
Tehát annak is volt egy kifutási ideje. Ebben a figyelemre méltó pillanatban Jézus felfedte az 
ima egy fontos titkát. Hinnünk kell, még mielőtt megkapunk valamit a fizikai síkon.  

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

megkaptátok, és meg lesz az néktek.  
Nem azt kell hinni, hogy majd a jövőben megkapjuk az óhajtott dolgot, mert ez tagadná, 

hogy Isten a kérés pillanatában megválaszolja az imánkat. Azt kell hinnünk, hogy a kérés 
pillanatában Isten megadja a választ az imáinkra, annak ellenére, hogy még nem látjuk. Jézus 
azt tanította, hogy a választ Isten abban a pillanatban útnak indítja, amikor mi hitben 
imádkozunk. Azt a példát szoktam hozni, hogy Isten a csőpostába bekészíti a választ, 
elindítja, és az egy másik kérdés, hogy mikor érkezik meg hozzánk.  

Mert a csövön, amelyikben halad ez a henger a mi kívánságainkkal, lehetnek horpadások. 
Például ha valaki nem jár szeretetben, akkor ez okozhat horpadásokat. Tudjátok, milyen a 
csőposta? Láttatok már legalább a tévében csőpostát? Hogy ne kelljen mindig szaladgálni 
valakinek, ezért felküldik neki. Levegőnyomással működik. Felküldik, leküldik, ahogy 
szükséges. Most már egyszerűen e-mailen elintézik ezeket. Hogy a válasz mikor érkezik meg? 
Az két fő dologtól függ. Az egyik akadály lehet az ördög, a másik pedig az, hogy még nincs 
ott a szent időzítés. Ki kell várni a szent időzítést.  

Lázár feltámasztásáról olvasunk pár Igét. 
János 11,39–44. 
39. Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki az elhunytnak nőtestvére, Márta: 

Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. 
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40. Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az 
Istennek dicsőségét?  

41. Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemelé 
szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. 

42. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokasá-
gért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.  

43. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki! 
44. És kijöve az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája ken-

dővel volt leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok el őt, és hagyjátok menni.  
Itt van egy olyan igerész, hogy meglátod majd Istennek a dicsőségét. Amikor Isten egy 

csodát kimunkál, jelen esetben Lázár feltámasztását, akkor az Isten dicsőségére szolgál. Ezt 
kell alatta érteni. Jézus dicsőítette Istent Lázár feltámasztásáért, még mielőtt ő feltámadt 
volna. Azért kell hinnünk, hogy megkaptuk a választ az ima pillanatában, mert Isten Igéje ezt 
mondja!  

Itt látjuk Lázár esetében, de olvastuk a Márk 11,24-ben is. Ennek semmi köze nincs 
ahhoz, hogy az érzékszerveink mit jeleznek: nyom, bök, fáj, sajog. 

Azoknak, akik hisznek, a láthatatlan láthatóvá válik. A hit soha nem tekint a 
körülményekre és az érzésekre. A hit teremtette az univerzumot, amikor még semmi nem volt. 
A hit csak akkor hit, amikor nem látsz semmit, mert utána jön a látható. Miután a válasz 
megérkezik, az többé már nem hit, hanem látás. 

A hit teljesen az Igén nyugszik. A Márk 11,24-et olvassuk el az Egyszerű fordításból. Ez 
egy nagyon szép gondolatsor a hitről. 

Márk 11,24. Egyszerű fordítás 
24. Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az 

már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni!  
2. A magnyi hit 
Ismeritek azt a magyar közmondást, hogy „Kicsi a bors, de erős.” Ugyanezt mondhatjuk a 

mustármagra is, hogy a mustármagnyi hit kicsi, de ettől függetlenül még lehet erős.  
Sokan úgy gondolják, hogy a hegyeket mozgató hit elérhetetlen. Ez a hit mégsem 

különlegesség. Ez egyszerűen egy állhatatos hit, amely a próbák alatt nem gyengül meg. Egy 
olyan hit, amely elutasítja az érzékelést, és Isten Igéjét tekinti meghatározó tényezőnek. Ha 
egyszer le van írva, akkor az úgy van.  

Alsó tagozatos iskolás voltam és hazavittem a házi feladatot. Anyukám akart segíteni. 
Annyira ragaszkodtam ahhoz, amit a tanító bácsi mondott, hogy az anyukám megoldása nem 
tetszett nekem, mert határozottan kijelentettem, hogy a tanító bácsi így mondta, és ennek így 
kell lenni! Nincs attól eltérés. Ez a mustármagnyi hit, amelyről Jézus azt mondta: mindössze 
ez szükséges a hegyek elmozdításához. 

A következő Igében Jézus mond nekünk valamit. 
Máté 17,20/b. 
20/b. …Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, 

azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda és elmenne; és semmi sem volna 
lehetetlen néktek.  

Semmi látványos nincs a mustármagban. Vesd el a földbe, másnap ásd ki, és nem fogsz 
rajta látni semmiféle változást. Ha egy héttel később ásod ki, akkor is csak minimális 
változást fogsz rajta látni. De valami mozgásba jött, amikor a földbe vetetted. A mag atomjai 
azon munkálkodnak, hogy megalkossák a növény első sejtjeit. A föld mélyén szemmel nem 
látható folyamat indult el.  

Ehhez hasonló az ima működése is. Amikor imádkozunk, akkor úgy, mint a mag a föld 
mélyén, elkezd munkálkodni, növekedni. Habár a folyamat igen lassú, mégis folytonos. Egy 
idő múlva előtör egy kis növény a földből. A fiatal hajtás egyre magasabbra nő.  A növekedés 
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addig tart, amíg el nem éri az Isten akarata szerinti mértéket és jellemzőt. Minden növénynek 
más az alakja, formája, magassága, ahogy Isten ezt elplántálta a növények génjeiben.  

A mustármagnyi hit nem látványos, mégis egy töretlen hit. Erről a hitről mondta Jézus, 
hogy hegyeket képes mozgatni.  

Fölmerül egy kérdés, hogy olykor miért nem akarnak elmozdulni egyes hegyek? 
Rendszerint nem nehéz megtalálni az okát. Sokan elültetik a mustármagot, azaz imádkoznak, 
amit idő előtt kiásnak. Összetévesztik a mustármagnyi hitet az azonnali hittel. Elvetik a 
magot, az imát elmondják, de rövidesen megvizsgálják, hogy történt-e valami, és itt van a 
hiba. Amikor nem látják a változást, azt gondolják, hogy semmi sem történt, és elkezdik a 
kudarcot szólni. Azt mondják, hogy még mindig beteg vagyok, még mindig szegény vagyok, 
még mindig zaklatott vagyok. Nem veszik észre, hogy a kudarc megvallása által gyökerestől 
kitépik a hitük magját. Elfogadják a vereséget, amikor a győzelem már ott van a küszöbön. A 
mag az elvetés pillanatában növekedésnek indul, de a hitük ingadozik. Azt gondolják tévesen, 
hogy a hitük a hegyeket egy éjszaka alatt fogja elmozdítani. Amikor ez nem történik meg, 
akkor feladják. Ezt az alapigazságot vetítsük rá az imáinkra, mert ez által könnyebben 
megláthatjuk a sikertelenség okát. Azt hiszem ezek az utóbbi gondolatok nagyon mélyen-
szántóak, és érdemes ezen elmélkedni, vagy tükörbe nézni. 

3. Nagy ébredés 
Tommy Hicks Argentínába készült evangelizációs alkalomsorozatot tartani. Régóta 

imádkozott ezért, és amikor az Úr megmutatta az időzítést, akkor útnak indult. Tudta, hogy 
Isten hatalmas aratást készített a számára. Abban az időben Argentína nem volt könnyű 
terület, mert erős diktatúra hatalma alatt állt. Tommy még azt sem tudta, hogy ki Argentína 
elnöke. De amikor Peruba érkezett, ima közben Isten a Peron nevet mutatta meg neki. A 
reptéren utána érdeklődött ennek, és megerősítették, hogy valóban ő az elnök. Nem volt 
kétsége afelől, hogy Isten azt akarja, hogy személyesen beszéljen az államfővel. Amikor 
Argentína fővárosába megérkezett, akkor az ottani szolgáló testvéreknek elmondta, hogy mi 
Isten terve. Azt válaszolták, hogy ez lehetetlen. Peront mindig őrök és titkos ügynökök veszik 
körül, és általában csak fontos hivatali ügyekben lehet vele találkozni. 

Mindezek ellenére Tommy hitte, hogy Isten ajtót fog nyitni a számára. Ez a mustármagnyi 
hit. Elhatározta, hogy találkozni akar Peronnal, ezért egy találkozót kért az elnöktől.  Isten 
valahogy ezt kimunkálta, mert összehozta a találkozót. Tommy megnyerte az elnök 
jóindulatát, mert Isten kedvessé tette őt. A beszélgetés után még közös fényképet is 
készítettek. Peron megadta Tommynak azt a példátlan kiváltságot, hogy ébredési összejövetelt 
tartson az ország egyik nagy stadionjában. Látjátok, fontosak a nagy építmények, hogy 
amikor ébredés jön, akkor sokakat be tudjon fogadni. A beszélgetés végén együtt imádkoztak. 
Az evangélista és az államfő.  

Ezzel egy olyan kampány kezdődött, amely történelmet írt. A tömeg százezresre 
növekedett. Ezért át kellett költözni egy kétszázezer fő befogadására alkalmas stadionba. 
Hamarosan az is megtelt, és a stadionon kívül legalább annyi ember várakozott, mint belül. 
Tehát egy négyszázezres tömeggel lehet számolni. A szentek imádsága, és a mustármagnyi hit 
által Argentínában egy nagy ébredés kezdődött.  

4. Még nagyobb dolgok 
Amikor Isten akarata szerint imádkozunk, a hegyeknél nagyobb dolgokat is képes Isten 

megváltoztatni. Egy ószövetségi példa következik Józsué napjaiból. Ezzel a témával már 
foglalkoztunk, és tegnap is elhangzott. 

Isten népe halálos küzdelembe került Kánaán népével, de Isten segítségével hatalmas 
győzelmet arattak felettük. Amikor a csata napja volt, közeledett az éjszaka, és félő volt, hogy 
a megmaradt ellenség a hegyekbe menekül, mert ők ismerősek voltak azon a területen, és erőt 
gyűjtve újabb támadásba lendülhettek volna. Józsué ekkor megparancsolta a Napnak és a 
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Holdnak, hogy álljon meg a pályáján, és ezek az égitestek engedelmeskedtek. Így tudtak 
győzelmet aratni az ellenség felett még világosban. Olvassuk el a Bibliából.  

Józsué 10,6–13. 
6. Küldének azért Gibeon férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, mondván: Ne vond 

meg kezeidet a te szolgáidtól! Jöjj fel hozzánk hamar és ments meg minket, és segíts 
rajtunk, mert mind felgyűltek ellenünk az emoreusok királyai, akik a hegyen lakoznak. 

7. Felment azért Józsué Gilgálból, ő maga és az egész hadakozó nép vele, és a 
seregnek minden vitéze. 

8. Monda pedig az Úr Józsuénak: Ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket; senki sem 
áll meg közülük előtted. 

9. És rájuk tört Józsué nagy hirtelen, miután egész éjszaka ment Gilgálból. 
10. És megrettenté őket az Úr Izrael előtt, és megverte őket Gibeonnál nagy vereség-

gel, és űzte őket a Bet-Horonba vivő úton, és vágta őket egészen Azekáig és Makkedáig.  
11. Mikor pedig futnak vala ők Izrael előtt a bet-horoni lejtőn, az Úr nagy köveket 

hullata rájuk az égből egész Azekáig, és meghaltak. Többen voltak, akik a jégeső kövei 
miatt haltak meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai. 

12. Akkor szólt Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen odavetette az Úr az emo-
reust Izrael fiai elé; ezt mondotta pedig Izrael szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és 
hold az Ajalon völgyében!  

13. És megállt a nap, és vesztegle a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein. 
Avagy nincsen-é ez megírva a Jásár könyvében? És megállt a nap az égnek közepén és 
nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.  

Az égitestek megállítása egy hatalmas csoda volt. Pontosan a Föld forgása áll meg, mert 
tudjuk, hogy nem az égitestek forognak, hanem a Föld. És ez az idő 23 óra 20 perc volt, amíg 
állt a föld és nem forgott.  

De tekintsünk vissza egy másik ószövetségi esetre, amikor a napórán 10 fokkal 
visszament az árnyék. Tehát itt megint ellenkezőleg forgott a Föld, és ez 40 percig tartott. 
Még itt elmondom a történetet. Isten megígérte Ezékiásnak, hogy Izrael népét megmenti az 
ellenségtől, és ennek jele az lesz, hogy a napórán az árnyék visszafelé halad. Így érthetőbb 
lesz majd az Ige, amit olvasunk.  

Ézsaiás 38,6–8. 
6. És az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged és e várost; megoltalmazom e 

várost!  
7. Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, amit mondott: 
8. Ímé, visszatérítem az árnyékot, azokon a fokokon, amelyeken az Akház napóráján 

a nap már átvonult, tíz fokkal; és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, 
amelyeken már átvonult.  

Ez Ezékiás imájának az eredménye, hogy Isten az imát meghallgatta, megválaszolta, jelt 
adott. Az ószövetségben még kellett jelet kérni, mert a Szent Szellem nem vezette őket. A mai 
számítógépes tudomány megállapította, hogy az előző esetben 23 óra 20 perc, ebben az 
esetben pedig 40 perc volt az idő, ami egy napot tett ki.  

Beszéltünk erről, és el is küldtem azt az olvasmányt, hogy amikor az űrhajózáshoz állítottak 
össze egy programot, megállt az, mert hiányzott egy nap. Hála az Úrnak voltak ott Bibliát 
ismerő emberek, és ezeket az adatokat betáplálták, ennek köszönhető, hogy teljesen tökéletesen 
működött a rendszer tovább. Még a tudomány is alátámasztja, hogy ezek valós dolgok. 

Összefoglalva a mai tanítást: a hegyeket mozgató ima titka Isten Igéjén és Isten akaratán 
alapuló hit. Mindössze csak mustármagnyi hitre van szükség, amely szilárdan kitart mind-
addig, amíg a válasz meg nem érkezik. Az imaválasz beteljesedése nem a láthatóktól vagy az 
érzékelhetőktől függ, hanem kizárólag Isten Igéjén nyugszik. Hogyha több csodát szeretnétek 
tanulmányozni, akkor ajánlom figyelmetekbe a tegnapi pesti tanítást, mert ez a két történet is 
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benne volt többek között, meg még mások is. Mózes esetében, amikor a tenger kettévált, és 
hasonlók. A lényeg az, hogy csodák vannak, és a csoda fogadásához a mi hitünkre van 
szükség, mert másképp nem tud működni. Tehát az elfogadó hit az, amit nekünk gyakorolni 
kell, működtetni kell, mert így tudja Isten átnyújtani a csodákat. Halleluja! 

Bízom benne, hogy használt nektek ez a mai üzenet is. És amikor az ember minden egyes 
szavát megvizsgálja, akkor még jönnek elő újabb kijelentések. 

 
Kézrátétellel fogunk imádkozni értetek. Fogadjátok a mennyei infúziót, mert a kenet az, 

ami a testből kivezeti a tüneteket, és megtöri az igát. 
Drága mennyei Atyánk, a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, és kiárasztjuk 

Isten dicsőségét, a feltámadás erejét, az igát megtörő kenetet a Jézus hatalmas nevében. Áradj, 
kenet! Köszönjük, Atyám, hogy az Igéből tudhatjuk, hogy a kenet elraktározódik a szövetek-
ben, és ahogy Pál apostol testéről elvitték a kenettel teli ruhadarabokat, és a betegekhez 
érintették, ez ma is működik, mert a kenet, amikor behatol a testbe, akkor kivezeti a tüneteket, 
a problémákat, és megtöri a sötétség minden igáját. Gyógyulást szólítunk elő, mert az Úr 
Jézus elhordozta a betegségeinket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a testedben fogadtad a sebeket, 
és minden egyes korbácscsapással egy betegség tünetet-csoportot hordoztál el. A Jézus 
nevében. Ámen. 

A tegnapi pesti bejátszásról szeretnék néhány szót szólni. Egy asztmás férfi két éve nem 
tudott járni, annyira fulladt. Most is ott feküdt, ott volt mellette a pipa, először üdvösség imát 
mondatta el vele Chris pásztor, utána megkérdezte, hogy hogyan szeretne innen távozni, mit 
akar? Úgy, ahogy Jézus is megkérdezte a vaktól, hogy mit cselekedjek veled? És az volt a 
válasza, hogy lássak! Persze azt válaszolta, hogy egészségesen, és az asztma démonát űzte ki 
belőle, majd az ember fölállt és szaladt. Erzsike hozzátette azt is, hogy van, amikor két dolog 
okozza a problémát. A sötétség erői, a démonok, mondhatjuk, hogy a betegség szelleme, vagy 
szervi probléma. De ebben az esetben nem volt szervi probléma, egyszerűen csak a démoni 
ráhatás. Többször parancsolt ennek a betegséget okozó szellemi erőnek, ezt megfigyeltem. 
Utána meg a fiáért imádkozott, mert a Szent Szellem mutatta, hogy annak meg szív 
problémája volt. Úgyhogy ez a hatalmas csoda volt tegnap kivetítve. 

Vannak csodák a mai napon is. Vallásos körök azt hirdetik, hogy a csodák ideje lejárt, 
mert csak az apostolok idejében volt. De azért nem tapasztalják meg a csodát, mert nem 
születnek újjá és nem töltekeznek be Szent Szellemmel. Ennyi kell hozzá. Halleluja! 

Megköszönjük az Úrnak a mai összejövetelt, megköszönjük az odaszánt szíveteket, 
időtöket. Jövő héten találkozunk. 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


