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IMÁDSÁG – 5. Egy akaraton 
 Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2017. 09. 11. 
 
Pásztor: Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy őrizd az egységet! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Ha nem lennétek itt, akkor egyedül len-
nénk az Úrral. ☺ 

Egy prófétai üzenetet olvastam, amelynek a lényege az, hogy az Istentől való elfordulás 
ideje van némelyek részéről. Nem rátok vonatkozik. A bolondság egy világméretű járvány. 
Lehet, hogy olvastátok, mert a Facebookon találtam. Viszont újabb megerősítés érkezett, most 
úgy látszik, az Úr így próbál minket lelkesíteni. Felhívott egy szent, aki régen közénk járt, 
mert volt egy bibliai kérdése. De utána azt mondta, hogy a legjobb volt itt, közöttetek. Egy 
másik testvér is megerősítette, hogy itt volt a legjobb, közöttetek. Tegnapelőtt kaptam egy e-
mailt, hogy gyógyulni szeretne egy kanizsai hölgy, és az interneten rátalált az egyik tanításra. 
A szövegesre talált rá, mert azt adja ki a kereső. Milyen jó, hogy írott formában is megvannak 
a tanítások! Leírta, milyen betegsége van, és egy olyan részt idézett egy régebbi tanításomból, 
ahol kézrátétellel imádkozott egy Rodney nevű szolgáló. Hogy tudok-e olyan helyet, ahol így 
imádkoznak, kézrátétellel.  

A bejátszás tegnap Budapesten egy Benny Hinn bejátszás volt, egy gyermek meggyógyult, 
aki életében először képes volt járni! Ott megtörtént a csoda. Nagy csoda a gyógyulás, de 
sokkal nagyobb csoda az, amikor valaki újjászületik. Amikor lehívta a pulpitushoz az 
elveszetteket, tömegével jöttek. Ez fog történni az utolsó időkben, amikor a nagy kiáradás 
lesz, hogy az elveszettek éhezik, és keresni fogják Isten jelenlétét, dicsőségét. Az időjárás 
előrejelzésébe belenéztem, és ma éjféltől holnap kilencig mond egy kis csapadékot, meg 
erősödő szelet. Reggel már imádkoztunk, és ahogy belenéztem napközben, a szelet már 
rövidebb időszakra mutatta. Megtiltjuk a szélsőségesen erős szelet az időjárásunkban.  

A mai Kenneth Hagin üzenetben egy nagyon érdekes dolog van. Egy misszionárius három 
irányba imádkozik. Imádkozik Istenhez, imádkozik az ördög felé, és imádkozik az illető teste 
felé. A mai Kenneth Haginben ezt ajánlom a figyelmetekbe.  

Köszönjük a drága Szent Szellem mozdulásait. A karban érzékeltem gyógyító kenetet, és a 
sérv területén, fülben is. Köszönjük Istennek! 

 
Pásztor: A Hegyeket mozgató erő sorozat szeptemberben véget ér. Nem csak izgalmas, de 

hiszem, hogy tanulságos is a számotokra. Most ma közbeékelődik szolgálótársunk, Évi 
tanítása: Az imádság fajtái – 5. Az egy akaraton mondott imádság.  

Évi: Szeretettel köszöntelek benneteket én is a mai napon, köszönjük az Úrnak, hogy itt 
állhatok és szolgálhatok felétek újra. Egy kis előételt, egy pár gondolatot szeretnék elétek 
hozni, az Úr Jézusunktól, a mennyei Atyánktól, a Szent Szellemtől kaptam ezeket a 
gondolatokat. Elkezdtem olvasni az Apostolok cselekedeteit, és tanulmányoztam. Minden 
egyes szava az igazság, és minden egyes szava az élet ennek az Írásnak, ennek az 
evangéliumnak, ennek a Bibliának – ki minek nevezi. Isten gondolatai vannak leírva itt, Isten 
akarata, az Isten élete, és ez a mi életünk is. Köszönjük az Úrnak, hogy olyan szívet adott 
nekünk, hogy tanulmányozhatjuk, és növekedhetünk ebben az életben, és ezekben a szellemi 
megértésekben. A drága Úr Jézusunkat szeretjük, mert Ő ment a keresztre helyettünk és 
értünk, és minden napon köszönjétek meg az életeteket! Minden napon, hogy Ő megváltotta 
az életünket. Kaptam egy kijelentést az elöljárónk, Erzsébet tanításából, a szombati imakon-
ferencián elhangzott tanításból. Hiszem azt, hogy jól vettem a Szent Szellem vezetését.  

Tudjuk azt, hogy Jézus bűntelen volt, és bármi támadás érte, Ő minden helyzeten át tudott 
menni. Nem tudták megfogni semmivel. Még az ördög sem, mert az ördögnek is azt mondta, 
hogy meg van írva. Amíg a Kálváriát elkezdte járni, a szenvedésének az útját, addig bűntelen 
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volt. Addig megtanította a tanítványait mindenre, amit az Atyától tanult. Jeleket, csodákat, 
gyógyulásokat, szabadulásokat mutatott a Szent Szellem által. Megnyilvánult a Szent Szellem 
ereje, az Isten ereje rajta keresztül. Megtanított minket – az Evangéliumokban le van írva –, 
hogyan kell majd imádkoznunk, ha Ő már nem lesz itt. Addig is tanította, hogyan imád-
kozzunk. De ha nem lesz itt, akkor az Ő drága szent nevét használjuk az imádságainkban. A 
mennyei Atyánk megtervezte az egész életünket. Megmutatta az utat, amíg itt járt a földön. 
Megtanított minket, és azt is elmondja, ha Jézus már nem lesz itt velünk, az Ő drága Szent 
Szelleme, az Ő ereje akkor is itt van, és élő. Köszönjük az Úr Jézusnak, a mennyei Atyánknak 
és a Szent Szellemnek, hogy Ők mind egy Isten. Ahogy elöljárónktól hallottam, és elhittem, 
mert a hitünk a legfontosabb, hogy higgyünk. Sok mindent szeretnék elmondani erről, de 
megpróbálom rövidre fogni. Mózes 1,1–3.-ban van a mennyei Atyánk, a drága Úr Jézus és a 
Szent Szellem. Az egy Isten.  

Mózes 1,1–3. 
1. Kezdetben teremtette Isten (Elohim) a mennyet és a földet.  
Teremtette az eget és a földet. Ott van Isten, a mennyei Atyánk. 
2. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten 

Szelleme lebegett a vizek felett.  
Itt van, hogy Isten Szelleme lebegett a vizek felett. A Szent Szellem ott volt.  
3. És monda Isten: Legyen világosság: és lett világosság.  
Azt mondta Isten, hogy legyen világosság. Azt jelenti, hogy az Igét mondta ki Isten, és az 

Ige az Úr Jézus. Úgy van leírva, hogy Elohim, az azt jelenti, hogy Istenek. Ez a három az egy 
Isten. Ebben is megértésünk kell, hogy legyen, hogy itt az Istenek ők hárman, az egy Isten. Az 
Atya, Fiú, Szent Szellem Isten. Köszönjük a megértéseket.  

Visszatérve a Kálváriához. Jézusunk bűntelen volt. Nekem azt adta a Szent Szellem, hogy 
akkor kezdte a betegségeinket, bűneinket magára venni, amikor elindult a Kálvárián, ahol 
ütötték, verték, gúnyolták, köpdösték. Hiszem azt, hogy a Szent Szellem jól vezetett. Ebben 
kell megértésünknek lenni, hogy a drága Úr Jézusunk minden betegséget elhordozott. Minden 
helyzetet elhordozott. Minden támadást, ami minket ér a mindennapjainkban. Mindenen 
végigment, minden rossz dolgon. Mindent ráhelyezett a mennyei Atya, Ő ezt tudta és értünk 
tette. Tudta Jézus, hogy ezt meg kell tennie, és azt is tudta, hogy Ő is jól fog járni azzal, hogy 
az Atya Őt fel fogja támasztani elsőként a szellemi halálból. Mert ahhoz, hogy örök élete 
legyen, Őneki is fel kellett támadnia a halálokból. Mert közössége volt az Atyával. De mikor 
a keresztre ment, megszakadt a kapcsolata. Testileg is, szellemileg is meghalt. Fel kellett 
támadnia. Ő volt az első újjászületett. Ő tudta, hogy értünk meg kell tenni, emberekért. Ez egy 
csodálatos megváltási mű, amit az Atya helyezett Őrá, és Ő bevégezte. Köszönjük neki! 
Ahogy növekedünk szellemben napról-napra, és tanulmányozzuk az Írást, meg fogjuk ezt 
érteni. Sokszor mondták, hogy olvasgasd az Apostolok cselekedeteit, mert az nagyon jó rész, 
és nekünk szól, tanítványoknak. Többször elkezdtem olvasni, de nem érdekelt. Azt mondtam, 
nem tudom, valahogy nincs a szívemen, hogy olvasgassam. Most jutottam el, ennyi idő után 
arra, hogy elkezdtem, és végigmentem rajta. Annyi csodálatos dolog van benne, hogy mit 
tettek az apostolok!   

Jézus Urunk megszenvedett itt a földön, amin végigment, és járta a világot. Egyik helyről a 
másik helyre, és szakadatlan tanította a tanítványait, hitben. Ezek a tanítványok, akik szorosan 
mellette álltak, csodálatos módon, akik követték, megtanultak tőle mindent. Nekik még 
fájdalom volt elszakadni Jézustól. Ehhez hasonló példát fogok nektek majd felolvasni, mert 
találtam egy gyönyörű részt az Apostolok cselekedeteiben. Mennyi mindenen keresztül-
mentek a tanítványok! De ezek a tanítványok, ha el is szakadtak a Jézustól, minden egyes 
elemet betartottak, amit elmondott nekik. Hittek abban, hogy meglesz az, hogy pünkösdkor 
jön a Szent Szellem, és addig imádkoztak, és kivárták. Mikor a Szent Szellemmel 
betöltekeztek, utána hatalmas erőben mentek szolgálni. Azt láttatja az Úr, hogy ott nagyobb 
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erő volt. Nekünk ugyanilyen erővel kell szolgálni az Úrnak. Mindenhova elmentek. Nem csak 
csodák történtek a kezeik által, hanem hirdették az evangéliumot. Mindig ott maradtak egy 
ideig, ahol éppen voltak, és tanították az embereket, ahogy ma is tanítjuk a bárányokat. Ők is 
tanították. Nem hagyták őket csak úgy ott, hogy na, újjászülettél, kész, pont. Tanították őket. 
Mert akinek nyitva volt a szíve, őt is kellett az evangéliumra tanítani. A legfőbb feladatunk 
az, hogy azt hirdessük, hogy Jézus feltámadt, és a kegyelmet. Hatalmas kegyelmet kell 
tanítani, és a keresztségeket. Először is a Jézus útjára való térést. Aztán a Jézus nevére 
megkeresztelkedést, és a Szent Szellem keresztséget. Ezt végig. Folyamatosan visszaemlé-
keztek az apostolok, hogy mit mondott Jézus. A Szent Szellem megtanít titeket mindenre. Ez 
így van, mert eszetekbe fogja juttatni. Ezt is írja a János 14. fejezetében. Tényleg, az 
Apostolok cselekedeteiben végig, minden lapon le van írva. Csodálatos módon végigvezeti, 
ahogy bezárták őket a börtönbe, és ők hatalmas hittel imádkoztak, és nem hagyták el magukat, 
mert tudták azt, hogy Jézus fölötte áll ezeknek. A drága Szent Szellem, a hatalmas mennyei 
erő által kiszabadultak, ahogy hittel imádkoztak. Az életüket odatették az oltárra, mentek, és 
hirdették az evangéliumot, nem volt akadály. Mert akadályozták őket, hogy ne tanítsanak 
ebben a névben. Megfenyegették őket, de ők mindig megválaszolták, amit meg kell vála-
szolni. Bezárták őket, Istvánt halálra kövezték. De ő alázattal állt elé. És ez sem volt akadálya 
annak, hogy többiek tovább menjenek, és hirdessék az evangéliumot.  

Szeretnék egy részt elolvasni nektek az Írásból. Mikor eljutottam az Apostolok 
cselekedetei 20. fejezetéhez, és elolvastam ezt a részt, hát kijött a könnyem. Hiszem azt, hogy 
meglátjátok benne, hogy mióta az Úrban vagyunk, és kitartó hittel megyünk előre, mennyi 
bántás, támadás történt itt is, a mi gyülekezetünkben. Ebből meglátjátok, hogy meg van ez is 
írva. Hogy nekünk hogy kell továbbhaladni, ez is meg van írva egy igeversben. Amikor Pál 
apostol, aki a tizenkét apostol között nem szerepelt, ez a Pál apostol, aki Saul volt, hatalmas 
erővel ment és hirdette az evangéliumot, és senki nem tudta megállítani. Nagyon sok 
bántáson, üldöztetésen ment keresztül. De végigvitte. Felolvasom azt a részt, amikor az efézu-
si gyülekezet véneitől búcsúzott. Összehívta a véneket, és azt mondta nekik: 

Apostolok cselekedetei 20,18–38. 
18. Mikor pedig hozzá mentek, monda nékik: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, 

melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat tiköztetek az egész idő alatt. 
19. Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértések közt, 

melyek énrajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek; 
Itt van benne a sok támadás, kísértés. Jézus is mindenben megkísértetett, amiben mi 

megkísértetünk. Mindenben.  
20. Hogy semmitől sem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek ami hasznos, és 

tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként.  
Mindenhol ezt tette, nem csak Efézusban, hanem amerre csak járt, mindenhol.  
21. Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, 

és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. 
22. És most ímé, én a Szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik 

következnek ott énreám.  
23. Kivéve, hogy a Szent Szellem városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én-

reám fogság és nyomorúság következik.  
Most jön a gyönyörűség. 
24. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégez-

hessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, 
hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének Evangéliumáról.  

Kérlek benneteket, hogy ezt vegyétek magatokhoz. 
25. És most ímé én tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat ti mindnyájan, kik 

között általmentem, prédikálván az Istennek országát. 
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26. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta 
vagyok. 

27. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.  
Most készíti fel őket, most mondja nekik: 
28. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem 

titeket vigyázókká tett, az Isten Gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon 
vérével szerezett. 

29. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek tiközétek gonosz farka-
sok, akik nem kedveznek a nyájnak.  

30. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a 
tanítványokat maguk után vonják.  

Hiszem, hogy értitek. 
31. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nap-

pal meg nem szűntem könnyhullatással inteni mindenkit. 
32. És most, atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az Ő kegyelmessége Igéjének, 

aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. 
33. Senkinek ezüstjét vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam: 
34. Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem együtt lévőkről ezek 

a kezek gondoskodtak. 
35. Mindenestől megmutattam néktek, hogy ilymódon munkálkodva kell az erőtle-

nekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert Ő mondá: Nagyobb 
áldás adni, mint kapni. 

A tanítványok búcsút vesznek Páltól. Ez is egy gyönyörű szép rész.  
36. És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe.  
37. Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak, és Pálnak nyakába borulva csókolgat-

ták őt.  
38. Keseregve kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő orcáját 

nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra.  
Ez a rész arra emlékeztet, amikor Jézust megfeszítették, és elszakadtak a tanítványok tőle. 

Nem tudták, hogy mitévők legyenek. Ez egy nagy fájdalom volt. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, 
hogy Pál is, ahogy elbúcsúzott tőlük, ők is ezt érezték át. De köszönjük az Úrnak, hogy 
tanítgat minket, és hiszem, hogy mindannyian erre az útra fogunk térni, és mind jobban 
megértésünk lesz ebből, és igenis megharcoljuk a hit harcát, minden pillanatban. Ahogy 
tudunk, segítünk az elveszetteken. Jézus nevében. Most rátérünk a tanítás részre.  

A mai napon az egy akaraton mondott imádságról fogok nektek tanítani. Mert visszatérünk 
ehhez az imádsághoz, ahol az Atyától kérünk Jézus nevében. Ez az imafajta az egy akaraton 
mondott ima. Ebben az imádságban nemcsak egyedül fordulunk a mennyei Atya trónja elé, 
hanem egy olyan hittestvérünkkel kapcsoljuk össze a hitünket, aki közel áll hozzánk 
szellemben. Tehát mindig tudjuk azt, hogy kivel vagyunk szellemi összeköttetésben. Mi is 
mindannyian össze vagyunk kötve, de van szorosabb szellemi összeköttetés, van lazább. 
Bizony, időközönként szükségünk lehet egy imatársra, aki hitben kitartó, és bátorít, felemel 
minket. Mert vannak helyzetek, amikor az embernek szüksége van egy olyan imatársra, aki 
felemel, mert kicsit meginog a hitünk. Olyankor jó, ha van mellettünk olyan imatárs, olyan 
szellemi testvér, aki segít nekünk a hitünk megerősítésében. Így nem egyedül kell szembenéz-
ni a problémával, amikor éppen szorongatott helyzetben vagyunk. Ilyenkor egy akaraton, 
összekapcsolódva imádkozunk azzal a házastársunkkal, vagy gyermekünkkel, vagy hozzánk 
közel álló imatársunkkal, aki tud bennünket hitben is támogatni, aki szellemi társunk. Ez 
nagyon fontos, hogy a házastárs is hasonló legyen, vagy éppen a gyerekünk. Mert nem 
mindegy, hogy újjá van születve, vagy éppen hitben is ott áll a támogatásnál, amikor 
szükségem van imatámogatásra.  
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Máté 18,19–20. Egyszerű fordítás 
19. Igazán mondom nektek: ha közületek ketten összhangban vannak itt a földön, 

akkor kérhetnek akármit, Mennyei Atyám megadja nekik. 
20. Mert, amikor ketten vagy hárman egységre jutnak az én nevemben, akkor én is 

ott vagyok közöttük.  
Tehát az egy akaraton mondott imádságnak hatalmas ereje van. 
A 19-es versben két feltétel szerepel: a megegyezés és a kérés. Ahhoz, hogy eredményt 

érjünk el ebben az imafajtában, mindkét feltételt teljesíteni kell. Ha nincs elég megértésünk az 
Igéből, akkor emiatt helytelenül fogunk imádkozni, és így az imádságunknak nem lesz 
eredménye. Eredménytelen lesz az imádságunk. Sok esetben rosszul imádkoznak a szentek. 
Egyik szent odafordul a másikhoz és megkéri, hogy legyen vele egy akaraton, mondjuk egy új 
munkahely elérésében, vagy létrejöttében. Mondja a másik, hogy jó, jövök, arató leszek veled, 
utána hálát adnak az Atyának. De az egyik feltétel kimarad belőle. Mert nem szabad kihagyni 
egyik feltételt sem, és amikor helytelenül imádkozunk, akkor bizony annak nincsen 
eredménye.  

Az egyik feltétel – ahogy mondtam –, a megegyezés, a másik pedig a kérés. Tehát 
megegyezünk valamiben, mert itt is ketten megegyeztek ugyan, hogy kérnek egy új 
munkahelyet, de maga a kérés elmaradt. 

Máté 18,19. 
19. Ismét mondom néktek; ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön 

bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.  
Tehát a két feltétel ott van. És a kérés nagy hangsúlyt kap itt, ebben az igeversben. Nem 

maradhat el, mert a kérés része az Igének. 
Nézzük meg a gyakorlatban. Tehát először meg kell egyezni a két hívőnek egy adott 

dologban, amit szeretne kérni. Ennek egy konkrét dolognak kell lennie, nagyon körbe kell 
írni, nagyon meg kell határozni, hogy mi legyen. Egyértelműen kell megfogalmazni, hogy egy 
akaraton tudjanak hitben megállni. Most egy egyszerű példát írtam ide le: szolgálati útra 
kérünk valamilyen járművet. De ez nem elég, mert ez egy széles skálát takar, hogy jármű. 
Abban lehet teherautó, lehet személygépkocsi, lehet roller, lehet bicikli vagy motor. Hát nem 
lenne egyszerű elmenni Veszprémbe biciklivel! Mert a mennyei Atya megadja azt nekünk. 

Elmondom a saját példámat is. Anyagiakról van szó. Otthagytam a munkahelyet, a 8 órás 
munkahelyet, mert az Úrnak adtam az életemet. Kerestem másikat, és azért imádkoztunk, 
hogy rövidebb munkaidő alatt kétszer vagy háromszor annyi legyen a bérem egy óra alatt, 
mint a régebbi munkahelyemen. Meg is adta az Úr, hogy egy óra alatt többet keresek, csak 
egy hónapban kevesebb a munkám, így egyelőre még nem keresek annyit, mint amiért 
imádkoztam. Rávezetett a Szent Szellem, hogy hiányos volt az ima. De csodálatos az Urunk, 
mert minden szükségünket betölti. Amire kell, mindig megvan az összeg, és hisszük ezt, és 
köszönjük, hogy mindig nagyobb hitünk van ebben. 

Meg kell azt határozni, hogy személygépkocsi, meg kell határozni, milyen típusú legyen. 
Ha már kérünk, akkor kérjünk. Ha lúd, legyen kövér. Milyen típusú és milyen színű esetleg, 
és mennyi legyen az ára, mert nem mindegy. Fontos, hogy egyértelmű legyen, amit kérünk, 
meg kell határozni pontosan. És akkor, miután megegyeztek – vagyis egy akaratra kerültek –, 
ketten együtt kérik azt a dolgot. Mert először meg kell egyezni, utána ketten együtt kérni azt a 
mennyei Atyától, Jézus nevében.  A megegyezés mellett semmiképp nem maradhat el a kérés. 
Nagyon fontos része, hogy a kérés pillanatában mindketten hiszik. Mert ez a legfontosabb, 
hogy higgyék, hogy amit kértek, az szellemi síkon már megvan abban a pillanatban, ahogy 
kérték az Atyától.  

Márk 11,24-es igevers írja le, ami bebizonyítja ezt. 
Márk 11,24. 
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24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 
megkaptátok, és meglesz az néktek. 

Ámen. 
Eddig is fel kell növekedni, hogy az ember ebben megértést kapjon és tudja használni. 

Ezek nagyon fontos gondolatok. Ezért kell növekednünk nap mint nap. 
Az ima után már csak hálát kell adni, míg az imaválasz valóságba nem jön. Vagyis 

megköszönik, hogy amit kértek, azt szellemben megkapták. Tehát szellemi síkon megvan, de 
amíg a valóságba nem jön, addig minden napon hálát adunk azért, hogy az megvan nekünk. 
Ami szellemi síkon már megfogant, azt a hitünkkel tudjuk valóságba hozni. 

Nagyon fontos a hit, mindennek a mozgató rugója a hit. Az imaválasz megérkezését 
követően pedig, ahogy írja a Máté 18-20. igevers vége, hogy úgy fog az örömük beteljesedni. 
Mert azt mondja, hogy: megadja nékik az én mennyei Atyám. Ezt írja, tehát úgy lesz meg az 
örömük, ha megérkezik az imaválasz. 

Amikor két hívő szelleme összekapcsolódik, tízszeres imaerőt tudnak felszabadítani, ha 
mindketten hitben állnak az imádságban. Az írás is azt mondja, hogy egy megfutamít ezret, 
kettő tízezret. 

Az 5Mózes 32,30-ban olvashatjátok, amikor két szív olyan egységbe kerül, hogy szinte 
egybeforr a szívük, a szellemük, a szellemi szívük, akkor nagyobb erővel tudnak a mennyei 
Atya trónja elé állni. Nagyon fontos ez, mert egy különleges oszlopkő Isten királyságában. 
Ehhez megnézzük az Igét. A Prédikátor könyvében találjuk meg.  

Prédikátor 4,9–10. 12. 
9. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutal-

muk van az ő munkájukból. 
10. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha el-

esik, és nincsen, aki őt felemelje. 
12. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas 

kötél nem hamar szakad el.  
Ezzel az egységgel ajándékozta meg Isten az ószövetségben Dávidot, amikor mellé adta 

Jonatánt. És a kettőjük szíve összeforrt. 
1Sámuel 18,1. 3. 
1. Miután pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybeforrt Dá-

vid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját életét. 
3. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a 

saját lelkét.  
Sajnos, sokan ezt az Igét félreértik és kifigurázzák, csúnya dolgokat mondanak azokra, 

akiknek egybeforrt a szíve: hogy ők homokosok, ilyeneket mondanak az emberek erre. De nő 
és férfi között is van szent kapocs, szoros, szellemi kapocs, nem testi. Szellemi kapocs. Ezt is 
félre szokták érteni sokan. Márpedig vannak ilyen szellemi kapcsok.  De a mai világban már 
mindenre gondolnak az emberek, sajnos. 

Pál titoknak nevezi azt, amit máig még nem sokan fedeztek fel, hogy milyen hatalmas 
szellemi egység jön létre akkor, amikor két ember eggyé válik szellemben. Házasságban a 
párok szellemileg is, lelkileg is és testileg is együvé válnak. Erről a csodáról beszél Pál 
apostol is, amikor pl. két hívő ember összeköti a házasságban az életét. A házasság kötelé-
kében, és összhangban is vannak. Azt hozzá kell tenni, hogy amikor az Úr útján járnak 
mindketten, összhangban vannak. Ezt az egységet leírja az Efézus 5-ben a 31-32-es igevers, 
majd nézzétek meg. 

És valóban nagy erő rejlik az egységben. Legyen akár házasság egysége, akár két 
imádkozó, egybeforrt szív egysége, amit még sokan nem fedeztek fel. Ezek a szent kapcsok, 
amiről az előbb beszéltem. Megértést kell kapni abból, hogy amikor két szív Isten szeretete 
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által összefonódik, akkor abban képes hatalmas erőket megmozgatni. Mert az maga is egy 
erővé válik, és ez olyan hatalmas szellemi erőket mozgat meg, amihez nincs hasonló a földön.  

Itt is érzitek, amikor imádkozunk, szinte érezhető a bőrünkön. Megborsózunk, vagy éppen 
úgy megérint, hogy leülünk. Tehát hatalmas erő van jelen, amikor a szellemi erő elkezd 
megmozdulni. Jézus is ebből az okból küldte ki kettesével a tanítványait. Ha olvassátok az 
Írást, akkor láthatjátok több helyen, hogy kettesével küldte ki őket. 

Nézzük meg az egyiket a Márk 6,7-ben. 
Márk 6,7. 
7. Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és adott 

nékik hatalmat a tisztátalan szellemeken.  
Tehát kettesével küldte ki Jézus. És nem elég az, hogy együtt elmegyünk a szolgálatra, 

hanem nélkülözhetetlen az összhang. Nagyon fontos, hogy összhangban is legyünk, és 
hisszük, hogy mindenkinek megvan, vagy meglesz az a párja – szellemben már megvan –, aki 
együtt megy és együtt szolgál vele, és hatalmas egyetértésben tudnak imádkozni így. Mert 
csak így tudnak, mikor együtt vannak és egyetértésben vannak, így tudnak imádkozni és 
szolgálni az emberek felé, a betegek felé, az elveszettek felé. Ez általában börtönökben, 
kórházakban, otthonokban kell, hogy működjön. Vagy ha kimennek a szolgálatra az utcai 
evangélisták, vagy akik szólnak emberekhez. Jobb, ha kettesével mennek ők is. És hisszük 
azt, hogy ezek nagy, hatalmas szellemi erők. 

Mi is úgy szolgálunk a börtönben, hogy én is felszólalok, és a pásztor is. Vagy van, 
amikor egymást kiegészítjük. Tehát együtt imádkozunk. Meg szoktuk osztani: a hölgyeknél 
én imádkozom a bevezető imát, a fiúknál a pásztor, és ami jön, amiről tanítunk. Mert ott nem 
lehet így vinni egy alapot, amit szeretnénk átadni, hanem ahogy adódik, meg amit kérdeznek, 
arra válaszolni kell. És mindegyikünknek jön egy szellemből, amit át tudunk adni, így 
kiegészítjük egymást.  

Isten nagyon szereti a szívekben létrejött egységet, amit hatalmasan meg tud áldani. 
Nézzük meg a 133. zsoltárban ezt: 

Zsoltárok 133,1–3. 
1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben! 
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; 

amely lefoly köntöse prémjére; 
3. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást 

az Úr és életet örökre! 
Tehát két feltétele van az áldásnak: együtt és egységben kell lenni ahhoz, hogy hatalmas 

áldás legyen rajtunk.  
Most pedig nézzünk meg négy dolgot, ami akadályozhatja a ketten egy akaraton 

elmondott imádság eredményét. 
Az első: ha kihagyják a kérést az imájukból a szentek. 
Második: ha nincs hite az illetőnek, és a másik hitére akar hagyatkozni. 
Harmadik: a félelemből mondott ima, aminek nincs ereje. 
Negyedik: az Istenhez való bizalom hiánya. Tehát nem hiszi el, hogy Isten őt meghallgatja.  
Az elsőről beszéltünk a tanítás elején, hogy egyes szentek kihagyják az imájukból a 

kérést, tehát a közös imából kihagyják a kérést, ezért csak az egyik feltételt teljesítül, és így az 
imádságnak nem lesz eredménye. Tehát fontos, hogy megegyezzenek, és úgy kérjenek utána. 

A második akadály, amikor az imádságot kérő hívőnek nincs elég hite az adott dologban, 
és mondjuk, kap egy rossz orvosi jelentést az illető. Ha megmondják nekik, hogy mi a hely-
zet, és rossz a helyzet, akkor vagy azt elfogadja, összeomlik, és a temetéséről gondolkodik. 
Ilyenkor a világ hogyan reagál? Ha valakivel valami baj történt, már eltemették háromszor. 
Nemhogy imádkoztak volna, segítették volna, inkább jajgattak ott fölötte, és így annak a 
betegnek még jobban leesik a hite, meginog.  
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A másik lehetőség pedig, hogy a felépüléséről gondolkodik. Ez a lényeg, ezért írja, hogy 
felemeljük azt – természetesen, akit lehet, mert nem mindenki nyitott erre –, aki ebben a 
helyzetben van.  

A harmadik akadály, ha pl. az imádságnak a félelem az indítéka. Tegyük fel, hogy egy 
műtét előtt áll valaki, és fél a műtéttől, ezért abban bízik, hogy elkerülheti a műtétet. Ekkor 
megkér valakit, hogy imádkozzon vele egy akaraton. De ez helytelen hozzáállás, mert ez így 
nem fog működni. Félelemből nincs értelme imádkozni. Ilyen esetben kudarcnak tennénk ki 
magunkat, és a másikat is.  

Ha valaki a másik hitére akar hagyatkozni, abból nem lesz egy akaratú imádság, csak egy 
imatámogatás. Mert ha csak egyiknek van meg a hite benne, akkor az csak imatámogatás. Aki 
imádkozik vele együtt, annak van meg a hite. Aki félelemből imádkozik, annak az illetőnek 
sajnos érvénytelen az imája. Ilyenkor mindig arra a hitszintre kell leereszkedni, ahol az áll, aki 
kérte az imatámogatást. Tehát arra a hitszintre kell lemenni, azon a hitszinten kell vele egy 
akaraton kérni, amit ő el tud fogadni, amennyit el tud fogadni. Ezért erről beszélgetni kell 
vele, és amit el tud fogadni, amiben van a hite, csak arról tudunk imádkozni vele. Isten is arra 
a hitszintre ereszkedik le mindig, ott tud segíteni, ahol az illető van. 

Az egy akaraton elmondott imában is csak olyan kéréseink lehetnek, amelyek megegyez-
nek Isten Igéjével, mert fontos, hogy beletegyük Isten Igéjét a kéréseinkbe. Például két olyan 
Igét lehet keresni, amely megalapozza a kérést. Ilyen az, amikor a gyógyulásért az 1Péter 2,24 
igevers alapján imádkozunk, vagy a bővölködésért a Filippi 4,19 szerint. Így még biztosabban 
állhatunk Isten trónja elé az imáinkkal. 

Van egy példa a félelemből elmondott imával kapcsolatosan, aminek nem volt eredménye. 
A Kenneth Hagin napi tanításaiban van, az augusztus 27-i oldalon találtuk, ott olvastuk. 
Hagin tiszteletes írja ezt: Évekkel ezelőtt olvastam egy történetet egy férfiről, a feleségéről és 
a felnőtt fiukról. A fiú nem volt teljesen épelméjű. Éppen gyapotot vágtak a mezőn. Vihar-
felhők jelentek meg, és elkezdett dörögni az ég. Az idős férfi azonban még maradni akart, és 
folytatni akarta a munkát.  Majd egyre félelmetesebben kezdett el villámlani – egy mezőn 
félelmetes, amikor látjuk, hogy körös-körül villámlik –, a család futásnak eredt, hogy majd 
valahol menedéket találnak. Amikor már úgy tűnt, hogy nem érnek el a menedékig, akkor a 
szülők térdre estek. Akkor estek térdre és kezdtek el imádkozni. Erre a gyerek így kiáltott 
nekik: Gyertek már, mama és papa! A félelem imája úgysem segít. Tehát ez azt jelenti, hogy a 
szellemi működött a gyereknél. Ugye? Mert azt írja: nem volt épelméjű. De volt annyi tudása, 
hogy most hiába imádkoznak, a félelemből elmondott imát az Úr nem hallgatja meg. Tehát 
arra nem jön válasz. Ez csak egy különálló példa volt, de érdekes. 

Az egy akaraton mondott imát most nézzük meg egy gyakorlati példán keresztül is. Egy 
ember felkereste az orvosát egy komoly betegség tünettel, s a vizsgálatok elvégzése után 
bizony nagyon rossz jelentést kapott ez az ember. Rosszindulatú daganatot találtak nála, 
amely már áttétes volt. Azt mondta az orvos, hogy ezt nem lehet műteni. Ez a beteg eddig 
nem érdeklődött az Úr dolgai iránt, de azért tudta azt, hogy az Úrnak vannak csodái. Tudta 
azt, hogy gyógyulások és csodák történnek Jézus keze által, mert a felesége már évek óta járt 
a gyülekezetbe, és sokat beszélt neki arról, hogy a teljes megváltás részeként jogos 
örökségünk a szent gyógyulás. Így ebben a helyzetben az ember imatámogatást kért a 
gyülekezettől. Tudni kell, hogy az egy akaratú imádsághoz – ahogy írja az Ige is –, legalább 
két hívő szükséges, de egy gyülekezet is imádkozhat az illetőért. Abban egyeztek meg, hogy 
mégis a műtéti megoldást választják, mert a betegnek ebben volt meg a hite. Továbbá 
megegyeztek abban is, hogy a műtét során minden daganatos részt el tud az orvos távolítani 
úgy, hogy közben minden szerve – amelyeken daganatok vannak – sértetlen marad. Meg-
egyeztek, ezt követően egy akaraton kérték a sikeres műtétet a mennyei Atyától. Aztán 
megtörtént a 8 órás operáció, és a műtét során pontosan minden úgy történt, ahogy imád-
kozták, ahogy megállapodtak abban az imádkozás előtt. Az orvosok eltávolítottak egy 15 cm 
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átmérőjű daganatot a beteg testéből, és minden szerve, amelyen daganat volt, ép maradt, nem 
sérült meg egy szerve sem. A műtét során az áttétnek nyomát sem találták. Isten dicsőségére, 
a műthetetlen állapotból egy sikeres műtét lett. Majd újra egy akaraton imádkoztak a beteg 
gyors és látványos felépüléséért. S ez a beteg meg is kapta a gyógyulást, teljesen felépült és 
visszament dolgozni. Azóta is Isten jóságáról és kegyelméről tesz bizonyságot. A Zsidó 
13,15-ben el is olvashatjuk erre az Igét: 

Zsidó 13,15. 
15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az 

Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.  
A negyedik akadályozó tényező, amikor a hívő azért fordul hozzánk imakéréssel, mert 

nem hisz abban, hogy Isten őt is meghallgatja, tehát nincs bizalma Isten felé. Tévesen azt 
mondják, ahogy azt tanulták: Én már annyi sok rosszat követtem el, hogy engem Isten már 
meg sem hallgat! Ebben az esetben a bűntudat fojtja meg az illető hitét. Ilyenkor nem fog 
működni a ketten egy akaraton mondott ima, mert az illető a kérés során nem tudja kiárasztani 
a hitét az adott dologban, amiért imádkozni kell. Ezért egy másik keresztény hitén keresztül 
akar eredményt elérni. Olyasvalakit keres, akit Isten meghallgat. Mert biztosan meghallgatja, 
de a ketten egy akaraton mondott imához két személy kell legalább.  

Ennek oka a bűntudaton kívül lehet a lustaság, mert nagyon sokan azt mondják, hogy 
imádkozz értem! De hiszen neki is van szája, tud szólni Istenhez, imádkozzon! Ez csakis a 
lustaság. Nekem is sok munkatársam mondta annak idején, hogy imádkozz értem. Hát ő is ki 
tudja nyitni a kicsi száját.  

Van még a méltatlanság érzése. A börtönben már két esetben volt olyan, aki nem vette 
magához az Úr Jézus testét és vérét, mert azt mondta, hogy ő méltatlan rá.  Nem méltatlan rá, 
egyszerűen nem tudta elfogadni, hogy ő azt magához veheti. Tehát tudatlan még abban, hogy 
ezt megteheti. 

Ebben az esetben mielőbb fel kell szabadítani az illető hitét. Beszélni kell Jézusról, ha 
még nem született újjá az illető. Beszélni kell Jézusról, az evangéliumról, az Igéről, a 
kegyelemről, arról, hogy ő szabad, ha az Úr Jézust befogadja a szívébe. Annyi mindent lehet 
hirtelen mondani egy elveszettnek, mert van annyi tudásunk szellemből, hogy tudunk hozzá 
szólni. És hisszük, hogy mindannyian így épülünk benne.  

Drága Úr Jézusunk is ezt tette, amikor a betegekért imádkozott. Mielőtt imádkozott, 
felszabadította a hitüket. A Márk 2,5-ben megnézünk egy példát. Több helyen említ hasonlót 
az Írás. Itt is felszabadította először a betegnek a hitét, mert egy gutaütöttet vittek hozzá, és a 
tetőn engedték le Jézus elé.  

Márk 2,5. 
5. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak 

néked a te bűneid.  
Mert sok embernek azt kell megértenie, hogy nem bűnös. El kell magyarázni neki, hogy 

amikor újjászületik, bűntelen. És így a hite megindul. Tehát fel kell szabadítani a hitüket, és 
utána lehet értük imádkozni, mert a hitük megindul. A bűntudat, az önmagunk kárhoztatása, a 
félelem megbénítja a hitünket. Mind az ördögtől van, márpedig az Istenbe vetett hitünkre 
nagy szükség van a mindennapjainkban. 

És az utolsó igeversünk az 1János 5,14–15. Legyen bizodalmunk Istenhez! Nagyon fon-
tos, hogy bízzunk abban, hogy Isten meghallgat minket, Isten megválaszolja az imáinkat, és 
bátran, bizalommal szóljunk hozzá, és bizalommal forduljunk hozzá. Mert azt írja az Ige: 

1János 5,14–15. 
4. És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő 

akarata szerint, meghallgat minket.  
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan ne-

künk, amit kértünk tőle.  



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

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

Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

 
Pásztor: Köszönjük az Úrnak a mélyenszántó gondolatokat. Megint több lett a tudásotok, 

és jobban tudtok ellene menni a sötétség erőinek. 
Ima: Hálaadás a növekedést adó Istennek. 
Ima: Az Úr ismeretére eljutok. 
Gyógyító kenet volt még az ér területén és a csontokban. Köszönjük a drága Szent 

Szellemnek!  
Elküldtem egy videót, Jeruzsálem fölött rögzítették. Egy kör alakú felhő, olyan, mint a 

hulahoppkarika, és benne fátyolos mozgások láthatók, mintha angyalok mozognának benne, 
és közben kürt hangja szól. Ezt megosztottam a facebook-on és el is küldtem nektek.  

Megköszönjük az életeteket, megköszönjük a mai részvételeteket, a nyitott szíveteket! 
 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


