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A Dunamis – Apostolic Resource Center (Apostoli Forrás Központ) olyan, mint az Isten 

Királyságának a kovásza. „Egy kicsiny kovász megkeleszti az egész tésztát.” A mi célunk az, hogy 

olyan forrásokat biztosítsunk, amelyek elvezetik az embereket a Szent Szellem erejébe (görögül: 

dünamisz), és ezzel előkészítsük a terepet az utolsó nagy ébredéshez. 

 

Ajánlás 

 

Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik igazán meg akarják tanulni meghallani Isten hangját, hogy hatással 

tudjanak lenni a világra a menny szeretetével és erejével!  

Emellett a férjemnek, Dennisnek Walkernek és a három gyermekünknek, Tracie-nek, Dennynek, Kellynek 

és a családjaiknak ajánlom ezt a könyvet. Ők élő példái azoknak, akik Istennel való közösségben járnak, 

és hallják az Ő hangját. 

De mindenek felett a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak ajánlom a könyvet, mint bizonyságtételt az összes 

módról, ahogyan Ő beszél, amelyek hatására jelek és csodák jönnek a földre! 

 

Köszönetnyilvánítások 

 

Különleges köszönet illeti meg mindazokat, akik segítettek nekem ebben a munkában. 

Férjemnek, Dennis Walkernek köszönet a támogatásáért, amellyel végigkísért a munka 

elkészültéig. 

Köszönet Christian és Carina Oechsnernek a technikai szakértelemért, elrendezésben tanúsított 

ügyességükért és a könyv belső tervéért. Isten egészen Németországból hozta el őket, hogy 

könnyebbé tegyék életünket az irodában, minden képességükkel és odaszánásukkal! 

Köszönet Carina Oechsnernek a kreatív borító tervért. 

Különleges köszönet Joyce Gillnek a szerkesztésért. Mindig nagyszerű ajánlásokat adnak róla, 

amikor egy kézirat olvasatát gördülékenyebbé kell tenni. 

És legnagyobb köszönetem az Úr Jézus Krisztust illeti meg, aki ellátott engem bizonyságokkal 

azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet meghallani az Ő hangját. 
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1. Isten ma is beszél 

 

Isten mindig beszél! 

 

Az Ő hangja körbejárja a világot, mint a menny állomásának rádióhullámai. Ahogy sok 

rádióhullám van, amely mindig működik, várva valakire, hogy felfogja a jelzést, Istennek is 

megvan a maga „rádióállomása”, és várja az embereket, hogy hangoljanak rá. 
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Sokan mondják azt, hogy nem hallják Istent beszélni. De Jézus azt mondja a János 10:27-ben: 

„Az én juhaim hallják az én hangomat, én ismerem őket, és ők követnek engem.” 

Sokan hallották már Őt, de nem ismerték fel a módjait annak, ahogyan Ő beszél. Másoknak 

talán azt kell megtanulniuk, hogy hogyan hangoljanak rá jobban. 

Isten egy olyan Személy, aki sóvárogva vágyik a kapcsolatra azokkal a lényekkel, akiket Ő 

teremtett. 

Ez a könyv egy tízes listát mutat az Ő sok beszédmódja közül. Az Ószövetségben egy szamáron 

keresztül beszélt, úgyhogy Ő bárhogyan képes beszélni, ha akar! 

Remélem, hogy te megtanulod meghallani Isten hangját és vezetését, hogy megkezdhess egy 

csodálatos áldásokban bővelkedő életet! 

 

Az ima: a mi Istent hívó telefonunk 

 

Az ima: beszélgetés Istennel. Az imának kétirányú párbeszédnek kell lennie Istennel. Olyan, 

mintha telefonálnál. Először beszélsz, utána pedig meghallgatod, amit mondanak. 

Korábban azt gondoltuk, hogy az ima csak arról szól, hogy mi beszélünk Istenhez. Dicsőítünk, 

elmondjuk a kéréseinket, közbenjárunk és imádkozunk a Szellem által. És mindez bibliai. 

Mégis, mihelyt Isten kész választ vagy üzenetet adni, mi letesszük a „telefonunkat” egy 

„Ámennel”. Minden imádság során időt kell szakítanunk arra, hogy figyeljünk és meghalljuk Őt. 

 

Mikor halljuk meg Istent? 

 

Isten azt mondja, hogy „szüntelenül imádkozzunk”, vagyis egész nap beszélgetnünk kellene vele, 

amikor vezetünk, főzünk, zuhanyozunk, játszunk vagy dolgozunk. Kellene, hogy legyenek 

különleges alkalmaink az összpontosított ima és beszélgetés számára is, egy bizonyos időpontot, 

helyet és helyzetet kiválasztva erre. 

A Bibliában Mária, Lázár nővére, háromszor volt Jézus lábainál. Mindez éppúgy jó, mint rossz 

időkben is történt. Egyszer akkor ült az Ő lábainál, hogy hallgassa az Ő beszédét, amikor a 

nővére vacsorát készített. 
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Egy másik alkalommal Mária Jézus lábaihoz borult, amikor meghalt a fivére. „Bárcsak hamarabb 

jöttél volna!”- mondta sírva. De aztán meghallotta az Ő szavait: „Én vagyok a feltámadás és az 

élet!”, és Ő később fel is támasztotta Lázárt a halottak közül. 

Az utolsó alkalommal, amikor a lábainál volt, megkente az Ő lábait drága kenettel. Elárasztotta 

Őt az ő szeretetével, imádatával, és mindazzal, ami Mária számára értékes volt. 

Jézus úgy döntött, hogy életének utolsó hat napját a keresztre feszítése előtt, az összes 

lehetséges hely közül Mária otthonában fogja tölteni az ő testvéreivel, Lázárral és Mártával 

együtt. Talált egy olyan helyet, ahol szeretetben volt része. Talált egy olyan személyt, aki 

szeretett vele kapcsolatban lenni minden időben. 

Jézus azt akarja, hogy Hozzá menjünk bármilyen okból és bármikor! Éppen úgy, ahogy Mária ezt 

választotta, Ő azt akarja, hogy mi is ugyanúgy hallgassuk Őt, beszélgessünk vele a 

csalódásainkról és egyszerűen csak szeressük Őt!  

 

Egy hely, ahol Istent meghalljuk 

 

Isten hangjának a meghallására edzettem magamat reggelenként, a konyhaasztalnál ülve. Úgy 

neveztem el ezt, hogy „reggeli Jézussal”. Fogom a Bibliámat és a jegyzetfüzetemet. Leírom a 

kéréseimet és az imádatomat is az Úrnak. Azután várok és hallgatok. Ahogy relaxálok és 

kapcsolatba lépek Vele, Isten beszél, és én leírom, amit az Úr mond nekem. A jegyzeteimet 

napokra és évekre visszamenőleg is nyomon tudom követni, és ez bátorít, hogy Isten igazán 

beszél hozzám, és megválaszolja az imáimat. 

Az embereknek különféle módszereik vannak, amelyek segítik őket a Jézussal való 

kapcsolatteremtésben az ima során. Néhányan egy imakendőt tesznek a fejükre, ami egy sátort 

jelképez, míg mások egy erre rendszeresített szőnyegre fekszenek, vagy egy bizonyos fotelbe 

ülnek. Néhányan a padlóra fekszenek, míg mások térdelnek. Bármi legyen is az a speciális hely, 

pozíció vagy eszköz, amit valaki alkalmaz, mint például a Biblia, jegyzetfüzet, vagy hangszeres 

dicséret, az a fontos, hogy nyissuk ki a szellemünket, és lépjünk be a spontán képek és szavak 

folyamába, ahogy kapcsolatot teremtünk Istennel! 

Néhány évvel ezelőtt az Úr azt mondta a férjemnek, Dennisnek, hogy vegyen egy sátrat, és Ő 

ott fog találkozni vele a sátorban, és helyre fogja állítani számára a sátorok ünnepét. (Ez a 

különleges ünnep a harmadik Izrael nagy ünnepei közül, és Istennek az emberrel való együtt 

lakozását jelképezi.) Úgyhogy vett egy értéktelen sátrat, és felállította a házban. Dicsőítő zenét 

tett fel, a sátor padlóján feküdt órákon keresztül, és Isten megjelent! 
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Ezzel elkezdődtek Dennisnek a mennybe való elragadtatásai. Egyik nap éppen egy ösvényen 

sétált a mennyben. Sziklákat látott az ösvény mentén, de azoknak szemük volt, és őt nézték! Az 

Úr azt mondta neki, hogy a mennyben minden él. Ezért mondta azt, hogy ha az emberiség nem 

dicséri Őt, akkor a sziklák fognak kiáltani. 

Egyik ilyen alkalommal, miközben az Úrra várt az imasátrában, Dennis szellemben Peruba került. 

Hegyeken és völgyeken repült keresztül, és egy pásztornak az otthonában szállt le, aki épp az 

ágyában aludt. Imádkozott a pásztorért, akinél szívbetegséget diagnosztizáltak. Új életet 

parancsolt a szívébe és a testébe. Dennis teste még mindig a sátorban volt, de a szelleme 

Peruba került. Néhány nap múlva felhívta Edgart, és megtudta, hogy éppen azon az éjszakán 

meggyógyult! 

Ez talán távoli dolognak tűnik, pedig nagyon is bibliai. Fülöp elragadtatott testben a Szellem 

által, amikor az evangéliumot hirdette az etiópiai főembernek. Pál apostol megemlítette, hogy 

testben ugyan távol volt, de szellemben jelen volt közöttük, amikor a gyülekezet rendjét nézte. 

Istent nem korlátozza az emberi tér és az idő, amikor időt töltünk az Ő jelenlétében. 

Többen a családunk tagjai közül kipróbálták az Úrra való várakozást a sátorban. Gyakran voltak 

találkozásaink az Úrral, és kaptunk kinyilatkoztatásokat a mennyből. Más alkalmakkor 

egyszerűen csak vártunk a sátorban, anélkül, hogy bármi különlegeset láttunk vagy éreztünk 

volna. Ez a hit cselekedete volt. Megtanultunk Istennel lenni, csendben lenni, és hallgatni. 

Csakúgy, mint a természetes napozás során, Isten jelenlétében is megfürödhetünk, ahogy Őt 

nézzük, és folyamatosan kaphatunk Tőle. Nem szoktunk beszélni a naphoz, hogy lebarnuljunk! 

És ugyanígy kaphatunk valamit a Fiútól is, anélkül, hogy egyetlen szót kimondtunk volna! Csak 

kinyitjuk magunkat, és fogadjuk az áldást. Még akkor is barnulhatsz, ha felhős az ég, és nem 

érzed a melegséget. Így van ez szellemben is, Isten jelenlétéből és dicsőségéből is kapunk 

dolgokat, miközben várakozunk Rá, akár érezzük ezt abban a percben, akár nem. De milyen 

dicsőséges az, ha még érezzük is az Ő nyilvánvaló jelenlétét, amikor meglátjuk és meghalljuk Őt! 

És minél több időt töltünk Vele, annál többet kapunk. 

A sátorban való megtapasztalásaink után más helyeket is kialakítottunk a házban az imádkozás 

számára. Az volt a lényeg, hogy elérhetővé tegyük magunkat az Istennel való közösség számára. 

Ő arra teremtett bennünket, hogy Vele kapcsolatban legyünk. 

Isten igazán magányos nélkülünk! Ki akarja árasztani ránk szeretetét, és örömét leli abban, 

amikor együtt lehet velünk. Arra vágyik, hogy beszélhessen hozzánk. Valójában mindig is beszél, 

de mi jobban a tudatában kell, hogy legyünk ennek. Soroljunk fel tízet a sok beszédmód közül, 

amellyel Isten ma beszél! 
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2. Isten tízféle beszédmódja 

 

Isten beszél az Ő Igéjén keresztül 

 

Engem misszionárius szülők, Jack és Gladys Enlow neveltek fel, akik pásztorként szolgáltak a dél-

amerikai Peruban. Amikor még csak két éves voltam, akkor költöztek oda az Egyesült 

Államokból, Floridából, miután egy évig spanyol nyelviskolába jártak Costa Ricában. Peruban 

nyolcgyerekes családdá nőttük ki magunkat, és a szüleim Isten szeretetére és szolgálatára 

neveltek minket. Nemcsak mindennapos áhítatra (Bibliaolvasásra és imádkozásra) gyűjtöttek 

össze bennünket, hanem arra is tanítottak minket, hogy olvassuk a Bibliát magunk is minden 

nap. Mind otthon, mind az iskolában memorizáltunk Igéket, még teljes fejezeteket is a Bibliából. 

Az apukám egyszer azt mondta: „Olvassátok a Bibliátokat minden nap mindaddig, amíg egyszer 

csak egy igevers kiugrik, és szól hozzátok!” A Biblia olvasásának nagy áldása az, hogy minden 

alkalommal, amikor olvasod, kaphatsz egy új üzenetet, amikor azt a Szent Szellem megvilágítja. 

Ez olyan, mint a kincskeresés. Mindig találsz valami újat! 

Minden más módszert, amellyel meghallhatjuk Isten hangját, a Biblia igazságához kell mérni. 

Kutatásunk során, hogy megtanuljuk meghallani Istent, olyan gondolatok kavaroghatnak 

bennünk, amelyek nem mindig Istentől vannak. Például ha valaki azt mondja: „Isten azt mondta 

nekem, hogy házasodjak össze valakivel, aki már házas”, akkor tudjuk, hogy ezt nem Istentől 

hallotta, mert az Ige azt mondja: „Ne kövess el házasságtörést!” A Biblia a mi igazság-mércénk. 

Az is szükséges, hogy ismerjük az Ige teljes tanácsát, összehasonlítva egyik igét a másikkal, hogy 

ne essünk a téves értelmezés szektás hibáiba. Az Ige a Szellem nélkül halott, és sokszor arra 

használták fel, hogy furcsa tanokról való vitákat provokáljanak vele, amelyek a 

szövegkörnyezetükből kiragadott bibliai igék alapján alakultak ki. Amikor az Igét a Szent Szellem 

megvilágítja, akkor elvezet bennünket a teljes igazságba. 

A Zsoltár 119:105 azt mondja: 

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” 

Gyakran hallottam Istent beszélni az Ő írott Igéjén keresztül. Néha azt mondja: „Lapozz ehhez 

és ehhez a fejezethez és igevershez.” Nem szoktam előre tudni, hogy miről szól. Amikor 

elolvasom, akkor izgatottan látom, hogy az egyik kérdésemre ad választ. Vagy egyszerűen csak 

egy üzenet számomra Istentől akkor és ott. Lehet olyan egyszerű is, mint például: „Soha nem 

maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” 
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Máskor arra érzek indíttatást, hogy felüssem a Bibliámat, és a Biblia ott nyílik ki, amit meg 

kellett hallanom éppen akkor. Ez minden alkalommal ámulatba ejt. 

Sokszor a Szent Szellem egy olyan igeverset juttat eszembe, amit már addig is ismertem, de a 

jelen helyzetre alkalmazható jelentéssel. Ezért mondom azt, hogy a Biblia tele van elrejtett 

kincsekkel. Minden alkalommal valami újat fedezhetünk fel benne. 

Amikor Dennisszel egy las vegasi gyülekezetet pásztoroltunk, akkor elkezdtünk ún. „hallgató 

ima összejöveteleket” tartani. Negyvenöt percet töltöttünk az Úrra várakozva a terem 

különböző részein, és aztán összejöttünk az utolsó 15 percre, hogy megosszuk egymással, amit 

az Úrtól hallottunk. 

Ezeknek az összejöveteleknek az egyikén mindenki az Isten folyójáról kapott igét vagy üzenetet 

Istentől, hogy élet, gyógyulás és felüdülés van Isten szellemi folyójában. Annyira bátorító volt 

ugyanazt a dolgot hallani, legnagyobb részben az írott Igéből. 

A Biblia annyira értékes ajándék, és az a célja, hogy egy élő kapcsolatra vezessen bennünket az 

élő Istennel. Az Ige az alapja mindannak, amit hallunk Istentől. Ez a „Logosz-Ige”, amely Isten 

írott Igéje lejegyezve a Bibliában. 

Isten beszél a „Réma-Igén” keresztül is, amely egy inspirált üzenet egy konkrét aktuális 

helyzetre. Ő egy élő Isten, aki ma is beszélni akar velünk a mindennapi életünkkel kapcsolatban. 

 

Isten hallható hangja 

 

Az egyik barátunknak Las Vegasban, aki egy nyugdíjas rendőr, egy komoly depresszióval kellett 

szembenéznie, mielőtt megismerte Istent. Egyik nap megfogta a fegyverét, odatartotta a 

fejéhez, és már kész volt, hogy meghúzza a ravaszt. Hirtelen hallott egy hangot a mennyből, 

amely azt mondta: „Állj meg! Nekem van egy tervem az életedre!” Isten hallható hangon szólt 

hozzá, hogy megragadja a figyelmét és megmentse az életét. 

A Bibliában olvashatjuk Saulnak, a keresztények üldözőjének a történetét. Amikor útban volt 

egy város felé, hogy még több keresztényt tegyen ki kínzásoknak, akkor Isten hallható hangját 

hallotta: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Saul leesett a szamaráról, és megvakult a mennyből 

jövő világosságtól. 

„Ki vagy te, Uram?” kérdezte Saul. 

„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” 
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Istennek ezzel a hallható hangjával való találkozásnak az eredményeképpen, amelyet a menny 

ereje kísért, Saul a belsejéig megrendült. Jézus átformálta őt, hogy a követőjévé váljon, és az ő 

nevét Pálra változtatta. Apostol lett, és gyülekezeteket alapított, valamint ő írta az Újszövetség 

nagy részét. Micsoda átalakulás! 

Sokan megkapják azt, amit úgy hívnak, hogy Isten „belső hallható hangja.” Ez azt jelenti, hogy 

belülről nagyon hangosnak tűnik, de nem hallható senki más számára. Egyik éjszaka, amikor 

aludtam, hirtelen hallottam egy „hangos” gondolatot. „Kelj fel most, és imádkozz! Éppen egy 

szerencsétlenség készül megtörténni, egy bomba készül felrobbanni, és neked imádkoznod kell, 

hogy elháruljon.” Azt gondoltam, hogy ez biztosan csak a képzeletem, és megpróbáltam 

visszaaludni. De ugyanezt az üzenetet hallottam másodszor is, még hangosabban. „Kelj fel most, 

és imádkozz, hogy ez a szerencsétlenség elháruljon!” 

Kiugrottam az ágyamból, bementem az „imaszobámba”, letérdeltem, és elmondtam egy rövid 

imát, amelyben a Szent Szellem vezetett. Valami ilyet: „Uram, kérlek Téged, hogy ez a terv a 

bomba felrobbantására vonatkozóan, legyen leleplezve idő előtt, és semmi se történjen!” 

Miután egy nagyon rövid időt imával töltöttem, azt hallottam: „Rendben van! Most már el van 

intézve. Visszafekhetsz az ágyadba!” 

Amint mentem visszafelé az ágyamba, elhatároztam, hogy kérek valamit. „Uram, ha ez Tőled 

volt, akkor azt kérem, hogy legyen benne a hírekben!” Tudni akartam, hogy az egész igazán 

Istentől volt-e. Azután elkezdtem gondolkozni: „Min is gondolkozom? Nem lesz benne a 

hírekben, hogy ha a bomba fel sem robbant.” Mindenesetre én azért ezt kértem. 

Másnap reggel, amikor felébredtem, elmondtam Dennisnek, hogy mit hallottam. Dennis azt 

válaszolta: „Nos, akkor kapcsoljuk be a híreket, és lássuk, hogy mi van benne!” 

Bekapcsoltuk a TV-t, és benne volt! Így szólt a hír címe: „Friss hírek: Egy bombát találtak a 

vágányokon Spanyolországban.” A riporter azt is elmondta, hogy ez ugyanolyan típusú bomba 

volt, mint ami az előző hónapban robbant a vasúti síneken Spanyolországban, több száz ember 

halálát okozva ezzel. A riporter azt mondta, hogy a bomba ki volt biztosítva, de nem robbant fel. 

Az egyetlen magyarázatuk erre az volt, hogy bárkinél is volt a robbantó szerkezet, valószínűleg 

megijesztették. 

Arra a gondolatra, hogy felébresztett engem, elmondta nekem, hogy mit imádkozzak, és amikor 

visszaimádkoztam ezt Hozzá, a csoda megtörtént, az istenfélelem töltött el engem. Milyen 

egyszerű is ez! 

Megkérdeztem Istent erről, hiszen tudtam, hogy Neki minden hatalma megvolt arra, hogy 

mindezt egyedül tegye meg. Azután elkezdtem egy isteni megértést kapni arról, hogy Ő úgy 

döntött, hogy az emberekkel való partnerségre korlátozza önmagát. 
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Isten itt a földön fizikális emberi lényekre ruházta a hatalmat. Azt választja, hogy partnei 

kapcsolatban dolgozik együtt velünk, hogy befolyással legyen a dolgokra a földön. Csak azt kell 

imádkoznunk, amit Ő imádkozik. Azt kell tennünk a földön, amit Ő tesz a mennyben. Képesek 

vagyunk összehangolni a mennyet és a földet, és a csodák meg fognak történni. Csak figyelnünk 

kell, hogy meghalljuk, amit Ő mond. 

 

Istentől ihletett gondolatok 

 

Egyik reggel, amikor időt töltöttem Jézussal, egy ihletett gondolatot kaptam. „Valaki a 

családodból benne lesz egy autóbalesetben.” Olyan békességgel jött ez, hogy tudtam, hogy 

Istentől van. Néha azért nyilatkoztat ki dolgokat, hogy imádkozni tudjunk ellenük, vagy a 

védelemért. Megkérhetjük Istent, hogy mutassa meg, hogy hogyan reagáljunk egy látszólag 

negatív kijelentésre. Ez lehet egy figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az ellenség mit 

szeretne csinálni. Azért is kaphatjuk, hogy imádkozzunk, hogy a következmények 

mérséklődjenek. Úgyhogy én azért imádkoztam, hogy a Jézus vére vegyen körül minden 

személyt a családban az Ő védelmével. 

Azon az estén a lányom, Tracie későn jött haza a las vegasi egyetemről. Egy barátja hozta haza. 

Siránkozva mondta: „Anya! Nem fogod elhinni, hogy mi történt. Autóbalesetet szenvedtem, és 

összetörtem a kocsit. Teljesen tönkrement!” 

„És te hogy vagy?” kérdeztem. 

„Annyira furcsa!” válaszolta. „Egy karcolás sincs a testemen!” 

Annyira hálás voltam az Úrnak. Lehet, hogy védelemért kellett volna imádkoznom a jármű köré 

is, de legalább a lányom jól volt! Isten annyira jó, hogy beszélt velem erről aznap reggel! 

Isten az Ő halk, szelíd hangján keresztül beszél, amit úgy jön, mint egy ihletett gondolat. Az 1 

Királyok 19:11-13 elmond nekünk egy történetet Illésről, aki látta és érezte a szelet, a tüzet és a 

földrengést. Mégis, azt mondja, hogy Isten nem volt benne egyikben sem, hanem egy halk, 

szelíd hangon keresztül beszélt. Lehet, hogy az Ő beszédének a hatása volt az összes többi 

jelenség! 

Egyik éjszaka felébredtem, és bementem a sátrunkba, hogy imádkozzak. Az volt bennem, hogy 

kérjem az Urat, hogy áldja meg azt a személyzetet, akikkel együtt dolgoztam egy iskolai munkán. 

Megkértem Őt, hogy beszéljen nekem minden egyes személyről. 
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Isten mindegyikükre vonatkozóan adott egy-egy üzenetet. Tudtam, hogy néhányukkal ezt meg 

kell osztanom, míg másokért csak imádkoznom kell. Nem kell mindent elmondanunk, amit 

Istentől hallunk. Van olyan információ, amit csak azért kapunk, hogy imádkozzunk érte, úgyhogy 

az Úrtól kell útmutatást kérnünk.  

Másnap úgy mentem iskolába, hogy megkértem az Urat, hogy nyissa meg előttem a 

lehetőségek kapuit, hogy beszélni tudjak azokkal, akikkel kell. Csodálatos módon, a főnököm 

bejött és leült mellém, majd elkezdett arról beszélni, hogy nem tudott aludni előző éjszaka. 

Azelőtt még soha nem nyílt meg így előttem. 

Azt válaszoltam: „Ez érdekes, mert Isten úgy vezetett, hogy imádkozzam érted múlt éjszaka. Azt 

mutatta, hogy az anyagi helyzeted miatt aggódsz. De azt mondta, hogy ő fog gondot viselni a 

szükségeidről.” 

Nagyon elcsendesedett, és meg volt lepődve azon, hogy Isten tud róla, és hogy beszélt hozzám 

az ő helyzetéről. Megnyílt előttem, és elmondta, hogy ez így igaz, és megköszönte, hogy 

emlékeztettem arra, hogy Isten gondoskodik róla. Hívő volt, és bátorította őt Isten hozzá 

intézett szava, amelyet ihletett gondolatok formájában mondott el Isten nekem. 

El tudtam mondani a többi dolgozó közül is néhánynak, amit kellett. 

Amikor Dennis és én fiatal misszionáriusként Peru dzsungeleiben laktunk, Dennis és Jim Drown, 

a sógorom, egyszer éppen a dzsungelben sétáltak a kunyhónk felé. Hirtelen Jimnek támadt egy 

gondolata, egy benyomás, ami Istentől jött. 

„Állj! Annak a fatörzsnek a másik oldalán van egy kígyó!” Megálltak, mielőtt átléptek volna a 

fatörzsön, és odanéztek. És tényleg ott volt egy kígyó összetekeredve. Egyike volt a 

leghalálosabb mérgű kígyóknak a dzsungelben. Egy ihletett gondolat mentette meg az életüket, 

ami Jim gondolataiban jelent meg! 

A terrorizmus idején Peruban volt egy pásztor barátunk, Darwin Hilario, aki egyszer Limában 

sétált az utcán. Hirtelen támadt egy gondolata: „Menj át az úton, és az utca másik oldalán 

sétálj!” 

Nem értette ezt a benyomást, mert nem volt semmi oka rá, hogy ezt tegye. Minden 

normálisnak tűnt, ahol sétált. De a benyomás még erősebb lett, úgyhogy engedelmeskedett. 

Átment az utcán. 

Ahogy elkezdett az utca másik oldalán sétálni, hirtelen egy nagy robbanás történt. Egy bomba 

robbant fel, és lerombolta az épületet éppen ott, ahol sétált volna.  
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Isten egy ihletett gondolat által mentette meg az életét, amit a gondolataiban kapott. 

Engedelmeskedett a benyomásnak, és így lett az eset túlélője.  

Isten nagyon gyakran beszél ilyen módon az embereihez. Ahogy Szellemben járunk, „Krisztus 

értelme” a miénk is. Megkaphatjuk az Ő gondolatait. 

 

Szavak, amelyek úgy jelennek meg, mint egy felirat 

 

Amikor Dennis és én egy spanyol gyülekezetnek voltunk a pásztorai Las Vegasban, akkor egy 

Olga nevű asszony szerette volna hallani, hogy Isten beszél hozzá. Teljesen leterhelték a családi 

problémák. A férje ittas vezetésért börtönben ült, és a tinédzser lánya és fia kikerültek az 

irányítása alól. 

Istenhez kiáltott: „Uram, beszélj hozzám! Mondd meg, hogy mit tegyek!” És hozzátette: „Ha 

igazán olyan Isten vagy, aki ma is beszél, ne beszélj nekem senki máson keresztül, még Dennis 

pásztoron keresztül sem! Beszélj hozzám közvetlenül!” Senki más nem hallotta őt Istenhez 

kiáltani, és nekünk is csak később mondta el az egészet. 

Az egyik alkalmon Dennis letette a gitárt, miközben a dicsőítést vezette, odament Olgához, a 

fejére tette a kezét, és ezt az egyszerű üzenetet adta át neki: „Isten éppen most beszél hozzád!” 

És aztán visszament a színpadra. Ez volt minden, amit Isten mondani akart rajta keresztül! 

Rendszerint átadta az egész üzenetet Istentől, úgyhogy ez most szokatlan volt. De ez 

alátámasztotta azt, amit Isten készült tenni. Közvetlenül akart Olgához szólni. 

Olga becsukta a szemét (ahogy később elmondta nekünk), és egy távirat szalag feliratát látta 

keresztülmenni a látomásában, amelyen a következő állt: „Ne aggódj a férjed miatt, 

gondoskodni fogok róla!” Azután tovább olvasta az Istentől jövő instrukciókat a lányára, majd a 

fiára vonatkozóan! Isten megválaszolta az imádságát azzal, hogy közvetlenül beszélt hozzá egy 

írott jelen keresztül. 

Dániel könyvében olvashatjuk Belsazár király történetét, aki hirtelen meglátott egy kezet, amely 

egy üzenetet írt a falra. Nem értette, amit Isten írt, és hívta a bölcseket, hogy fordítsák le. 

Dánielt, Isten szolgáját is behívták, amikor a többi bölcs nem tudta lefordítani a kézírást. Dániel, 

Istentől ihletve, képes volt megadni a szavak jelentését. Azt mondta neki, hogy Isten el fogja 

szakítani tőle a királyságot a gonoszsága miatt. 

Meglepő módon a király nagyon megtisztelte Dánielt, mivel képes volt lefordítani a szavakat. Ez 

azért történt így, mert volt egy prófétai kenet Dániel életén. (Az, hogy prófétai, egyszerűen azt 
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jelenti, hogy valaki képes látni vagy hallani azt, amit Isten mond.) Még azon az éjszakán 

beteljesedett a prófétai üzenet, mivel egy hadsereg tört be az országba, és a királyság el lett 

szakítva Belsazár királytól. 

Isten ma is beszél írott szavakon keresztül. Peruban, Dél-Amerikában, Edgar pásztor feleségének, 

Dorisnak, drámai találkozásai voltak a Szent Szellemmel. Órákon keresztül kereste Istent, és a 

szellemi birodalom megnyílt előtte, miután megkeresztelkedett Szent Szellemmel.  

Doris elkezdte nézni az embereket az utcán vagy a gyülekezetben, és szavakat látott leírva a 

mellkasukon keresztül, amelyek titkokat mondtak el az életükről. Odament emberekhez az 

utcán, elmondott nekik egy üzenetet Istentől, annak alapján, amit látott, és azután elvezette 

őket arra, hogy elfogadják Jézust a Megváltójuknak. 

A gyülekezetben Isten félelme leszállt, amint Isten kinyilatkoztatta az emberek életében levő 

titkokat Dorisnak. Egyik nap egy fiatal vezető sétált be. Doris a paráznaság szót látta a mellkasán. 

Megkérdezte tőle, hogy kivel volt viszonya. Elkezdett erősen tiltakozni, hogy ez nem igaz. 

„Akkor miért látom ezt leírva a mellkasodra?” kérdezte. A férfi továbbra is tagadta. „Nos, akkor 

Istent fogom megkérni, hogy mutassa meg nekem, hogy kivel voltál együtt.” 

Elkezdett imádkozni, és Isten kijelentette neki, hogy ki volt az a nő. Elment, hogy meglátogassa 

őt, és meg is kérdezte. A nő elkezdett sírni, és megvallotta, hogy ez így igaz. Doris visszament a 

fiatal vezetőhöz, aki végül bevallotta a bűnét. Eltávolították a vezetői pozíciójából mindaddig, 

amíg a megtérés és a helyreállítás folyamatán keresztül nem ment. 

Mindez úgy történt meg, hogy Isten egy írott jelen keresztül beszélt. Isten ennyire 

egyértelműen szól! Nekünk csak ki kell nyitnunk a szellemi szemeinket, hogy lássunk. 

 

Isten beszél a fájdalom által 

 

Isten beszélhet hozzánk azáltal, hogy átérezzük egy másik ember fájdalmát, legyen az fizikai 

vagy érzelmi. Dennist és engem megkértek, hogy legyünk benne a gyógyító imacsapatban egy 

las vegasi gyülekezetben. John Wimber képzésén vettünk részt, aki gyógyító szemináriumokat 

tartott Kaliforniában. Megtanítottak minket arra, hogy hogyan fordítsunk időt a Szent Szellem 

meghallására, amikor gyógyító szolgálatot végzünk. Ez átalakította a szolgálati módunkat a 

betegek felé Las Vegasban, és elkezdtünk rendszeresen gyógyulásokat látni. 

Azoknak az alkalmaknak az egyikén egy kubai hölgy jött oda hozzánk, hogy gyógyulást nyerjen a 

méhében levő daganatra. 
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Csendben maradtunk, hogy odafigyeljünk a Szent Szellemre, és egy pár pillanat múlva a férjem, 

Dennis azt a szót hallotta, hogy „boszorkányság.” Megkérdeztük a hölgyet, hogy valaha is részt 

vett-e boszorkányságban, és ő azonnal azt válaszolta, hogy nem. Nem jutottunk többre, 

úgyhogy azt mondtuk neki, hogy jöjjön el a következő héten egy újabb találkozóra. 

Hétről hétre eljött, hat héten át, és Dennis ugyanazt az ismeret beszédét kapta a 

boszorkányságra vonatkozóan, az asszony pedig újra meg újra letagadta. Végül, amikor a 

hetedik találkozáskor újra megkérdeztük, azt válaszolta: „Hát, egyszer kevertem egy varázsitalt, 

és mondtam néhány szót, hogy néhány rossz szomszéd elköltözzön, de ennyi volt az egész.” Ez 

neki egyáltalán nem tűnt komoly dolognak, de mi tájékoztattuk arról, hogy ez a boszorkányság 

egyik formája, és ez a gyökere a betegségének. Megkérdeztük, hogy kész-e megtérni abból, 

amit tett. 

Azt mondta, hogy igen, és mi végigvezettük őt egy megtérő imában, majd levágtuk róla az átkot.  

Amint imádkoztunk érte, hirtelen megéreztem a testemben, hogy hol helyezkedik el a daganata. 

Ez egy módja annak, ahogyan Isten az ismeret beszédén keresztül szól. Egy enyhe fájdalom 

formájában szokott jönni, ami nem a saját fájdalmunk. Rátettem a kezeimet azon a területen, 

és parancsoltam a daganatnak, hogy menjen el a Jézus nevében. Éreztem, hogy elhagy engem, 

úgyhogy kijelentettem: „Elment!” Aztán azt mondtam, hogy „hoppá!”, mert arra voltunk tanítva, 

hogy ellenőriztessük az emberekkel a gyógyulásukat orvosilag, hogy biztosak legyenek benne, 

hogy meggyógyultak. Bár ez a hit szava volt, ami feltört bennem, ami azon alapult, amit 

fizikálisan éreztem. Isten ilyen módon tudatta velem, ami épp akkor történt. 

Hálásak voltunk a tanításért, amit kaptunk, hogy folyamatosan tartsuk az embereket 

„fürdőzésben” az imádkozás által (várakozás, hallgatás, kenetben részesülés), amíg a gyógyulást 

meg nem kapják, és hogy a gyógyulásokat erősítse meg egy orvos. Ha valaki valóban 

meggyógyult, azt mindig igazolták. Ha nem, akkor sem volt szégyen újabb imát kérni a 

gyógyulásért. Azokban a napokban a betegségek okának a gyökerét kerestük. Ez lehetett egy 

szellemi gyökér, például egy démon, amely betegséget okoz. Lehetett érzelmi gyökér, mint a 

stressz, a félelem vagy a megbocsátatlanság. Lehetett egyszerűen egy testi ok, mint például egy 

törött láb. És lehetett két vagy három ilyen oknak a kombinációja.  

Ez az asszony, aki felé szolgáltunk, nem tudta megkapni a gyógyulását mindaddig, amíg meg 

nem tagadta a démoni gyökér előtt megnyílt ajtót. Amikor megtért, és bezárta az ajtót az 

ellenség előtt, hogy többé ne legyen joga ott lenni, akkor meggyógyulhatott. Isten az ő 

fájdalmának a megérzésén keresztül beszélt hozzám. Megparancsoltuk, hogy hagyja el őt, és a 

nő meggyógyult! Elment, és megvizsgáltatta magát az orvossal, aki azt mondta neki, hogy a 

daganat elmúlt! 
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Jézus a saját érzelmeit is megoszthatja veled bizonyos helyzetekkel kapcsolatban. Érezhetsz 

szomorúságot az elveszettek miatt, dühöt az ellenség iránt, és örömet a győzelemben. Ezek 

különböznek a természetes érzelmektől. A Szent Szellemtől jönnek. 

Amikor 1996-ban visszatértünk Las Vegasba Peruból, akkor úgy vettük át otthoni 

gyülekezetünket, mint vezető pásztorok. Megkérdeztem az Urat, hogy dolgozzam-e a 

gyerekszolgálatban, vagy a dicsőítő csoportban, mint korábban, és Ő azt mondta nekem, hogy 

imában foglalatoskodjam. Mi? Én korábban soha nem voltam benne ilyen területen végzett 

szolgálatban! 

Istennek az imára való elhívásának a megerősítéseként, az Úr terhe (érzelmei) szállt rám egy 

nap egy házi összejövetelen. Egy látomásban embereket láttam Las Vegasban, akik egy 

domboldalon csúsztak lefelé a pokolba, és én elkezdtem sírni és vajúdni értük. Meg voltam 

lepődve ezeken az érzelmeken, mivel nem olyan ember vagyok, aki ennyire ki szokta volna 

mutatni az érzéseit, de én az Úr érzelmeit éreztem az elveszettek iránt. Ez az Ő terhe volt, mivel 

az Ő szívével lettem összekapcsolva. 

Amikor átadjuk magunkat a Szent Szellem érzelmeinek, az nagyon erőteljes dolog, és 

áttöréseket hoz a fizikai dimenzióban. Ha valaki Isten haragját érzi, miközben valakiért 

imádkozik, az rendszerint annak a jele, hogy egy gonosz szellem van jelen. Ebben az esetben az 

Úr hatalma is jelen van, hogy szabadságot hozzon. Lehet, hogy felkel benned, és parancsol 

annak a szellemnek, hogy távozzon! 

Az Úr beszélhet hozzánk azáltal, hogy megengedi, hogy megérezzük az Ő érzelmeit, hogy fel 

tudjuk szabadítani Isten hatalmát egy helyzetben. Isten beszélhet hozzánk azáltal, hogy 

átérezzük egy másik ember fájdalmát, vagy úgy, hogy Isten szívével érzünk együtt. 

 

Isten beszél álmok által 

 

Az apósom, Frank Walker, egy házat épített évekkel ezelőtt. Egy új dolgot próbált ki, és nem 

tudta biztosan, hogy hogyan illesszen össze két részt. Aznap este úgy ment aludni, hogy ezen 

töprengett. Éjszaka volt egy álma, amiben pontosan látta, hogy hogyan legyen összeépítve. 

Másnap reggel felkelt, kipróbálta és működött! 

Isten gyakran beszél hozzánk éjszaka, amikor pihenünk, és nem a problémára vagy más 

dolgokra koncentrálunk. 
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Ő gyakran beszélt a Bibliában is álmokon keresztül, akár jelképes álom által, amelyhez 

magyarázatra volt szükség, vagy egy olyan álom, amely szó szerint mutatta be azt, ami később 

megtörtént. Néha angyalok jelentek meg az álomban, akik üzenetet hoztak Istentől. 

Isten az ószövetségi Józsefhez egy jelképes álmon keresztül beszélt, hogy egy befolyásos 

pozícióban lesz a jövőben. Látta a napot, a holdat és a csillagokat meghajolni maga előtt. Ez az ő 

családját jelképezte. Mindez évekkel később teljesedett be, amikor József az egész ország 

uralkodójává vált. Úgyhogy a jelképes álmot meg kellett magyarázni. 

Isten egy másik József nevű emberhez is beszélt az Újszövetségben egy álmon keresztül. Ő egy 

angyalt látott, aki az ő szűz feleségéről beszélt neki, aki Jézust hordozta a méhében. Ez egy 

olyan álom volt, ami később szó szerint beteljesedett, ezért nem kellett magyarázat hozzá. 

Nem minden álom van Istentől. Van olyan, ami saját magunktól származik, abból adódóan, amit 

lefekvés előtt ettünk, vagy olyan helyzetek miatt, amiken előtte keresztülmentünk. 

Néhány álom az ellenségtől jön, és rendszerint az aggódás, a félelem és a harag negatív 

gyümölcseit termi. 

De Isten is beszél álmokon keresztül, legyenek azok szó szerintiek vagy jelképesek. 

Ha úgy hisszük, hogy Istentől kaptunk egy álmot, akkor megkérdezhetjük tőle, hogy mit jelent. 

Ő egy beszélgetésbe akar bevonni bennünket. Bár vannak általános jelentései a számoknak, 

színeknek, tárgyaknak és cselekményeknek, nem alkalmazhatóak mindig, minden esetben. A 

legjobb dolog közeledni Istenhez, és megkérdezni Tőle, hogy mit mond. 

Néhány álmot egyszerűen „a polcra lehet tenni”, amíg meg nem értjük, vagy amíg rá nem 

jövünk, hogy ez egy olyan álom, aminek semmi különös jelentősége sincs! 

Egyre több olyan emberről hallunk, akik álmot látnak Jézusról, és személyesen megismerik Őt, 

mint Urukat és Megváltójukat. Ez különösen azokban az országokban igaz, ahol tiltott dolog 

Jézusról beszélni. 

Legyünk nyitottak az Úr hangjára az álmokon keresztül is! 

 

Isten beszél látomások által 

 

Egyik nap Dennis a hálószobánkban járkált, megbotlott valamiben, és eltörte a lábujját! Én 

éppen nem voltam otthon, mert intézkedni voltam a városban, és arra jöttem haza, hogy az 
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ágyban fekszik, fájdalmak között. Láttam, hogy a lábujja meg van duzzadva, fekete és kék, és 

azonnal azt mondtam neki: „Jaj, ne! Szegénykém!” 

Azt válaszolta: „Nem igazán van szükségem sajnálatra, inkább egy kezdeményezésre van 

szükségem a mennyből, hogy meggyógyulhassak!” Tudta, hogy pár napon belül el kell utaznia, 

és nem biceghetett a törött lábujjával! 

Egyetértettem, hogy gyors gyógyulásra van szüksége, úgyhogy lesétáltam a nappaliba, ahol a 

barátaink, John és Glenna Miller voltak. Elmagyaráztam, hogy Isten útmutatását kell 

meghallanunk ahhoz, hogy Dennis meggyógyulhasson. Egy kezdeményezésre volt szükségünk a 

mennyből. Meg kellett, hogy lássuk, hogy Jézus mit tesz vagy mond a mennyben, hogy 

lemásoljuk ugyanazt azt a földön. Ettől fog megtörténni a csoda. 

Egy pillanattal később John azt mondta: „Felvillant bennem egy kép arról, hogy mit kellene 

tenni, de elég butaságnak tűnik.” 

„Jó!”, feleltem. „Az ilyenek szoktak igazán működni!” Megtanultuk, hogy ha lemásoljuk, amit 

látunk, akkor a csoda mindig megtörténik. 

Erre  azt mondta, hogy fogjak meg egy kis törülközőt. Átmentünk a nappalin keresztül abba a 

szobába, ahol Dennis az ágyban volt. John kinyitott egy üveg vizet, és kicsit ráöntött Dennis 

lábujjára, én pedig alátartottam a törülközőt. 

Azután azt mondta: „Nos, ennyit láttam, ezt kellett megtenni. Ez minden, amit Jézus mutatott 

nekem.” Aztán kiment, és visszasétált a nappaliba. 

Csodálatos módon tizenöt perccel később minden fájdalom elhagyta Dennis lábujját! Kiment a 

nappaliba, és végignyújtózott a heverőn. Fél órával később meglepődve nézett a lábujjára. 

Minden duzzadás, fekete és kék folt elmúlt! Teljesen meggyógyult! 

Azért történt meg a gyógyulás, mert Johnnak volt egy látomása arról, hogy mit tegyünk. Ez csak 

egy kép volt az elméjében. Kapott egy kezdeményezést a mennyből, amely csodálatos 

gyógyulást hozott létre, amikor John lemásolta azt. 

Jézus is ilyen módon gyógyított, amikor itt járt a földön. Azt mondta, hogy csak azt tette, amiről 

látta, hogy az Atya is teszi a mennyben. 

„Felelt erre Jézus és azt mondta nekik: Bizony, bizony mondom nektek, nem cselekedhetik a Fiú 

magától semmit, csak ha lát az Atyától valamit cselekedni; mert amiket az cselekszik, 

ugyanazokat hasonlóképpen a Fiú is cselekszi. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat 

neki, amit ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is fog neki mutatni, hogy ti 

csodálkozzatok" János 5:19-20. 
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Jézus mindig látta a szellemi szemeivel, amit az Atya tesz a mennyben, és lemásolta a tettet a 

földön. Ez felvonultatta a menny erejét a földön, és a csodák sorra megtörténtek. 

A képzési központunkban, Las Vegasban, minden héten felsorakoznak az emberek, hogy 

elmeséljék, hogyan használta őket Isten az utcákon. Gyógyulásokról, megtérésekről és 

csodákról mondanak el történeteket, amelyek áruházakban, éttermekben, munkahelyeken, 

iskolákban és kórházakban történnek. Megragadják a menny kezdeményezéseit (utasításait), 

megcselekszik azokat a földön, és csodák történnek. Mi pedig mindnyájuk bizonyságtételét 

tapssal fogadjuk.  

Figyeld meg, hogy a János evangéliuma 5. fejezetében a 20. vers azt mondja, hogy még nagyobb 

dolgokat is fog neki mutatni, „hogy ti csodálkozzatok”. Nagyon szereti, amikor csodáljuk és 

dicsérjük Őt a nagy csodákért, amiket a földön tesz! A csodálat az istentelen filozófiák 

bukásának a jele. Amikor a csodák területén mozgunk, és egy hitetlen rácsodálkozik 

(meghökken), akkor ezáltal megnyílik azelőtt, hogy higgyen Istenben. 

Jézus a csodák területén mozgott azáltal, hogy belelátott a mennybe. Ezt úgy hívjuk, hogy 

„látomások látása”. A látomások hasonlóak az álmokhoz, viszont akkor történnek, amikor ébren 

vagyunk. 

A látomás lehet egy egyszerű „pillanatkép” is az elmében, mint egy villanás. Néhány látomás 

világosan látszik az elmében, miközben csukva van a szemünk. Mások „nyílt látomásokat” 

látnak, amelyek olyan valóságosnak tűnnek, mint a fizikai realitás. Ez elragadtatások során 

történhet, amikor valaki belekerül egy élő képbe, mint például Péter az Apostolok 

Cselekedeteiben. 

Péter elragadtatása egy jelképes üzenetet hordozott. Tisztátalan állatokat látott, amelyek 

leereszkedtek egy lepedőben, és Péternek azt mondta az Úr, hogy ölje és egye őket. Jó zsidó 

lévén, azt mondta: „Semmiképpen sem, Uram.” 

De Isten ezt a drámai elragadtatást, azaz nyílt látomást, háromszor is megadta, hogy hangosan 

szóljon hozzá. Isten azt mondta Péternek, hogy ne tartsa tisztátalannak azt, amit Ő megtisztított. 

Isten Péternek a nem zsidókról, vagyis a pogányokról beszélt. Arra készítette fel Pétert, hogy a 

pogányokhoz küldje, hogy az egész történelem során először hirdesse nekik Jézust! 

Mihelyt Péter ezt az üzenetet megkapta, Isten azt mondta, hogy menjen le, és kövessen néhány 

embert, akik éppen akkor érkeztek meg. 

Péter engedelmeskedett az Úr szavának, és elment Kornéliusz házába. Ebben a pogány házban 

prédikált, ahol éhes emberek várták. A Szent Szellem leszállt erre a csoportra, és Jézus 
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követőivé lettek! Péternek erre a látomásra volt szüksége Istentől ahhoz, hogy szabaddá legyen 

a zsidó törvényektől, amelyek megakadályozták volna, hogy egy pogány felé szolgáljon. 

Amikor Dennis és én szolgálunk valaki felé, gyakran kapunk pillanatnyi „képeket az elménkben” 

azzal az emberrel kapcsolatosan. Még az is lehet, hogy nem nevezzük látomásnak, mivel néhány 

ember nem értené. Egyszerűen azt mondjuk: „Egy ilyen képet láttam magam előtt…” vagy „Úgy 

gondolom, hogy Isten azt mondja, hogy…” Akkor úgy tudják felfogni, mint egy gyakorlati dolgot. 

Ahogy az ember lenyugszik és átadja magát Istennek, bele tud kerülni az Istentől jövő képek 

spontán áramlatába, amelyek lehetnek látomások, elragadtatások vagy egyszerűen az 

elménkben feljövő pillanatképek. 

 

Isten beszél a békesség által 

 

Évekkel ezelőtt az apámat meghívták, hogy repüljön el tengerentúlra szolgálni. Valamiért nem 

érzett békességet abban, hogy elmenjen, úgyhogy visszautasította. Az a repülő soha nem érte el 

az úticélját. Lezuhant. Az apám nem tudta, miért nem érzett békességet abban, hogy elmenjen, 

csak később tudta meg. 

Isten tud vezetni bennünket azáltal, hogy békesség van a szívünkben, vagy épp azáltal, ha nincs 

békességünk. Az Apostolok Cselekedetei 16:6-7-ben Pálnak nem engedte meg a Szent Szellem, 

hogy egy bizonyos városba utazzon. Hiszem, hogy nem érzett békességet arra, hogy odamenjen. 

Hiszem, hogy Isten így beszélt hozzá. 

Érezhetünk egy szent késztetést a szellemünkben, mint egy üzenetet Istentől. Ez mégis belső 

békességgel jön. 

A Sátán szintén tud bennünket késztetni, és a békesség hiányát tudja okozni, de az mindig tele 

van félelemmel, aggódással és negatív gyümölccsel. 

Más helyzetekben Isten is éreztetheti velünk, hogy egyfajta zaklatottság van a légkörben, egy 

gonosz jelenlét miatt. Azt érezhetjük, hogy valami nincs rendben. Azt is mondhatja nekünk, 

hogy menjünk el onnan, vagy azt is akarhatja, hogy szálljunk szembe a gonosz jelenléttel. Azt 

akarja, hogy a Szent Szellem vezessen bennünket ezekben a helyzetekben. 

Isten békessége meg tud nyilvánulni akkor is, amikor annak természetszerűleg nincs értelme. Az 

Ő békessége nem kötődik természetes körülményekhez – csupán Istennek az életünkre 

vonatkozó akaratához. 
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1989-ben be volt tervezve, hogy egy evangelizációt és egy vezetői konferenciát fogunk tartani 

Pucallpában, Peruban, de azt tanácsolták, hogy ne menjünk el a terrorcselekmények miatt. A 

Ragyogó Ösvény gerillacsoport sok vérontást okozott országszerte, és abban az időszakban nagy 

félelmek jellemezték az országot. 

A veszélyes helyzet ellenére az Úr beszélt hozzánk és békességet adott a szívünkben arra 

vonatkozóan, hogy el kell mennünk. Plakátokat ragasztottunk ki egész Pucallpában, ezzel az 

üzenettel: „KRISZTUS A MI BÉKESSÉGÜNK”, noha éppen akkor gyilkoltak meg egy polgármestert. 

Arra készültünk, hogy egy nagy rendezvényt fogunk tartani a futball stadionban. 

Ennek az eseménynek az előkészületeként Dennis korán elindult, hogy elintézze a dolgokat. A 

média tudott róla, hogy egy ilyen rendezvényt tervezünk, és a plakátokat is látták az egész 

városban. Interjút kértek Dennistől és ő beleegyezett, hogy találkozik velük. 

Az első kérdés, amit feltettek, egy csűrhető-csavarható kérdés volt. „Ön hisz abban, hogy az 

erőszak a politikai igazságszolgáltatás eszköze?” 

Ha Dennis azt mondta volna, hogy „Nem!”, a hadsereg oldalán foglalt volna állást a 

terroristákkal szemben, ami veszélybe sodorta volna az életét. Ha pedig azt mondta volna, hogy: 

„Igen!”, akkor a terroristák mellett foglalt volna állást a hadsereggel szemben, ami szintén 

veszélyeztette volna az életét. Mindkét válasz veszélyes lett volna. 

Isten Igéje azt mondja, hogy nem kell előre gondolkodnunk azon, hogy mit mondjunk, hanem a 

Szent Szellem meg fogja adni nekünk a kellő szavakat. És így történt ez most is. Dennis egy 

sugallatot kapott az Úrtól. A kérdésükre egy másik kérdéssel válaszolt. 

„Hadd kérdezzem meg Önöktől, honnan származnak a háborúk?” kérdezte Dennis. „Nem tudjuk” 

felelték.  

Ez egy tökéletes válasz volt. Dennis így tovább tudta folytatni. „A Biblia azt mondja, hogy a 

háborúk az emberek szívének a vágyaiból származnak. Most hadd kérdezzem meg Önöket, hogy 

a politikai lehetőségek közül melyik tudja megváltoztatni az ember szívét?” 

A riporterek egymás között motyogtak, és végül azt válaszolták: „Egyik sem.” 

„Nos, mi éppen ezért vagyunk itt, hogy egy olyan üzenetet mutassunk be, amely megváltoztatja 

az emberek szívét. Ez az üzenet így szól: Krisztus a mi békességünk.” 

Isten egy felülről jövő bölcsességet adott, hogy meg tudjon válaszolni ezeknek a riportereknek, 

és ezután kedvesek lettünk az emberek szemében. 

Egy nagy csapatot vittünk a las vegasi gyülekezetünkből, és 500 pásztornak és vezetőnek 

tartottunk konferenciát azon a napon. Aznap este körülbelül 8000 ember jelent meg a 
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stadionban. Isten hűséges volt, és bemutatta az Ő csodatevő hatalmát. Vak szemek nyíltak meg, 

és 2000 ember megtért! 

Az összejövetelek egyikén egy bomba robbant fel a stadionon kívül. Később egy férfi 

megkeresett bennünket, és azt mondta, hogy eredetileg a színpad alá akarta tenni azt, de rossz 

érzése támadt ezzel kapcsolatban. Úgyhogy inkább a stadion falain kívül helyezte el, ahol az 

alkalom alatt fel is robbant. Az előrehívás alatt a Szent Szellem meggyőzte őt, hogy bűnös, és 

előrejött, hogy átadja a szívét az Úrnak. 

Ennek a történetnek az a lényege, hogy Isten békességet adott nekünk, hogy vállaljuk ezt a 

missziós utat, és ez nem a természetes körülményeinken alapult. Sőt, az amerikai nagykövetség 

azt tanácsolta, hogy ne is utazzunk el. Amikor látták, hogy nem tudnak minket lebeszélni róla, 

akkor elkérték a címünket, hogy tudják, hogy hova kell szállítani a testünket, ha meghalunk! 

Isten igazán biztonságban tartott minket egy instabil környezetben. 

Hónapokkal később híreket hallottunk arról, hogy békesség jött Pucallpa egész városára, és 

megszűnt az erőszak. Krisztus békességének az üzenete hatással volt az egész területre. 

 

Isten beszél angyalok által 

 

Egy nepáli férfinak volt egy találkozása Jézussal, aki látomásban jelent meg neki. Ennek 

eredményeképpen az ember átadta a szívét az Úrnak. 

Abban az időben Jézusnak nagyon kevés követője volt Nepálban. A férfi tudta, hogy van egy 

misszionárius hölgy valahol a városban, de nem tudta, hogy hol lakik. Többet akart megtudni 

erről a Jézusról, akivel találkozott, és tudta, hogy a hölgy tudná tanítani őt. 

Hirtelen egy magas ember egy esernyővel a kezében odament hozzá. „Tudok segíteni Önnek? 

Keres valamit?” 

„Igen, meg kell találnom egy misszionárius hölgyet, aki ebben a városban lakik, csak nem tudom, 

hogy hol.” 

„Kövessen engem! Én tudom, hol lakik.” És végigvezette őt a város utcáin. Megállt egy ház előtt, 

és azt mondta: „Itt van a lakása.” 

A férfi, aki követte őt, odament a házhoz, és bekopogott az ajtón. Aztán megfordult, hogy 

köszönetet mondjon az esernyős magas embernek. Körülnézett, de senkit sem látott! Eltűnt a 

férfi! Egy angyal volt, akit azért küldtek, hogy szolgáljon egy új Jézus-hívőnek. 
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Az Újszövetségben látható, hogy Isten az Ő embereihez angyalok által is szólt. Máriának és 

Józsefnek is angyalok adtak át üzeneteket. Pétert egy angyal mentette meg a börtönből, aki azt 

mondta neki, hogy kövesse őt. Kornéliusznak egy angyal adta át azt az üzenetet, hogy keresse 

meg Pétert. 

Az angyalokat azért küldték el, hogy szolgálják az Úr szolgáit a földön. Hiszem, hogy ők Isten 

jelenlétében szoktak időzni, magukba szívják az Ő természetének a különböző tulajdonságait, 

aztán elhozzák Isten embereinek úgy, ahogy azt Isten akarja. Elhozhatják Isten ellátását, Isten 

gyógyítását, vagy Isten védelmét. 

Tudjuk, hogy soha sem szabad angyalokat imádnunk, vagy imádkoznunk hozzájuk. Ugyanakkor 

ne akarjuk elkerülni őket, ha Isten úgy dönt, hogy őket küldi el, hogy parancsát teljesítsék. 

Legyünk készek elfogadni Isten ajándékait az Ő küldöttein keresztül. 

Ohio államban volt egyszer egy gyülekezeti dicsőítésvezető, aki dallistát készített a dicsőítő 

csoport számára. Odatartotta a listát Isten elé, és megkérdezte, hogy melyiket szeretné. Úgy 

érezte, hogy Isten azt mondja, hogy egyiket sem akarja, de segíteni fog neki. Meglepődött, 

amikor egy angyal jelent meg, és tanított neki néhány új dalt. 

Amikor ezeket az új dalokat énekelték, Isten ereje leszállt, és Isten dicsősége betöltötte a 

gyülekezetet. Egyszer csak, akik az összejövetelen voltak, úgy érezték, mintha Isten folyója 

töltötte volna be az előadótermet. A következő nap, amikor felnéztek a zászlókra, amelyek a 

terem falán lógtak, egy vízszint jelző csíkot láttak rajtuk! Úgy nézett ki, mintha tényleg egy folyó 

áramlott volna be oda. Isten olyan dicsőítést küldött a mennyből, amely Isten természetfölötti 

jelenlétének a megnyilvánulását is magával hozta. 

És mindez akkor történt, amikor Isten angyalt küldött, hogy átadjon néhány dalt a mennyből. 

Isten úgy döntött, hogy ilyen módon fog szólni. 

 

Isten beszél emberek által 

 

Peruban beszéltem egy gyülekezetben, és arról tanítottam az ott levőket, hogy hogyan hallják 

meg Isten hangját. Azután párba állítottam őket, hogy egymással gyakoroljanak. Arra 

buzdítottam őket, hogy csendesedjenek el, figyeljenek Isten hangjára, és mondjanak felváltva 

bátorító próféciákat egymásnak. 
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Az egyik páros nem mondott semmit egymásnak. Odamentem hozzájuk, és azt mondták, hogy 

nem kaptak semmi üzenetet egymás számára. Úgyhogy azt mondtam nekik, hogy megmutatom, 

hogyan kell. 

Elcsendesedtem, és azt mondtam annak a fiatalembernek, hogy az utcasarkokon látom 

gitározni és prédikálni, és úgy hiszem, hogy Isten arra hívja őt, hogy evangélista legyen. Ez egy 

életre szóló elhívást meghatározó üzenet volt. Most már csak rajta múlt, hogy válaszol-e erre az 

elhívásra az Úr időzítése szerint. 

Aztán megfogtam a hölgy kezeit, és azt mondtam neki, hogy Isten azt mutatja nekem, hogy 

felkeni a kezeit a gyógyításra. Isten a gyógyítás ajándékában adta a kezébe, és éreztem is, ahogy 

melegség átárad rá. 

Ez a nő elfogadta az üzenetet hit által, és rögtön bele is lépett. A következő hetekben azt 

hallottam, hogy az emberek a háza előtt sorakoztak, hogy gyógyulást nyerjenek. A prófétai szó 

megnyitotta az elhívását. Ez egy „most” aktuális üzenet volt a számára, amelyet eredmények 

követtek. 

Isten nemcsak rajtunk keresztül beszél másokhoz, hanem másokon keresztül is hozzánk. Egyik 

nap valaki azt prófétálta nekünk, hogy Isten megnyitja felettünk az ellátás arany folyóját, és 

mindent megad nekünk, amire szükségünk van, beleértve az új bútort is. Ezt nem igazán 

értettük, mert úgy voltunk vele, hogy nincs szükségünk bútorra. 

Néhány hónap múlva az Úr szólt hozzánk, hogy vegyünk egy nagyobb házat, amelyben lesz hely 

egy nagy irodához. A prófétai szavak megnyitották felettünk az áldásokat, és az Úr nemcsak egy 

új házat adott nekünk, hanem új bútorokkal is ellátott bennünket, hogy be tudjuk rendezni! 

Mindig el szoktuk mondani az embereknek, hogy az 1 Thesszalonika 5:19-21 azt mondja, hogy 

nem szabad megvetnünk a próféciát. Azután azt is mondja, hogy vizsgáljunk meg mindent, és 

ami jó, tartsuk meg. 

A Biblia azt is mondja, hogy rész szerint prófétálunk. Ez azt jelenti, hogy abból, amit mondunk, 

van, ami Istentől van, és olyan is lehet, ami tőlünk. Az Újszövetségben nem kövezzük meg a 

hamis prófétákat úgy, mint azt az ószövetségi időkben tették. Csak az üzenetet „kövezzük meg”. 

Nem fogadjuk el. 

Úgy fogadjuk a mások által jövő próféciát, ahogy a halat esszük. Megesszük a halat, és kiköpjük 

a szálkákat. Csak azokat a részeket fogadjuk el, amelyek Istentől vannak. Mindannyian azt 

tanuljuk, hogy még teljesebben halljunk, és még pontosabb üzeneteket adjunk át, ahogy 

gyakoroljuk a prófétálást, és még akkor is, amikor hibákat követünk el. Ez olyan, mint amikor 

megtanultunk járni. A gyakorlás által megy jobban. 
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Amíg hallani tanulunk, azt mondhatjuk: „Úgy érzem, Isten azt mondja…”, vagy „az anyukád 

beteg?”, mindezt olyan stílusban, ami nem valami abszolút igazságról szól, csak kóstolgatjuk, 

annak alapján, amit Istentől hallunk.  

Az utcán jó tiszteletteljes hangot megütni, és engedélyt kérni olyan kifejezésekkel, mint például: 

„Szeretnél megszabadulni attól a fájdalomtól?”, … „Imádkozhatok érted?” „Van valami, amire 

szükséged van?” „Rátehetem a kezemet a fejedre?” … „Szeretnél elismételni egy imát utánam, 

hogy megkérd Jézus Szellemét, hogy jöjjön a szívedbe?” 

Ne használj vallásos kifejezéseket! Légy tiszteletteljes, hogy az emberek megnyissák a szívüket 

neked! Néhány kifejezésnek, mint az „újjászületni”, „a bárány vére által megmosva lenni” vagy, 

hogy a „Van üdvösséged?”, nincs értelme a gyülekezetbe nem járó emberek számára. Lehet, 

hogy nem fognak jól reagálni, mert nem tudják, miről beszélsz. Egyszerűen azt kérdezem: 

„Behívtad valaha is Jézus Szellemét, hogy a szívedben lakjon?”, amire az emberek jól reagálnak, 

mert ezeket a szavakat értik. 

Ha te, aki eddig olvastad ezt a könyvet, és nem vagy benne biztos, hogy valaha is behívtad 

Jézust, hogy a szívedben éljen, akkor most megteheted! Biztos lehetsz benne! Csak imádkozd el 

a következő imát velem! 

„Atyám, köszönöm, hogy elküldted a te Fiadat, Jézust a földre. Köszönöm, hogy Ő meghalt a 

kereszten, hogy kifizesse a bűneimért járó büntetést. Jézus, bocsásd meg a bűneimet! Köszönöm, 

hogy te feltámadtál a halottak közül, hogy örök életet adj nekem! Jöjj és élj az én szívemben a te 

Szellemed által! Köszönöm, hogy beírod a nevem az Élet könyvébe a mennyben! Keríts a 

hatalmadba engem a Szellemeddel! Beszélj hozzám! Vezess és irányíts engem, és én követni 

foglak az életem minden napján! Ámen.”  

 

3. Isten hangja meghallásának az akadályai 

 

Szétszórtság 

 

Sokan azért nem hallják Isten hangját, mert nem figyelnek Rá. Elvonják a figyelmüket a 

gondolataik és a tevékenységeik. Azzal vannak elfoglalva, hogy megpróbálnak maguktól 

megoldást találni egyes dolgokra. Aggódnak és idegeskednek, mert nem veszik észre, hogy Isten 

türelmesen vár arra, hogy választ adhasson. 
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Néhányan csak akkor hallják Isten hangját, amikor zuhanyoznak, vagy ha már félálomban 

vannak. Lehet, hogy ez az egyetlen időpont, amikor nem vonja el a figyelmüket a rádió, a 

televízió, a számítógépek, a telefonok és más hangok, amik betöltik a gondolataikat. Így végre 

„tiszta lappal” tudnak figyelni arra, amit Isten akar mondani nekik. 

Amikor az emberek megpróbálnak időt tölteni Istennel, akkor az elméjüket gyakran bombázzák 

azok a dolgok, amelyeket meg kell tenniük. Ajánlatos kéznél tartani egy tollat, és leírni azokat a 

dolgokat, amelyek eszükbe jutnak, a tennivalóink listáját, hogy ezzel eltávolítsuk a figyelmünket 

elterelő tényezőket az elménkből. 

Ha az emberek fordítanának időt az Istennel való csendességre, csak hogy az Ő hangját 

meghallják, azt tapasztalnák, hogy Ő készen áll arra, hogy beszéljen. 

 

Erőlködés 

 

Sokan azért nem hallják Isten hangját, mert csak erőlködnek. Nem tudják, hogyan lazítsanak és 

hallgassanak. Felpumpálják magukat az énekléssel, kiáltozással vagy a hangos imádkozással, és 

aztán csodálkoznak, hogy miért nem hallanak semmit. 

Isten azoknak csepegteti a gondolatait, akik bekerülnek a képek és szavak folyamatos áradatába. 

Ők megtanultak lehiggadni, ahelyett, hogy felpumpálták volna magukat. Megtanultak 

kapcsolódni a menny folyamához azáltal, hogy lecsendesítették a gondolataikat. 

A Zsid.4. azt mondja, hogy munkálkodjunk azon, hogy belépjünk az Ő nyugalmába. Igen, némi 

erőfeszítésbe kerül megtanulni megnyugodni. De ahogy ezt tesszük, megtanuljuk meghallani az 

Ő hangját. 

 

Bűntudat 

 

A bűntudat, a méltatlanság vagy a szégyen érzetei vissza tudják tartani az embereket attól, hogy 

Isten hangját meghallják. Imádkozásuk teljes idejét elmebeli csatákkal töltik. Az elkövetett rossz 

dolgok miatt ostorozzák magukat. Azt gondolják, hogy nem felelnek meg az elvárásoknak. 

Egy haragos Istent képzelnek el, aki nem akar hozzájuk beszélni, mert nem felelnek meg Neki. 

Nem veszik észre, hogy Ő tárt karokkal várja őket. Nem veszik észre, hogy Jézus kifizette az utat, 
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hogy bármikor bátran jöhessenek a kegyelem trónjához a mi mennyei Apukánkhoz. Ha valaki 

vétkezett, egyszerűen megbocsátást kérhet Tőle, és átadhatja magát a szerető Atyának, aki 

nemcsak gyógyulást ad, hanem meg is nyitja a szellemi érzékszerveinket, hogy meghalljuk Őt. 

 

Megbocsátatlanság 

 

Sokan azért nem hallják meg Istent, mert nem tudnak megbocsátani. A keserűség mardossa a 

lelküket. Nagy nehézséget jelent számukra, hogy megbocsássanak, mert úgy gondolják, hogy ez 

azt jelentené, hogy egyetértenek azzal, amit a másik személy tett. Nem veszik észre, hogy a 

megbocsátás egyszerűen azt jelenti, hogy úgy döntünk, hogy átengedjük azt a személyt 

Istennek. Azt jelenti, hogy felajánljuk azt a helyzetet az egyetlen hű és igaz Bírónak, és hagyjuk, 

hogy Ő kezelje azt. Ez felszabadítja az érzelmeinket az ahhoz az eseményhez való kötődéstől, és 

szabaddá teszi a lelkünket, hogy meghallja Istent. 

A megbocsátatlanságnak az egyik legnehezebb esetét, amiről hallottam, egy hölgy mondta el, 

akit én is ismertem, akinek a lányát megerőszakolták és megölték. A hölgy nem sokkal ezután a 

szörnyű esemény után tért meg, és azt mondták neki, hogy meg kell bocsátania. Minden reggel 

úgy kelt fel, hogy azt mondta: „Úgy döntök, hogy megbocsátok”, egyszerűen mint az akaratának 

a döntését, és ezt körülbelül két évig tette így, anélkül, hogy bármi változást érzett volna. 

Azután egy reggel felébredt és tényleg érezte az Úr együttérzését és megbocsátását aziránt férfi 

iránt, és elkezdett imádkozni érte, hogy meg tudjon térni. 

A megbocsátás nem egy olyan valami, amiért meg kellene dolgozni, vagy amit meg kellene 

játszani. Egyszerűen azt jelenti, hogy hozzájutunk Isten megbocsátásához, és továbbadjuk 

másoknak. Felszabadítjuk azt a személyt, aki megbántott minket, az alól, hogy meg kelljen 

fizetnie a tettéért. Hagyjuk, hogy Isten irányítsa az esemény kimenetelét. Hagyjuk, hogy Isten 

irányítsa az érzelmeinket, és ne az a személy vagy esemény. Elfogadjuk a szabadulást a 

keserűséghez való kötöttség alól. 

Lehet, hogy Isten rá fog venni téged, hogy ülj le beszélgetni azzal a személlyel, és próbálj 

megoldást találni arra a problémára. Sokszor ezek egyszerű félreértések, amelyek túl vannak 

dimenzionálva, de egy beszélgetéssel gyorsan szétoszlathatóak. De még ha ez nem is lehetséges, 

hit által át tudod adni azt a személyt, eseményt, és azokat az érzelmeket Isten kezeibe. 

A szíved felszabadítása a megbocsátatlanság alól lehetővé teszi számodra, hogy belépj abba 

folyamatba, hogy meghalld Isten hangját, amely áldást és egészséget hoz az életedre. 
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Aggódás és félelem 

 

Az aggódás is meg tudja akadályozni, hogy az emberek meghallják Isten hangját. Valójában 

néhány ember „imádságban aggódik”. Úgy gondolják, hogy ez az idő arra van, hogy újra 

feldolgozzák a problémákat, vagy hogy elképzeljék a még rosszabb eshetőségeket 

„imádságban”. Jó dolog a gondokat Istenhez vinni, de azokat a félelmeket és aggodalmakat az Ő 

kezeiben kell hagyni. Amikor az elme szabad arra, hogy meghallja, amit Isten mond, akkor lehet, 

hogy választ küld, vagy egy útmutatást a mennyből, vagy egyszerűen azt mondja: „Bízzál 

bennem, én majd törődöm vele!” 

 

Vallásos szokások 

 

Sokan azért nem hallják Istent, mert vallásos szokásaik és hagyományaik vannak, és azokra 

támaszkodnak. Megtanultak egy bizonyos módon reagálni, ami jónak tűnhet, de lehet, hogy 

egyáltalán nem Istentől van. A vallásosság nemcsak nehéz és haszontalan tevékenység, hanem 

unalmas is, és kirekeszti az embereket annak az öröméből, hogy meghallják Isten hangját. 

A vallás olyan szokásokba viszi bele az embereket, amelyeket hagyományból tanultak. Ahelyett, 

hogy megkérdeznék Istent, hogy hogyan szolgáljanak gyógyulással, feltételezésekbe 

bocsátkoznak. Azt gondolják, hogy már kitalálták. Ahelyett, hogy megkérdeznék Istent, hogy hol 

vásároljanak, mit olvassanak, mit mondjanak, mit tegyenek, azt feltételezik, hogy már tudják. 

Nem veszik észre, hogy Isten egyszerűen azt akarja, hogy közösségben legyünk Vele minden nap, 

és hogy halljuk az Ő hangját. Vele élvezetes az élet, és tele van kalanddal és áldással! 

Egy imanapló nagyszerű eszköz ahhoz, hogy eddzük magunkat Isten meghallására. Azzal, hogy 

leírjuk imakéréseinket, aggodalmainkat, dicséreteinket, reményeinket, álmainkat és 

beszélgetéseinket Istennel, belecsobbanhatunk a Szent Szellemtől jövő gondolatok spontán 

áradatába.  

  



28 
 

 

4. Isten hangjának a meghallásából származó áldások 

 

Partnerek 

 

Sok áldás származik abból, ha a Szent Szellemmel partneri viszonyban járunk, és az Ő hangja 

vezet bennünket. Amikor az emberek nem kérik ki Isten tanácsát a mindennapi dolgokban, azzal 

azt mondják, hogy jobban boldogulnak egyedül. Sokszor tapasztaltunk már csodálatos áldásokat, 

amelyek azáltal történnek, hogy felismerjük, amit Ő mond, mi pedig megtesszük vagy 

kimondjuk ugyanazt. Ez nem azt jelenti, hogy megtagadjuk, akik vagyunk, vagy amit szeretünk – 

sőt, a Biblia éppen hogy azt mondja, hogy ha gyönyörködünk az Úrban, Ő megadja nekünk a 

szívünk kívánságait. Ő igenis foglalkozik azzal, hogy mit szeretünk, amint mi is elkezdünk 

foglalkozni azzal, amit Ő szeret! 

 

Aranyszínű és piros cipők 

 

Nemrégiben egy állami imaalkalmat vezettem Nevada államban, Las Vegasban, és utána 

elvittem a vezetőimet ebédelni. Ebéd után úgy döntöttem, hogy szétnézek egy közeli cipő 

üzletben. Nagyon megtetszett az ötlet, hogy legyen egy pár aranyszínű és egy pár piros cipőm, 

csak a stílus kedvéért. Úgyhogy körülnéztem, és találtam is olyat, ami tetszett, de úgy 

döntöttem, hogy mégsem veszem meg, mert nem igazán volt szükségem ezekre. 

Másnap elmentem a Dunamis alkalmunkra. Egy hölgy, aki meglehetősen prófétikus, odajött 

hozzám, és azt mondta, hogy Isten arra hívta el Dennist és engem, hogy a Szellem új szintjein 

járjunk ebben az évben, és ennek a jeleként azt akarja, hogy vegyünk új cipőket. Odaadott 

nekem egy vásárlási utalványt ugyanabból az áruházból, ahol előző nap voltam! Nemcsak 

Dennis tudott egy szép cipőt venni, hanem én is megvehettem az aranyszínű és a piros cipőt is, 

mivel mindkettő akciós volt! 

Az egyik kedvenc igeversem, a Máté 6:33 azt mondja, hogy ha először Isten országát keressük, 

és az Ő igazságát, akkor minden más szükségünk be lesz töltve. Ő egy jó Apuka, aki 

meglepetéseket ad nekünk ajándékba, ahogy Őt keressük, az Ő hangját halljuk, és követjük Őt. 
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A megfelelő társ a házassághoz 

 

Egyik nap a legidősebb lányunk azt mondta, hogy tetszik neki egy bizonyos fiatalember, és azt 

gondolta, hogy talán ő az, akivel össze kellene házasodnia. A fiatalember nagyon udvarias volt, 

egy jó keresztény, és tényleg jó választásnak tűnt. Tracie elkezdett imádkozni ezért, és 

megkérdezte az Úr véleményét. 

Hallotta, hogy az Úr azt mondta: „Neki más elhívása van az életén, mint neked. Egy jobb 

lehetőséget készítettem a számodra, de a döntés a tied.” A lányunk az addigi élete során már 

megtanulta meghallani az Úr hangját, és tudta, hogy ez Isten volt. Szakított a fiúval, majd kisírta 

magát. Nem volt könnyű döntés, de egyedül az Úr hangjának való engedelmességben tette meg. 

A jó hír az, hogy néhány évvel később összeházasodott a jelenlegi férjével, Paullal, és most 

együtt pásztorolnak egy gyülekezetet Kaliforniában! Valóban Istennek ugyanaz az elhívása van 

az életükön, és sok tekintetben jól illenek egymáshoz, többek között abban, hogy mindketten 

muzikálisak.  Boldogan élnek együtt! A másik fiatalember is boldog házasságban él, és szép 

családja van. A tanulság itt az, hogy ha meghalljuk Isten hangját, és követjük Őt, az a mi 

áldásunkra van! 

 

Házvásárlás 

 

Dennis és én egy nagyobb házat akartunk vásárolni, mert több helyre volt szükségünk a 

vendégek fogadására és egy irodahelyiségre. Találtunk egy házat ideális térbeosztással, amely 

kielégíti minden igényünket. Így hát az Úr elé vittük imádságban ezt a dolgot. Konkrétan a 

Dunamis képzési központunkba mentünk el, ahol Isten hangjának a meghallására tanítjuk az 

embereket. A prófétai estén érkeztünk meg, leültünk egy székre elöl, és elmondtuk a 

jelenlevőknek, hogy egy bizonyos dologért imádkozunk, és megerősítésre van szükségünk 

Istentől. Különböző emberek adtak át üzeneteket Istentől, amelyekre megerősítés is volt a 

szívünkben, és az üzenet arról szólt, hogy „Várjatok!” 

Majdnem két évet vártunk, és ekkor Dennis úgy érezte, hogy itt az ideje, hogy újra keressünk 

egy házat. Hogy rövidre fogjam a történetet, találtunk egy pontosan ugyanolyan elrendezésű 

házat, mint korábban, de sokkal nagyobb telken, majdnem 200.000 dollárral olcsóbban, és 
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sokkal jobb minőségű és fejlesztésű volt! Ahogy az Úr hangjára hallgattunk, és követtük az Ő 

vezetését, bőségesen megáldott bennünket! 

A ház bebútorozására vonatkozóan is ugyanilyen vezetést kaptunk és követtünk, és nagyszerű 

üzleteket kötöttünk. Egyik nap Dennis azt hallotta az Úrtól, hogy ideje elmenni keresni egy 

díványt, amely illik ahhoz a garnitúrához, amelyet darabonként vettünk egyszer egy kiárusításon. 

Az eladó hölgy azt mondta nekünk, hogy szólni fog, ha beérkezik, de nem hívott. Amikor 

odaérkeztünk, azt mondta, hogy nem érkezett meg. De ahogy körülnéztünk, ott volt, 

kiárusításra szánva! Nem a megfelelő számmal volt felcímkézve. De Isten tudta, hogy ott a 

bútor, és tudatta Dennisszel egy sugalmazott gondolaton keresztül. 

Dennis az interneten keresgélt egy bizonyos edzéshez való tornagépet, amikor valaki felhívott 

minket, hogy megkérdezze, szükségünk van-e pontosan arra a gépre! Döbbenetes volt azt látni, 

hogy Isten mennyire gondoskodik még az életünk részleteiről is. 

 

Ruhavásárlás 

 

Egyik nap a „takarékos áruházba” készültem bevinni több zsák ruhát, és ott készültem vásárolni. 

Nekem ez olyan volt, mint a kincskeresés. De ahogy odamentem, az Úr azt mondta: „Ne vásárolj 

ott, mert a szegénységnek vetsz! Azt akarom, hogy szép dolgaid legyenek.” 

Szűkös körülmények között nevelkedtem misszionáriusként, Peru dzsungeleiben és még később 

is az Egyesült Államokban, úgyhogy nem voltam hozzászokva, hogy szép dolgaim legyenek. De 

engedelmeskedni akartam Isten hangjának, úgyhogy beadtam a ruhászsákokat, elfogadtam az 

ingyen kuponokat, amivel ott lehet vásárolni, és szétosztogattam más vásárlóknak. Aztán 

nehezen elvonszoltam magam, mert legszívesebben ottmaradtam volna. 

Néhány nap múlva valaki odajött hozzánk az egyik alkalmunkon, átnyújtott mindkettőnknek egy 

Macy’s ajándékutalványt, és ezt mondta: „Isten azt akarja, hogy szép dolgaitok legyenek.” Nem 

sokkal ezután elmentünk oda, hogy vásároljunk, és megpróbáltuk kitalálni, hogy mennyi pénzről 

szólt az utalvány. Mi túl alacsony összegre gondoltunk. Amikor a pénztáros ellenőrizte az 

egyenleget, megdöbbenve tapasztaltuk, hogy mindkét utalvány 1000 dollárt ért! 

Megköszöntem Istennek a hozzánk való jóságát, és elmentünk vásárolni – kábulatban. Amikor 

hallottam Istent hozzám beszélni, hogy ne menjek a takarékos áruházba vásárolni, az tényleg az 

én áldásomra volt. 

A lényeg az, hogy meghalljuk Isten nekünk szóló útmutatását. Lehet, hogy azt mondja neked, 

hogy menj el a takarékos áruházba, és úgy legyél áldott. 
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Van egy lányom, aki Istenre szokott figyelni, hogy mikor és hol vásároljon, és mindig áldás van 

rajta.  Előfordul, hogy azt mondja neki: „Várj három napot, és azután vásárolj!” Amikor elmegy, 

minden, amire szüksége van, akciós! A kulcs: meghallani Istent. 

 

Gyógyulás és üdvösség 

 

Amikor Németországban voltunk, elmentünk egy étterembe ebédelni. Az egyik munkatársunk 

azt mondta: „Mi lenne, ha gyakorolnánk, amit prédikáltál, és szolgálnánk a pincérnő felé?” 

Dennis és én arról tanítottuk az embereket, hogy hogyan hallják meg Isten hangját, és hogyan 

kapjanak el egy-egy „mennyei kezdeményezést”. Ezek egyszerű utasítások a mennyből egy 

aktuális szükséghelyzetben, amelyekből csodák történnek. 

Dennis azt mondta: „Természetesen! Nekem máris van egy üzenetem a számára.” Odahívtuk a 

pincérnőt, és Dennis megkérdezte, hogy fáj-e a dereka. „Igen”, válaszolta eléggé meglepődve, 

„és minden este meg kell, hogy kérjem a férjemet, hogy masszírozza meg, hogy tudjak aludni.” 

„Éppen arról az erőről tanítottunk, ami Jézusban van, ami meg tudja szabadítani az embereket a 

betegségtől. Szeretne megszabadulni attól a fájdalomtól?” - kérdezte Dennis, mire a nő azt 

válaszolta, hogy igen. Úgyhogy Dennis megkérte Carinát, hogy helyezze két ujját egy bizonyos 

helyre a derekán. Megkapta az állapotára vonatkozó ismeret beszédét is, majd a személyre 

szóló utasítást is arról, hogy hogyan szolgáljon gyógyulással, egy kép alapján, amelyet az 

elméjében látott. 

Carina bal kezének a két ujját odatette a pincérnő derekára. „Pont ott fáj!” kiáltott fel a 

pincérnő. A következő pillanatban Dennis megkérte, hogy mozgassa meg magát, hogy meglássa, 

elmúlt-e a fájdalom. „Nem, még mindig fáj” válaszolta. 

„Ja, tudom, mi a hiba” mondta Dennis. „Láttam Jézust, amint a jobb kezének a két ujját 

ráhelyezi a derekára, és nem a bal kezének az ujjait, úgyhogy próbáljuk meg így!” Karina 

megtette, a jobb kezének a két ujját odahelyezte a pincérnő derekára egy pár másodpercig. 

„Most mozgassa meg, és vizsgálja meg!” javasolta Dennis. A pincérnő elkezdett mozogni, és 

előre hajolt, majd megdöbbent arccal felkiáltott: „Teljesen elmúlt a fájdalom!” Karina is kapott 

ismeret beszédét arról, hogy a pincérnő sokat dolgozik, hogy támogassa a lányát. A nő azt 

felelte, hogy ez így igaz. 

Most, hogy a pincérnő tudta, hogy Isten mindent tud róla, és megépült a hite, megkérdeztem 

tőle, hogy szeretné-e az életét ezzel a fajta mennyei segítséggel élni. Megkérdeztem tőle, hogy 

szeretne-e egy imát elismételni, hogy behívja Jézus Szellemét, hogy a szívében éljen, hogy 
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tisztára mossa őt, belső békét adjon neki, beszéljen hozzá a gondolataiban, és vezesse őt élete 

minden napján. Azt mondta, hogy szeretné, úgyhogy Dennis és én megfogtuk egy-egy kezét, és 

ő elismételt egy imát, hogy befogadja Krisztust az életébe. 

A következő nap írt egy e-mailt, és megírta, hogy tényleg teljesen meggyógyult! Isten éppúgy 

munkálkodott Németországban is, mint bárhol máshol a világon, ahová csak utaztunk. Ahogy 

odafigyelünk Istenre, és fogadjuk a mennyből jövő kezdeményezéseket, csodák történnek. 

Annyira egyszerű ez az egész, ha időt fordítunk arra, hogy meghalljuk Őt. 

 

5. Elmélyülni Isten jelenlétében (Soaking - áztatás) 

 

Az elmélyülés egy csodálatos eszköz, amellyel aktiválhatjuk a szellemi érzékszerveinket ahhoz, 

hogy ráhangolódjanak a menny hangjára. Ha megtanulunk Istenre várni, vagy elmélyülni az Ő 

jelenlétében, akkor le tudjuk nyugtatni elfoglalt elménket, el tudjuk engedni a belső zajt, és 

engedni tudjuk, hogy Isten beillessze oda az Ő gondolatait, képeit és szavait.  

 

Az átadás művészete 

 

Meg kell, hogy tanuljuk az átadás művészetét ahhoz, hogy szellemben lássunk és halljunk. Ezt 

legjobban elmélyülés közben gyakorolhatjuk.  A belső csendesség művészetének a megtanulása 

egy olyan dolog, amit kevesen vittek sikerre. Jézust látni hit által, a mennyet látni hit által, az 

Atya szeretetét elfogadni hit által valószínűleg a legnagyobb teljesítmény, amit az ember 

elérhet annak érdekében, hogy meghallja Istent. Ez gyakran időigényes feladat. Gyakorolni is 

kell. Ez egy művészet. Egy szent szakértelem. 

Az átadás egész napos tevékenység, miközben látjuk az embereket magunk körül, odafigyelünk 

Istenre, hogy mit mondjunk vagy tegyünk, és meg is tesszük. Az Ő dicsőségének a hordozóivá 

válunk.   

  



33 
 

 

Az Ő erejének és dicsőségének az átvétele 

 

Az elmélyülés során vesszük át az Ő dicsőségét. Magunkba szívjuk az Ő jelenlétét. Úgy adjuk ki 

magunkból az Ő dicsőségét a világnak, hogy betegeket gyógyítunk, halottakat támasztunk fel, 

csodákat teszünk, isteni bölcsességet kapunk, és embereket hozunk Jézushoz. Ahogy az Ő 

dicsőségét hordozzuk, Isten beárnyékoló jelenléte szabaddá teszi az embereket.  

Az elmélyüléssel töltött idő felken bennünket arra, hogy valóságosan el tudjuk végezni az Ő 

munkáit, anélkül, hogy a saját halott vallásos cselekedeteinkre támaszkodnánk. Az igazi erő az Ő 

jelenlétében fakad, ahogy átadjuk magunkat Neki. 

 

Az Ő szeretetének az átvétele 

 

A dicsőítés és az imádat jó módszer arra, hogy a szeretetünket Istennek adjuk, de az elmélyülés 

az a módszer, amellyel megnyitjuk a szellemünket ahhoz, hogy átvegyük az Ő szeretetét, és 

hogy kapjunk a Szent Szellemtől; hogy Jézustól kapjunk; és hogy megkapjuk a mennyei Atya 

ölelését. Valójában az elmélyülés a szeretet kimutatása. 

Az elmélyülés során csendben vagy, és engeded, hogy Ő betöltsön, beszéljen hozzád, képeket 

mutasson az elmédben, és kiárassza a szeretetét rád. 

 

Az elmélyülés légköre 

 

Sokan könnyebben tudnak kapcsolatba kerülni a mennyel, ha az elmélyülés során dicsőítő zenét 

kapcsolnak be. Vannak, akik a lendületes zenét szeretik, míg mások a lágy instrumentális zenét 

kedvelik jobban. Vannak olyanok is, akik a teljes csendet szeretik. 

Néhányan az ülést vagy térdelést részesítik előnyben, míg mások úgy szeretnek elmélyülni, hogy 

a földön fekszenek és ellazulnak ebben az átadott testhelyzetben. Mindegy, melyik testhelyzet 

vagy légkör működik számunkra a legjobban, Isten ránk vár az Ő jelenlétében. 
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Megszentelt képzelet 

 

A szellemünk már a harmadik égben van Istennel. A Kolossé 3:1-3 azt parancsolja, hogy azokat 

keressük, amik odafent vannak, ahol Krisztus az Atya jobbján ül. Itt az egyik igevers azt mondja, 

hogy az odafenn lévő dolgokon járjon az eszünk (magyarul lásd a Csia fordítást – a lektor megj.). 

A Szent Szellem által és hit által vesszük fel a kapcsolatot a mennyel, a megszentelt képzeletünk 

használatával. 

Ismerd meg az igazit, és akkor soha sem fog félrevezetni semmilyen hamis utánzatot mutató 

vallás. A New Age-esek meditálnak, de nem ismerik a Szent Szellemet. A világ gonosz 

képzelőerőket kínál, Isten viszont szent képzelőerőt. Ez nem más, mint az elménkben a képek 

helye, ahol ő szól hozzánk. 

 

A menny hangja átformálja a világot 

 

Tartsd edzésben magadat, hogy meghalld Isten hangját a csendes perceidben! Akkor képes 

leszel meghallani Őt a zajos világban is, amikor Isten a körülötted levő emberekről akar beszélni 

hozzád. Lehet, hogy azt mondja neked, hogy bátoríts valakit. Lehet, hogy az ismeret beszédét 

adja neked ahhoz, hogy valaki megtudja, hogy Isten szereti őt. Lehet, hogy azt mondja neked, 

hogy valami különlegeset tégy, ami által csodák és áldások fognak megjelenni, bárhová mész. 

Ahogy megtanulsz relaxálni, jól érezni magad és meghallani Isten hangját, hatással leszel a 

világra! 

Amikor Isten emberei szerte a világon megtanulják meghallani Isten hangját, megtenni, amire 

Isten azt mondja nekik, hogy tegyék meg, és azt mondani, amire Isten azt mondja, hogy 

mondani kell, akkor ébredés fog jönni a világra, csodák fognak történni, és átformálódik a világ! 
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Hátlap 

 

Isten tízféle beszédmódja 

 

Isten mindig beszél. Sokan azt mondják, hogy nem hallják Őt, de ebben a könyvben tízet is fogsz 

találni abból a sokféle módszerből, ahogyan, ahogyan Isten beszél. Lehet, hogy meglepődsz 

majd azon, hogy valójában mindig is hallottad Őt. Az Úrral való járás izgalmas életformája fog 

feltárulni előtted. 

Egyre fontosabb meghallanunk Isten hangját ezekben az utolsó napokban. Ebben a könyvben 

tippeket fogsz kapni arra, hogy hogyan helyezkedj el ahhoz, hogy meghalld Őt. Ez áldást fog 

hozni az életed minden területére, ahogy megtanulsz kapcsolatba lépni a menny erejével a 

földön. 

 

Lynnie Walker megmutatja neked, milyen természetes dolog, és mennyire boldoggá teszi az 

embert, amikor abban az örömben jár, hogy tisztán hallja Isten hangját. 

Che Ahn 

Elnök, Harvest International Ministry (Aratás Nemzetközi Szolgálat) 

 

Ez a könyv tele van olyan történetekkel, amelyek példákkal mutatják be, mennyire 

sokféleképpen beszél Isten … A hited ki fog bővülni, és te is azon leszel, hogy Isten beszéljen 

hozzád. Szívből ajánlom neked ezt a könyvet, és tudom, hogy áldást kapsz, ha elolvasod! 

Mark Virkler 

Elnök, Christian Leadership University (Keresztény Vezetői Egyetem) 

 

Lynnie Walker konferencia szónok, szerző és állami ima vezető, Las Vegasban, Nevadában él a 

férjével, Dennis Walkerrel. Ők ketten apostoli felvigyázói egy gyülekezeti hálózatnak hét 

országban, és a Dunamis – Apostolic Resource Center (Apostoli Forrás Központ) igazgatói Las 

Vegasban. 

Három felnőtt gyermekük van, akik az Urat szolgálják a családjaikkal. 


