
Heti Bátorítás
Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a 

bűn csábításától.
Zsid. 3, 13;

Ima - böjt az áttörés eszköze
Az életünkben, gyülekezetünkben, nemzetünkben vannak dolgok, amelyek nehezen fordulnak pozitív 
irányba! Vannak helyzetek, amit a tanítványok is megéltek nem tudták kiűzni a démonokat. Imádkoztak 
szolgáltak, erőlködtek, de nem történt érdemi változás. 

Tanítványok is így jártak:

...és ezt mondta: „Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik 
a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.”
Jézus erre így válaszolt: „Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig 
szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!” Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, 
a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek 
Jézushoz, és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűz-ni?” Ő így válaszolt: „Kishitűségetek miatt. 
Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok 
ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és sem-mi sem volna nektek lehetetlen. Ez a 
fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17, 15-20)

Nem tudták kiüzni... Nem hittek, nem kapcsolódtak Istenhez, túlságosan kapcsolódtak ehhez a világhoz.
BŐJT LEKAPCSOL ERRŐL A VILÁGRÓL IMA FELKAPCSOL A MENNYRE!

A kudarcnak három oka volt:
1. Hitetlenség, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni és nem jönnek át a dolgok a mennyből a 

földre, hozzánk! Hit megszerzése, felépítése az Igéből származik.

2. Az ima és böjt hiánya! A tanítványok még nem böjtöltek, mert velük volt a vőlegény! Ezt Jézus 
mondta nekik, hogy majd böjtölni fognak, amikor a dolgok nehezen mozdulnak el!

3. A hittel és hatalommal való szólás titka: Mondani, parancsolni, megvallani, kijelenteni, prófétálni a 
hegynek! Mit jelentenek ezek?  AZ IMA ÉS BÖJTI IDŐSZAKBAN NAGY SZEREPE VAN A HATALOMMAL 
VALÓ SZÓLÁSNAK, PRÓFÉTÁLÁSNAK! Fogjuk ezt cselekedni egyénileg és közösségileg is! 

MÉDIATANÍTÁS
Ima - böjt az áttörés eszköze
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Prófétálni: Kihirdetjük hittel, hogy mi fog történni. Jelen esetben áttörést fogunk hirdetni az életünk 
kihívásai felett!

...,akiben hitt, hogy a holtakat megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, előszólítja mint meglevőket. 
(Róm 4, 17,b)

Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. 

Dávid élő bizonysága az áttörésről, amikor jelentős túlerővel állt szemben: Fölvonultak tehát Baal-
Perácimba, és megverte ott őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid: Áttört az Isten az én ellenségeimen 
az én kezem által, mint a víz szokott a gáton! Ezért nevezték el azt a helyet Baal-Perácimnak.  /a 
legyőzetés, az áttörés helye/ (1Krón 14, 11). 

1. Isten az áttörés Istene, Az Ur Jézus Krisztus által! Ő áttör az ellenségen, akadályokon, negatív 
eseményeken és a dolgok jóra, győzelemre, örömre fordulnak! 

2. Az én kezem által! Emberi közreműködés is kell az isteni áttöréshez az esetek többségében bevon 
bennünket Isten! A feltámadás abszolút kivétel volt, ott egyedüli isteni aktivitás volt! Jelen esetben 
a böjt és ima a mi kezünk közreműködése, a többit Ő cselekszi!

3. Mint víz a gáton! Természeti kép az áradások idejéből. Ez általában rombolást hoz. Az isteni áttörés 
az másképpen működik, az ellenállásokat töri meg, azon tör át és az isteni kegyelem, dicsőség, 
öröm árad szét mindenhová, válik túláradóvá!

ERRE KONKRÉT ÍGÉRETÜNK IS VAN:

Előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak. Előttük megy át királyuk, 
élükön maga az Úr. (Mik 2, 13)

1. Jézus aki előttünk megy, vezet ezekben a dolgokban! 

2. Előttünk jár, utat tőr! Aki elől megy annak a legnehezebb, utána menni már könnyebb, mert Ő a 
nehezét elvégezte a kereszten!

3. Áttörnek! Ez már egy közös tevékenység, együtt tesszük, mi böjtölünk, oda szánjuk a testünket és 
imádkozunk!

4. Átmennek a kapun, kimennek a várból, isteni védelmi zónából és meghódítják az új területeket, 
amelyek le voltak zárva előttük! Így van ez ma is!

Bátorításunk az áttörésre!

Azután bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy egy rés van a falban.
Ezt mondta nekem: Emberfia! Törj át a falon! Áttörtem a falon, és láttam ott egy ajtót. (Ez 8, 8)

1. Láttam rés van a falban, már előttünk járt ott valaki! Rést ütött, a nehezét elvégezte! Álljunk a 
résre! A rés a jelen szükség helyzet és az ígéret közötti különbség! 

2. Törj át a falon! Legyünk aktívak az imában, böjtben és szóljuk az áttörést, prófétáljunk! Pl. Ezékiel 
látomása, nagy rés a jelen helyzet és az ígéret között! Uram te tudod! Mi csak engedelmeskedjünk 
és meglátjuk a mennyet a cselekvésben és a rés, a különbség eltűnik az ige és a valóságunk között!  
Böjtölj és imádkozz az áttörésért mindhárom szintért!

3. Láttam ott egy ajtót! Nyitott ajtót adok eléd, ahol már nincs lezárás, továbbmehetsz, növekedhetsz 
Isten dicsőségére!



A BÖJT AZ ÁTTÖRÉS ESZKÖZE! Légy radikális, teljes hittel lépj az odaszánás síkjára

BIBLIAI PÉLDÁK AZ ÁTTÖRÉSRE

1. Egyéni szinten: Jézus Krisztus böjtje, erővel megtelve jött ki a szolgálatra!

Nehémiás böjtje:
Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban 
vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el.
Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoz-tam a 
menny Istene előtt, (Neh 1, 4)

2. Közösségi szinten: Antiochiai gyülekezetben történ!
Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem 
Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.”
Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.
Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba.
Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint 
segítőtárs. (ApCsel 13, 2-3) 

Mindig sikeres küldetés! Fantasztikus ébredési folyam indult el Pálék szolgálatával! Igazi áttörés jött!

3. Nemzeti szinten: Eszter könyvében leírt történetben a testületi böjt és imádság hozott áttörést!

 ÁTTÖRÉSRE VAN SZÜKSÉGED?  egészségügyi, pénzügyi, munkahelyi, vállalkozási, kapcsolati, családi, 
házassági szinten? Ideje odaszánni magadat a böjtre! Ne panaszkodj, ne siránkozz, nem működik, 
Isten sem segít, ne add fel, ne mondj le az örökségedről, az Úr kész cselekedni, állj a sarkadra és böjtölj!
Teljesen világos az Igéből, hogy isteni cselekvés indul el, amikor böjtölünk! Attól a naptól kezdve, 
ahogyan odaadtad magad a böjtre - mondja az angyal, beindult a menny! Lehetetlen, hogy nálad 
is ne így legyen!

Szeretettel üdvözöllek, 

Süveges Imre
Apostoli szolgáló



Média anyagok

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által 
befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Böjt és prófétálás 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában
Derek Prince – A megvallásban rejlő erő

Újszövetség gyülekezet – Több vagyok, mint győztes

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:
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https://www.youtube.com/watch?v=g85uPBXbmqU
https://www.youtube.com/watch?v=emaJ5L3R4QE
http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok
http://riverfm.hu/player/


Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás 
kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy 
ben-nünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból 
biztosítjuk! - Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre
Apostoli szolgáló
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