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HIT A GYÓGYULÁSBAN 

 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 07. 30. 
 

Horváthné Éva: 
Hálát adunk Neked, Uram! Magasztalunk, dicsérünk, áldunk Téged minden napon, 

mennyei Atyám! Hálákat adok Neked, mennyei Atyám, a mai alkalomért! Köszönöm, 
mennyei Atyám, a drága testvéreimet, akik az Úrban hozzád jöttek, hogy hallgassák a Te 
üzenetedet. Megáldom a Te szent népedet, Uram, akik itt állnak előtted. Köszönjük, Úr Jézus, 
hogy Te itt állsz középen, ránk tekintesz és felemelkedünk előtted, Jézus nevében. Köszönjük 
Atyám! Köszönjük a Te szeretetedet, a jóságodat, a békességedet, örömödet, amelyet most 
kiárasztok minden szent felett, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, a drága Úr 
Jézusunkat, akit adtál nekünk, hogy mi üdvözülni tudjunk Őáltala, hogy megváltott minket és 
tisztára mosott a kereszten. Köszönjük, hogy megváltott minket a betegségektől, a szellemi 
halál átkától és bőségben élhetünk Őáltala, Uram. Köszönjük ezt Neked! Köszönjük az Ige 
bőségét is, amely ránk árad, és ami a szánkból kijön, Uram. Köszönjük, hogy nekünk adtad az 
Igédet, hogy mi tanulmányozzuk azt, hogy szólni tudjuk más emberek felé, amiben megala-
poztál minket, Uram, Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, a drága Úr Jézusunkért, 
a Te drága Szent Szellemedért, aki bennünk él, és elvezet minket minden igazságra. Köszön-
jük drága Jézusnak és neked, mennyei Atyám, hogy nem hagytál minket egyedül, nem hagytál 
minket árván, hanem elküldted a drága Szent Szellemet, aki bennünk él, és igazgat minket, 
tanít minket, és megfordítja a szívünket a jó felé, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, 
hogy kiigazítgatjuk magunkat, ha eltávolodtunk volna tőled. Köszönjük, mennyei Atyám, 
hogy a Te utadat járhatjuk, Jézus nevében. Hálákat adok, mennyei Atyám, mindenki család-
jáért és minden emberért a földön. Hálákat adunk a vezetőkért, mennyei Atyám, hogy a Te 
szíved által vezetik az országot, a munkahelyeken az embereket és mindenütt, Jézus nevében. 
Hálákat adunk az elöljáróinkért is, mennyei Atyám. Köszönjük az ő szívüket és köszönjük, 
hogy Istenem, Te vezeted, Te irányítod őket és egyben tartják a gyülekezetet, Jézus nevében. 
Köszönjük, hogy mi is itt élhetünk a földön, így, hogy a Szent Szellem bennünk van, és Isten 
elhívott minket munkára, hogy az Ő munkáját és akaratát beteljesítsük. Köszönjük, hogy mi 
nyitott szívvel, odaadással, engedelmességgel, alázatossággal tesszük ezt, mennyei Atyám. 
Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged! Hálákat adunk, és köszönjük, hogy annak a Szelleme 
lakik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust a halálból. Az a drága Szent Szellem 
megeleveníti a mi halandó testünket is az Ő bennünk való lakozása által. Köszönjük, hogy ezt 
minden napon megélhetjük, Jézus nevében! Áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged! 
Békességet szólítunk az emberek szívébe, ahogy Jézus is megígérte, hogy az embereknek a 
békességet hozta el. Hisszük azt, hogy olyan aratómunkásokat tudunk kiküldeni az Úr Jézus 
szíve által, akik üdvösségre vezetik azokat, akik még elvesszettek, Jézus nevében. Ahogy 
újjászületnek a szívük, rögtön megváltozik, Jézus nevében és meglátják a Te igazságodat, 
Jézus nevében. Ámen! 

Bor Ferenc:  
Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd dicsérettel, 

magasztalással, hálaadással. Hálákat adunk, Atyám, hogy Te adod a szavakat a szánkba, hogy 
azt mondjuk, ami a Te akaratodban van, és megnyitod a hallgatóság szívét arra, hogy 
befogadják az Igét és ne csak az elméjükbe, hanem a szívükbe is, mert akkor kapnak kijelen-
tést, akkor tudnak járni győzelemben. Mert tudjuk, Atyám, hogy mi győzelemre hívattattunk 
el. Ahogy a Te Igéd mondja, mi fejjé tétettünk és nem farokká. Köszönjük, hogy az Úr Jézus 
Krisztus győzelmében járhatunk, mert a Szent Szellem bennünket ezen az úton vezet, és 
minden helyzetet, feladatot, problémát átadunk kimunkálásra, drága Szent Szellem, mert Te 
hatalmasabb vagy ezeknél és tőled származnak a legjobb megoldások. Előszólítjuk, Jézus 
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nevében, mindannyiunkra a mennyei megoldásokat. Köszönjük, Atyám, hogy a Te dicsőséged 
ragyog felettünk és ez kedvessé tett bennünket minden ember előtt. Hatalmat veszünk az Úr 
Jézus Krisztus nevében minden gonosz erő, gonosz terv és gonosz munka fölött. Hálákat 
adunk, Atyám, hogy a Te szabadításod ott van az életünk felett. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy 
átvittél bennünket a sötétség országából a világosság királyságába. Szabadok vagyunk az Úr 
dicsőségére. Ámen! 

Szeretettel köszöntelek benneteket!  
A gyógyulás sorozat 9. része következik: Hit a gyógyulásban címmel.  
Különböző típusú hitek vannak.  Két fő csoportot említek: az emberi hit és az isteni fajta 

hit. Tudjuk, hogy a küzdelem a legtöbb esetben az elmében zajlik, ezért meg kell újítanunk az 
elménket Isten Igéje által és meg kell tanulnunk a helyes dolgokra fókuszálni, valamint a 
helyes szavakat szólni. A hit mindig jelen idő, sohasem jövő idő. Ezért is nevezik mosthitnek. 

1. Hited szerint 
Minden a te hited szerint fog történni. Ez egy alapelv! Mert amikor gondolkodsz, azt ki is 

fogod mondani. A szavaidnak – legyenek azok pozitívak vagy negatívak – teremtő ereje van. 
Máté 9,28–29. 
28. Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: 

Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. 
29. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. 
Azért itt meg kell említeni, hogy Jézus nem újjászületett emberek felé szolgált ebben az 

esetben. Jézus szembesítette a vakokat a hitükkel. Megkérdezte tőlük, hogy hisznek-e abban, 
hogy Ő megtudja gyógyítani őket. A vakok pozitív válaszára Jézus kijelentette, hogy legyen a 
ti hitetek szerint. Jézus sok esetben említi az emberi hitet. Például a századosnál, a kánaáni 
asszonynál, a vérfolyásos asszonynál és a vak koldus esetében. Ők sem voltak újjászületve, de 
mégis meggyógyultak az emberi hitük által. 

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 

hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  
Isten elvárja tőlünk, hogy higgyünk Őbenne. Ahhoz, hogy megértsük, milyen módon 

aktiválhatjuk a bibliai hitünket, látnunk kell a különbséget a remény és a hit között. A Zsidó 
11,1. következik, és kétféle fordításból fogom felolvasni. 

Zsidó 11,1. 
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyő-

ződés, és azoknak bizonyítéka. 
Zsidó 11,1. Egyszerű fordítás 
1. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz 

valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak elle-
nére, hogy nem látja. 

Most a reményről és a hitről fogok pár gondolatot mondani. A remény a látott dolgok 
birodalmában él. Szükség van rá, mert a jövőbe tűzi ki a célt. Mivel a remény nem a jelenben 
működik, ezért nem azonos a hittel. A másik fogalom a hit. A hit a nem látott dolgok birodal-
mában él. A hit Isten akaratának a kijelentése az ember szellemében, ami bizonyosságot, 
meggyőződést és cselekedetet terem. Ez a kijelentés gyümölcse. A hit elhiszi, hogy már 
megkapta azt szellemi síkon, amit még nem lát. Szét van választva a lélek és a szellem. 
Értheted az elméddel a bibliai gyógyulást, de ha nincs erről kijelentésed, nem ér semmit. Az 
elmebeli tudás kevés az igei gyógyuláshoz. Ahhoz, hogy kijelentést kapjunk, először az Igén 
kell minél többet elmélkednünk, hogy abból világosság gyúljon a szívünkben és kijelentést 
kapjunk. Ezért szükség van az Istennel töltött időre, hogy a szellemedben kijelentést kaphass a 
gyógyulásról vagy bármi másról. Így születik a hit. A hit nem egy tantétel, hanem kijelentés a 
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szellemedben. Amikor ez kiárad a szellemedből, akkor jön a gyógyulás. Erre a szintre kell 
eljutnunk. A következő Igénk a Márk 10,46–52-ig, a vak Bartimeus története.  

Márk 10,46–52. 
46. És Jerikóba érkezének: és mikor Ő és az Ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból 

kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott ült az úton, koldulván. 
47. És amikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, 

Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! 
48. És sokan feddik vala õt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltja vala: Dávid-

nak Fia, könyörülj rajtam! 
49. Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondván 

néki: Bízzál; kelj föl, hív téged. 
50. Az pedig felsőruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne. 
51. És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig 

monda néki: Mester, hogy lássak. 
52. Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött 

a szeme világa, és követi vala Jézust az úton. 
Ennek az Igének is nagyon sok mondanivalója van, itt most csak a lényeget mondom. Ez a 

vak ember minden bizonnyal hallott Jézusról és tudhatta, hogy gyógyít, különben nem kiáltott 
volna utána. Amikor azt kiáltotta, hogy Dávidnak fia, ez arra utal, hogy ő tudta, hogy Jézus a 
Messiás. A vak kétszeres kijelentést kapva, volt egy meggyőződése és egy cselekedete. Kiál-
tott Jézushoz. Amikor kijelentett hit van a szívedben, akkor senki sem tud lebeszélni arról. Ezt 
a vakot sem tudták lebeszélni, hogy hallgasson. Ahol hit van, ott nincs helye a kételkedésnek. 
Ha egy rossz orvosi jelentés meg tud rázni, akkor nem vagy hitben. Bartimeus hangja 
megállította Jézust. A te hited hangja rád fogja irányítani Isten figyelmét. A vak hitből előre 
ledobta a vaksággal azonosító ruháját. Ő már gyógyultnak látta magát, amikor Jézushoz ment. 
Majd Jézus megkérdezte: Mit szeretnél, hogy tegyek veled? Ez a vak egy egész listát sorol-
hatott volna, hogy mire van szüksége. Házra, családra, feleségre, gyerekekre, állásra, de ő 
egyedül annyit mondott, hogy látni szeretne. Mert, ha megvan a látása, akkor minden más 
megadatik néki. Fölmerül a kérdés, hogy mi milyen céllal akarunk meggyógyulni? A legfőbb 
cél az, hogy bizonyságok lehessünk az elvesztett világ számára és bemutassuk az 
egészségünkkel Isten királyságát, jóságát és szeretetét. A következő Ige a Márk 2,1–5-ig. Itt a 
gutaütött meggyógyításáról van szó. 

Márk 2,1–5. 
1. Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. 
Ez azt jelenti, hogy volt háza. 
2. És azonnal sokan összegyűlekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; 

és hirdeté nékik az Igét. 
3. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. 
4. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal hozzá, megbonták ama háznak 

fedelét, ahol Ő vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt. 
5. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak 

néked a te bűneid. 
Márk 2,11–12. 
11. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza. 
12. Az pedig azonnal fölkelt, és felvévén nyoszolyáját, kiment mindenkinek láttára; 

úgyhogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván: Sohasem láttunk 
ilyet! 

Ismerős sokak számára ez a történet, amikor ezt a béna embert a tetőn keresztül engedték 
le, hogy Jézus meggyógyítsa. Amit látnunk kell, ami a lényeg, hogy a hit nem megy el 
gyógyulás nélkül. Nem adták fel ezek az emberek, akik vitték ezt a bénát. Nem halasztották 



Krisztus Szeretete Egyház, Ságvár — Szeretettel várunk egy látogatásra: www.bekevar-portal.hu  

4/9 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

másnapra a gyógyulását. Jézus látta a hitüket. Itt a négy segítő és az ágyon fekvő hite is benne 
van ebben. A hit látható. Ők eltökéltek voltak. Kitűztek egy célt, hogy ez az ember ma 
meggyógyul. Az eltökéléssel kapcsolatban egy Igét olvasok a Lukács 9,51-et. Itt a történet 
teljesen másról szól, itt az eltökélt szóra koncentrálunk.  

Lukács 9,51. 
51. Lőn pedig, mikor az idő elközelgete, hogy Ő felvitessék, eltökélte magát, hogy 

Jeruzsálembe megy, 
Megnéztem az eltökél szó jelentését: erősen elhatároz, erős akarat, mindenre elszánt, hogy 

elérje a célját. Ez a négy ember, aki vitte a bénát, mindenre elszánt volt, hogy Jézus elé vigyék 
azt az embert. Ez az eltökélés egy szilárd elhatározás, ami több Igében is szerepel más szó-
használatban. Például a szilárd, hogy álljatok szilárdan. Ugyancsak szilárd elhatározásra, egy 
határozott döntésre van szükség ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, vagy eljusson a gyüleke-
zeti alkalomra, illetve betöltse Isten elhívását az akadályok félre tolásával. 

2. Hitfajták 
Három fajta hitet említek, amit lehet, hogy eddig nem hallottatok. A proaktív hit, a reagáló 

hit és az inaktív hit. Ezeket részletesebben elmondom.  
a) Proaktív hit 
A proaktív hit egy cselekvő hit, mert tudja, hogy megkapja azt, amire vágyik. Ilyen hite 

volta a vérzéses asszonynak. Az Egyszerű fordítás azt mondja, hogy Jézus közelébe férkőzött, 
vagyis befurakodott, utat tört magának a tömegben. Egy Igét elolvasunk ebből a történetből, a 
Máté 9,20-at.  

Máté 9,20. 
20. És ímé egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván 

hátulról, illeté az Ő ruhájának szegélyét. 
Itt úgy írja, hogy hozzájárult, az Egyszerű fordítás pedig, hogy odaférkőzött. Ennek van 

egy kis árnyalatnyi különbsége, de a lényeg az, hogy nem adta fel, mert megvolt a belső 
kijelentése, hogy ő meggyógyul. Előre el is mondta, hogy ha a ruhája szegélyét megérintem, 
akkor meggyógyulok. Szintén proaktív hitet gyakorolt a százados, amikor Jézushoz ment. 
Odament hozzá, pedig nem volt hívő ember.  

Máté 8,5–6. 
5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén Őt, 
6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat 

szenved. 
Ez egy cselekvő hit, hogy odamegy valaki. Nem egyszer hallottam én is azt, ha alaki első 

alkalommal megy a gyülekezetbe azzal a szándékkal, hogy meggyógyuljon, Isten azt már 
hitnek tekinti. A cselekvő hit megöli a kígyót. 

b) Reagáló hit 
Ez olyankor fordul elő, amikor szólja valaki az Igét és a hallgató reagál rá. A János 

evangéliumban az 5,1–9-ig olvasom. Ez a Bethesda-tónál történt eset. 
János 5,1–9. 
1. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. 
2. Van pedig Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának 

neveznek. Öt tornáca van. 
3. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva a víznek 

megmozdulását. 
4. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet: aki tehát először lépett bele 

a víz felzavarása után, meggyógyult, bármilyen betegségben volt. 
5. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségben.  
6. Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; 

monda neki: Akarsz-é meggyógyulni? 
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7. Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, 
bevigyen engem a tóba; és mire én odaérek, más lép be előttem. 

8. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! 
9. És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig 

szombat volt. 
A nyoszolya hordágyat jelent. Ez a beteg ember több évtizeden át alkalmazkodott a beteg-

ségéhez és nem számított arra, hogy aznap meggyógyul, de Jézus kérdésére pozitívan reagált. 
Ez a reagáló hit, mert kifejezte a hitét, hogy igen, akarok meggyógyulni. A következő Igénk 
az Apostolok cselekedetei 14,8–10-ig. 

Apostolok cselekedetei 14,8–10. 
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva 

sánta volt, és soha nem járt. 
9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy 

meggyógyul, 
10. Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt. 
Itt a lényeg az, hogy a sánta hallotta Pált prédikálni, hallotta Isten Igéjét. Pál látta ennek az 

embernek a hitélt az arckifejezésén és a sánta reagált a hirdetett Igére. Válaszolt az Igére és 
gyógyultan ment tovább. Te is szolgálhatsz az Igével mások felé hasonló módon.  

c) Inaktív hit 
Ez egy passzív hit, és ebben az esetben az illető inkább odébbáll, amikor valamilyen prob-

lémával szembesül. A Márk 4,40-et olvasom, ez az esemény a viharos tengeren játszódik, 
Jézus a következőt mondta: 

Márk 4,40. 
40. És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van az, hogy nincs hitetek? 
A háborgó tengeren a viharban a tanítványok hitetlenek voltak, félelembe estek, és nem 

használták a hitüket. Egy tantétel nem fog segíteni, mert az csak az elme szintjén van. Ettől 
sokkal többre van szükség, egy kijelentésre a szellemedben. A hitünk abban van, amiben 
otthon érezzük magunkat, amit ismerünk. Isten szemében a kicsi és a nagy tünetek egyfor-
mák, hiszen Jézus mindegyikkel elbánt a kereszten. Az Úrtól kapott hatalmadat ugyanúgy 
tudod használni a rák felett, mint egy kis fejfájás felett. Jogodban áll elzavarni a tüneteket és 
azoknak menniük kell. A következő Igénk a Róma 10,17. 

Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.  
Kétfajta hallás létezik: a fizikai és a szellemi hallás. Nekünk a szellemi fülünkkel kell 

meghallani és befogadni a szívünkbe az Igét, mert csak ez terem hitet. Egy más csoportosítás-
ban beszélek még két másik hitről: ez az emberi hit és az isteni hit.  

Az emberi hit könnyen kudarcot vallhat, mert az öt érzékszervében bízik. Ők az állhata-
tosságukkal, a vágyukkal és a kitartásukkal győzik le a tüneteket vagy a káros szenvedélyt. 
Ehhez egy komoly döntést hoznak, és az ilyen szilárd eltökélés mellé Isten is oda tud állni. 
Először nekünk kell döntést hoznunk, hogy mit szeretnénk, és csak utána várhatjuk el, hogy 
Isten támogasson abban a dologban. Legyen az például gyógyulás, anyagiak, gyülekezetbe 
járás vagy szolgálat végzés. Az Örömhíradó újság legújabb számában van egy cikk, ami a 
Márk 4,35-öt idézi: átmegyünk a túlsó partra. Ezt az Egyszerű fordításból fogom felolvasni. 

Márk 4,35. Egyszerű fordítás 
35. Ugyanazon a napon, estefelé Jézus azt mondta a tanítványainak: „Menjünk át 

túlsó partra!”  
A célba érés öt lépését említi ez a cikk. Ajánlom figyelmetekbe! Az első a cél kitűzése, a 

második a döntéshozatal, a harmadik a döntésünk kihirdetése, a negyedik a cselekvés, az 
ötödik pedig a környezet és az akadályok figyelmen kívül hagyása. Ebből az egy Igéből ezt a 
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kijelentést lehet venni! Ha nem vagy határozott, akkor nem fogsz célba jutni, és akkor nem 
tudod elvégezni az elhívásodat.  

Az isteni fajta hit Istentől születik, szellemben. Az Ige hallásán alapuló kijelentésekből 
származik, mivel ez az Igén áll, nem vall kudarcot. Amikor megkapod a kijelentést, akkor 
rohamra indulsz, és semmi sem tud megállítani. Amikor megvan az Ige a szellemedben, akkor 
minden dominó elkezd ledőlni, és itt a dominó alatt a problémákat értem. Így gyógyulhatsz 
meg és így tudod betölteni az elhívásodat, ha a korlátok ledőlnek.  

3. Épülni hitben 
János 5,19. Egyszerű fordítás 
19. Jézus ekkor így válaszolt nekik: „Igazán mondom nektek: a Fiú semmit sem tehet 

a saját elhatározásából, csak azt, amit az Atyától lát, mert látja, hogy mit tesz az Atya, és 
Ő is ugyanazt teszi. 

A hit látással kezdődik. Mint az Ige írja, Jézus azt tette, amit látott az Atyától, hogy 
cselekszik. Jézus sokakat meggyógyított, amit valószínű, hogy előre látott szellemben. Neves 
szolgálók is tettek már hasonló bizonyságot arról, hogy előző nap látták szellemben, hogy a 
következő nap gyógyító összejövetelén ki fog meggyógyulni, és milyen módon. A kért dolog, 
legyen az gyógyulás vagy több idő, csak akkor van meg neked, ha látod azt szellemben.  

János 15,5. Egyszerű fordítás 
5. Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim! Aki bennem lakik, és én őbenne, 

az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek.  
Még egyszer kihangsúlyozom: Jézus nélkül semmit sem tehetünk! Egy folyamatos napi 

dolog az, hogy Őbenne éljünk. Azért küzd sok hívő a hit témájával, mert a hitet helyettesítik a 
reménnyel és azzal, hogy lelki szinten működnek a szellemi szint helyett. Az elme szintjén 
ugyan egyetértenek a bibliai tanokkal, a gyógyulás tanításával is, de a szellemükben erről 
nincs kijelentés. Egyszerű fordítás, 2Korinthus 4,18-as: 

2Korinthus 4,18. Egyszerű fordítás 
18. Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figye-

lünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad.  
Ne a változókra nézzünk, ne a fizikai világra, hanem az örökkévalókra, a szellemi dolgok-

ra! Ugyanis a világ változásnak van kitéve, de a szellemi dolgok nem. Minden világi dolog 
változásnak van kitéve. A kerékpár, az autó, a gáztűzhely, a házunk, a testünk, minden válto-
zásnak van kitéve. Nekünk túl kell látni a láthatókon ahhoz, hogy a láthatatlanokra tudjunk 
fókuszálni. A hit a jövőbe tekint, és a hit meghatározza a szavainkat. A hit hall, és a hit meg-
változtatja a hozzáállásodat és a cselekedeteidet. Az agresszív hittől pedig dominóként ledől-
nek az akadályok, ahogy említettem az előbb. A Lukács 6,17–19-ig olvasom: 

Lukács 6,17–19. 
17. És alámenvén ővelük, megálla a síkságon, és az Ő tanítványainak serege és a nép-

nek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusznak és Szidónnak tenger-
melléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak betegségeikből.  

18. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának. 
19. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és min-

deneket meggyógyíta. 
A Jézust követő sokaság a gyógyulás érdekében meg akarta érinteni Őt. Ez egy agresszív 

hit, ami azt jelenti, hogy erőszakos, rámenős. Ugyanilyen volt a vérfolyásos asszony is, aki 
addig nem tágított Jézus mellől, amíg át nem vette a gyógyulását. Az Egyszerű fordításból 
következik a 2Thessalonika 1,3. 

2Thessalonika 1,3. Egyszerű fordítás 
3. Testvéreim, mindig hálával tartozunk Istennek értetek! Igen, erre minden okunk 

megvan, mert a hitetek olyan csodálatosan erősödik, és az egymás iránti isteni szeretet 
folyton növekszik bennetek. 
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Itt most a hit növekedésére szeretnénk fókuszálni. Az Ige magjának fel kell növekednie, 
hogy a hitünk kiteljesedhessen. A hit nem állandó. Minden területen más, és minden időszak-
ban más, vagyis egy hullámzó dolog.  

Most egy felsorolás következik a hit mértékéről. Igehelyeket mondok, és mellé, hogy mit 
tartalmaz. A Máté 6,30. a kis hitről beszél.  

Máté 6,30 
30. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza 

az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? 
A Máté 8-ban 5‒10-ig nagyszerű hitet említ.  
Máté 8,5–10. 
5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén Őt, 
6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat 

szenved. 
7. És monda néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt. 
8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba 

jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. 
9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és 

mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön; és az én szol-
gámnak: Tedd ez, és megteszi. 

10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és mond az Őt követőknek: Bizony 
mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. 

A Máté 14,31. is a kis hitről szól. 
Máté 14,31. 
31. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, 

miért kételkedtél? 
Az Apostolok cselekedetei 6,5. hittel teljes szóhasználatot alkalmaz.  
Apostolok cselekedeti 6,5/a. 
5/a. És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent 

Szellemmel teljes férfiú volt, 
Az 1Timótheus 1,19. hajótörött hitet említ.  
1Timótheus 1,19. 
19. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában 

hajótörést szenvedtek; 
A Jakab 2,5. gazdag hitről beszél.  
Jakab 2,5. 
5. Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ 

szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, 
amelyet azoknak ígért, akik Őt szeretik? 

A Jakab 2,22, a hit tette teljessé, ezt a szóhasználatot alkalmazza. 
Jakab 2,22. 
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből 

lett teljessé a hit; 
A Jakab 2,26. halott hitről ír.  
Jakab 2,26. 
26. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek 

nélkül.  
Az 1János 5,4-ben pedig a hit legyőzi a világot. 
1János 5,4. 
4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely 

legyőzte a világot, a mi hitünk. 
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Láthatjuk, hogy a hit mértéke más és más, és ahogy említettem, hullámzó, mert 
meghatározzák az érzelmeink, a különböző behatások, ráhatások, hogy éppen hol tartunk.  

Ha egészségügyi problémáid vannak, akkor folyton kapcsolatban kell lenned az Atyával, 
hogy új Igét kaphass tőle. Az ebből vett kijelentés a hit bölcsője. Ezért ne próbálj meg a 
tegnapi hit alapján élni, hanem naponta táplálkozz Isten Igéjével! A hited meggyógyít téged, 
mert a gyógyulás benned van, mint újjászületett keresztényben. De sokan nem töltenek elég 
időt a szellemi birodalomban, mert lefoglalják őket a világi dolgok, amelyek elfojtják az Igét, 
de a lelki szinten való működés sem hoz eredményt. Járjatok szellemben és épüljetek a 
hitetekben!  

A záró Igénk az Egyszerű fordításból a Júdás 1,20: 
Júdás 1,20. Egyszerű fordítás 
20. Szeretett testvéreim, ti viszont imádkozzatok a Szent Szellem által – így épüljetek 

fel és erősítsétek meg magatokat abban a hitben, amely a legszentebb dolog a világon! 
Ámen! Köszönöm, hogy meghallgattatok és hiszem, hogy ez az üzenet is áldás volt a 

számotokra! Áldott hetet kívánok mindannyiótoknak! 
 

Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a Hiszek egy imáját, szoktátok imádkozni? 
Egy kicsit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy Pál apostol tanítja.  

Álljunk fel és tiszteljük meg az Urat ezzel! Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt 
kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptáron van, ott kopogtat 
az ajtón, és szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten 
egy hatalmas adakozó, a legnagyobb adakozó, mert Ő a Fiát áldozta fel! Elküldte a földre. 
Hisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok Róla?  

Az imánk így hangzik, mondjuk együtt, mondjátok utánam: 
Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom.  
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért, 
Hogy Ő igazzá tegyen engem Isten előtt.  
Kérlek Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem! 
Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. 
Köszönöm Úr Jézus, az örök életemet. Ámen! 
 
Aki ezt hittel, őszintén, szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. 

Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve.  
Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában 

ezt úgy mondják, hogy Szent Szellem és mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó. Ne 
ijedjetek meg! Ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni, 
Jézus után. Jézust befogadtuk a szívünkbe, ez már miénk, őrizzük! De a Szent Szellemet is 
szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk, mindaddig, míg Jézus vissza nem 
jön! Ezt egy imádsággal lehet megkérni.  

Így hangzik az imádságunk: 
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent 

Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt. 
Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szel-

lemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel! Keresztelj meg a Szent Szellemeddel! 
Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. 
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Ezért hitben vallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, betel-
jesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok 
imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.  

Köszönöm, drága mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem 
van, és örökké velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen! 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

 

 


