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A HITSZINT FELMÉRÉSE 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 02. 12. 
 

Drága, mennyei Atyánk, méltó vagy, hogy dicsérjünk. Hálákat adunk Neked, Uram, a 
mindennapjainkért. Dicsőséget adunk Neked! Köszönjük, hogy a Te nyomdokaidba léphet-
tünk, Uram, és a Te akaratod szerint járhatunk el minden napon, Jézus nevében. Megáldom a 
mai napon az itt jelenlevőket, Uram. Hálákat adok értük, a családjaikért, az életükért, a 
kapcsolataikért, Jézus nevében. Hálákat adunk azokért is, akik nincsenek itt, mennyei Atyám. 
Hálát adok, hogy a drága Jézus a keresztre ment helyettünk és értünk. Köszönjük az Ő drága 
életét, mert Ő kifizetett mindent értünk. Nekünk adta a bővölködést, nekünk adta a gyógyu-
lást, az örök életet, a békességet, az aggodalommentes életet. Minden viszályt lerombolunk, 
Jézus nevében! Mert azokat is elhordozta az Úr Jézus. Leromboljuk a viszályokat a kap-
csolatokban, és új életet szólítunk, megelevenítjük a Szent Szellem által a kapcsolatokat, 
Jézus nevében! A lélek is megelevenedik, mert az Ige alapján él és cselekszik, Jézus nevében. 
A családokban előszólítjuk a békességet, a nyugalmat! Csak Terád tekintünk, Uram! Hálákat 
adunk a munkahelyekért, amiket már eléd tettünk és Te elvégezted, Jézus nevében. Köszönjük 
mennyei Atyám, hogy aki küszködik a test kívánságaival, azt alá tudja vetni a szellemének, 
mert a lelkét megújítja Isten Igéjével. Ha a lélek és a szellem együtt munkálkodik, uralni tudja 
a testet, Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, drága Szent Szellem, hogy munkálkodsz 
ezeken a területeken. Köszönjük, mennyei Atyám, minden ember életét a földön, és hálákat 
adunk azért és megtörjük az életük felett a világi gondolkodást. A Jézus nevében az elferdült 
gondolkodást és a sötétség leplét lehúzzuk róluk. A fényességet, az isteni bölcsességet áraszt-
juk ki felettük, Jézus nevében. Ha a szavazás eljön, akkor bölcsességgel tudjanak szavazni, és 
Isten akaratában döntsenek a Jézus nevében. A szent gyógyulást szólítjuk, életet szólítunk és 
minden elváltozást, és rebellis működést levágunk a testekről, Jézus nevében! Áldunk, 
dicsérünk, mennyei Atyám, hálákat adunk. Köszönjük, hogy meghallgattad az imáinkat és 
megválaszolod azokat, Jézus nevében. Hisszük és tudatosítjuk a szívünkben és az elménkben, 
hogy annak a Szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust a halálból, és a 
drága Szent Szellem minden napon megújítja a mi halandó testünket az Ő bennünk való 
lakozása által. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy ezt megértetted velünk, hogy a Szent 
Szellem bennünk lakik, mert mi Isten temploma vagyunk. Isten lakhelye vagyunk ezen a 
földön. Az Ő cserépedénye vagyunk, akiben Ő lakik. A mi belső emberünkben Isten Szelleme 
lakik, ezért nincs ellenség, ami azt lerombolja. Jézus nevében, áldunk, dicsérünk, magasz-
talunk, mennyei Atyám! Ámen! 

Bor Ferenc:  
Köszönjük Atyám, hogy a Te jelenlétedben lehetünk! Áradhatunk ebben a drága, gyönyö-

rűséges kenetben! Köszönjük a mennyei infúziót, ami átjár a testünkön és megújítja a földi 
sátorházunkat. Köszönjük, Atyám, hogy mindig számíthatunk rád! Hálát adunk, hogy a Te 
áldottjaid vagyunk Krisztusban és ezt kiárasztjuk mindazok felett, akik a szívünk tábláján 
vannak, akiket imáinkban hordozunk, vagy hozzánk kapcsoltál. De még azok felett is 
kiárasztjuk, akik ellenünk fordultak, hogy a Te életed mindannyiunk felett ki tudjon teljesed-
ni. Hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy te folyamatosan megerősítesz bennünket a 
krisztusi győzelemben az Írások szerint, mindent a javunkra fordítasz. Átadunk neked minden 
helyzetet, minden feladatot megoldásra, mert Te hatalmasabb vagy minden problémánál, és 
nálad vannak a legjobb megoldások. Átadjuk neked, Atyám, a közelgő választásokat! Kö-
szönjük, hogy munkálod a szíveket ezzel kapcsolatban is. Elrendeljük Jézus nevében, hogy a 
Te akaratod szerinti vezetők, és képviselők kerüljenek a hatalmi helyekre! Kihirdetjük, hogy 
lehullott a sötétség leple a szemekről és meglátják, Atyám, a Te dicsőségedet. Kihirdetjük a 
vezetők felett, hogy nyitott a szívük az isteni tanácsokra, szabadok mindenféle megkötözött-
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ségtől, Jézus nevében. Megáldjuk a vezetőink, az előjáróink munkáját, életét, szolgálatát. 
Hittel vesszük őket körül, hogy a legjobb tudásuk szerint az érdekünkben tudjanak munkál-
kodni. Köszönjük, Atyám, hogy a Te békességed, a Te szereteted uralja az életünket, és nem 
engedjük, hogy ezt bármi is felzaklassa, megzavarja, Jézus nevében. Köszönjük, hogy elrej-
tesz bennünket a védőszárnyaid alatt a gonosz minden cselvetése elől, Jézus nevében. Ámen! 

 
Horváthné Éva:  
Köszönjük, Atyám, ezt a jelenlétet, Jézus nevében. Azt kívánom, és azt mondom, hogy ezt 

a jelenlétet vigyétek magatokkal az otthonotokba, és árasszátok ki, Jézus nevében. 
Ma a hitről fogok nektek beszélni, és arról, hogy hogyan álljunk ellene az ördögnek. 

Először is, nézzük meg azt, hogy mi a hit! Tudjuk, hogy a hit a legfontosabb. A hit a valuta a 
mennyországba, Isten felé. Hinni kell! Hit által nyertünk üdvösséget. Hit által születtünk újjá, 
mert hit van a szívünkben és azt a hitet kimondtuk. A szavaink is fontosak, a hit szava. Fontos 
az üdvösség és a Szent Szellem keresztség. Az elmúlt alkalommal erről beszéltem. Mert, 
ahogy a Szent Szellem keresztséget vesszük, ahogy Jézus is a Jordán folyónál vette a Szent 
Szellem keresztséget, onnantól kezdve Isten elindította nála a szolgálatot. Mi is szolgálatban 
vagyunk mindannyian, akik újjászülettünk és hirdetjük másoknak az Evangéliumot. Mert azt 
mondja az Ige, hogy menjetek el, és akkor el kell mennünk, és hirdetnünk kell mindenkinek. 
Fel kell vállalni, mert Pál apostol írta a levelében, hogy nem szégyellem az Evangéliumot 
hirdetni. Mi sem szégyelljük az Úr Jézus Krisztust. Sokan felvállalják, és mi is felvállaljuk 
mindannyian. Kell valakinek az országot vezetni, akkor felvállalom, hogy kire fogok szavaz-
ni, ugyanúgy fel kell vállalnunk az Úr Istent, mert Ő adta azokat az embereket. Ő hatalmasabb 
minden magaslatnál, minden embernél, minden vezetőnél, a mennyei Atyánk, Ő a mi Urunk. 
Visszakanyarodva, a hit nagyon fontos az életünkben, ezért nézzük is meg a Zsidó 11,1-ben, 
hogy mi a hit. 

Zsidó 11,1–2. 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. 

2. Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára mindazok, akik a régi korokban 
hitben előttünk jártak. 

Nagyon fontos, hogy működjön az isteni hit, mert minden ember hisz valamiben, csak 
nem mindegy, hogy miben hiszünk. Amikor újjászülettünk, akkor az isteni hit, az isteni 
természet a szívünkbe kerül, és az isteni hit a mozgatórugója az életünknek, és előrevisz 
minket a jó dolgokban. A hitünkön keresztül érhetők el Isten ígéretei, amiket a kegyelem már 
biztosított a számunkra, mert kegyelemből, hit által igazultunk meg. Így van meg az 
üdvösségünk, ez már egy biztosított dolog a számunkra. A Biblia azt mondja, hogy elég neked 
az én kegyelmem, a 2Korinthus 12,9-ben írja ezt.  

2Korinthus 12,9. 
9. És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség 

által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisz-
tus ereje lakozzék énbennem. 

Isten kegyelméből nyerünk üdvösséget, ugyanakkor hit által adunk választ az üdvösségre 
és hit által fogadjuk el Isten gondoskodását. Ugyanez a helyzet a gyógyulással kapcsolatban 
is, hit által történik. A gyógyulás a kegyelemből biztosított javak egyike, és hit által vehetjük 
át. A gyógyulás is csak hit által működik. Nehéz volt üdvösséget nyernetek? Ezen én is el-
gondolkoztam, és nem volt nehéz, igaz? Nem volt nehéz, mert hit által tettük. Nem böjtöltünk, 
nem imádkoztunk, hogy legyen üdvösségünk, és nem küszködtünk vele évekig, hanem az 
üdvösségünk hit által megtörtént. Csak köszönetet mondtunk, hogy köszönjük drága, Úr 
Jézus, hogy az életünk urává tehettünk Téged. Hittel reagáltunk és elhittük, hogy Isten hallott 
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bennünket. Meghallotta, hogy szólunk hozzá, és hűségesen betölti az ígéretet, amit nekünk 
adott. Nem volt hosszadalmas, nem volt fáradságos feladat, hogy üdvözüljünk. Ugyanez a 
helyzet a gyógyulással kapcsolatban is. Pontosan ugyanúgy kell reagálnunk, hogy elnyerjük a 
gyógyulásunkat, mint ahogy tettük az üdvösségünk érdekében. Ez mind meg van írva, és 
milyen jó volt, és milyen örömmel voltunk, hogy üdvözültünk, hogy befogadhattuk az Úr 
Jézust. Miért nem tudjuk megtenni ezt a gyógyulással kapcsolatban? Vagy a félelemmel, a 
szabadulással, a viszállyal, és minden mással kapcsolatban. Mindent hit által kell tenni, hogy 
elmenjen onnan tőlünk a rossz dolog. Nagyon fontos ezeken elgondolkodni! A Zsidó levélben 
folytatom Isten Igéjét. 

Zsidó 11,33–35. 
33. Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyer-

ték, az oroszlánok száját betömték.  
34. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek az erőtle-

nek, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. 
35. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat; mások kínpadra vonattak, 

visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. 
A Zsidó 11,2-t olvastuk az imént, hogy hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára 

mindazok, akik a régi korokban hitben előttünk jártak. Ez az Ószövetségre vonatkozik, ott hit 
által volt Ábrahám is Isten előtt, és mindenki hit által volt, mert akkor nem volt az üdvös-
ségre, az újjászületésre lehetőség, Jézus akkor még nem ment a keresztre. Nagyon fontos ezen 
elgondolkodni! Ők hit által tudtak előre jutni, mi pedig mindent megkaptunk, miért nem 
tudunk előrébb jutni? Küszködünk, nyűglődünk, és nem jutunk előre. Miért nem? Mert nem 
használjuk a hitünket! A gyógyulás egy ígéret. Ezt hit által nyerhetjük el, ahogy mondtam az 
előbb is. Nagyon fontos a hitünk. Abban a pillanatban, amikor újjászülettünk, Jézus eljött, 
hogy bennünk vegyen lakozást, Jézus ott van a belső emberünkben. Ámen! Nem csupán a 
saját hitetekre támaszkodva kell cselekednetek, hanem egyszer csak Jézus hite kezd bennetek 
cselekedni, bennetek élni, mert ott van bennetek. Ez felülmúlja az értelmet. Tudjuk, hogy ezt 
nehéz megérteni, de ez így igaz.  

Képzeljük el, hogy van egy nagyáruház, vagy egy nagy étterem, ami tele van mindenféle 
jóval, finomsággal, minden jó dologgal. Most gondoljatok bele, hogy Isten tárháza ilyen, tele 
van minden jóval. A megváltás, amit megnyertünk, teljesen tele van vele. Tele van a 
gyógyulással, az épséggel, az egészséggel, tele van a bővölködéssel, tele van az üdvösséggel, 
a békességgel, az örömmel, az aggodalommentes élettel. Tele van Isten tárháza. Ezt látni kell, 
hogy minden csodálatos dolog ott van! Ezt nekünk adta Isten! Nekünk adta minden fegyver-
zetét, ami ahhoz szükséges, hogy győzedelmes életet élhessünk. Nekünk adott mindent! Soha 
nem kell betegnek, szegénynek, legyőzöttnek lennünk. Minden ott van, oda van téve a terített 
asztalra. Azt mondja, hogy jöjjetek, és ehettek belőle minden nap. Tesszük ezt? Nem tesszük. 
Miért nem tesszük? Ez például olyan dolog, hogy van egy étterem, ahol minden megvan, 
mégis egy másik étterembe megyünk el. Nem oda megyünk, ahova kell! Oda kell mennünk 
ahhoz az asztalhoz, és el kell fogadnunk, meg kell fognunk, és el kell vennünk, ami ott van 
rajta! El kell vennünk, ami a megváltásban elvégeztetett! Nekünk lett odatéve, nekünk lett 
biztosítva. A vendégség nekünk, hívőknek lett oda megrendelve. Minden oda van téve. Teljes 
hozzáférésünk van, mégis valamilyen oknál fogva nem mindig használjuk ki. Van, amikor 
kihasználjuk, de nem mindig. A gondolkodásunk az, ami ennek az útját állja. Ott az okos 
doboz a két fülünk között. Mert sokszor kibeszéljük magunkat abból, sőt engedjük, hogy egy 
másik személy a családból, vagy barátnő, vagy a munkahelyen valaki kibeszéljen bennünket 
az áldásokból. Sajnos, ez van, hogy kibeszéljük magunkat abból, hogy jobb életünk is lehetne. 
Élhetünk békességben, nem örökös viszályban, megoldhatnánk együtt a feladatokat. 
Élhetnénk gyógyulásban, ha nem engednénk meg, hogy rábeszéljenek, hogy neked úgysem 
lesz jobb, mert ilyen volt apád, meg anyád ezzel a betegséggel küszködött, neked is ezzel kell, 
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sőt még rosszabbal. Nem! Nincs generációs átok! Ámen! Ne engedjük magunkat ebből kibe-
szélni! Saját magunkat is le tudjuk beszélni, amikor jönnek azok a gondolatok. Azonnal el 
kell azokat vetni máshova, ahonnan hozta az ördög, azonnal vigye vissza. Azt gondoljuk, 
hogy nem vagyunk a vendégséghez öltözve, nem kaptuk meg a meghívást, nem mehetünk oda 
az asztalhoz, nem kaptunk rá engedélyt. Ez túl szép lenne, hogy igaz legyen, hogy én meg-
gyógyulhatok, vagy megváltozhat az életem. A sok minden mocsok elmehet az életünkből. A 
múltat el kell felejteni, ahogy mondta Pál is, hogy hátam mögött hagyva előre megyek 
egyenest. Nem kell a múltat piszkálni. Meg kell értenünk, hogy a jelen, a „most hit” a fontos. 
Mindegy, hogy mi volt, az történelem, és a történelmet nem lehet megváltoztatni. Célegyenest 
előre kell menni Isten dicsőségére! 

Azt hisszük, hogy minden túl szép, hogy igaz legyen, de Istennél nincs lehetetlen, ezt is 
tudjuk. Azt is mondhatjuk, hogy ez biztos nem nekünk készült, hanem másnak. De nem lehet 
így gondolkodni. Lehet, hogy ez valóság, de igazából nincs is itt. Pedig a hit az mi? Láthatat-
lanból jön elő, ami már készen van. A megváltás is készen van, csak ott belülről elő kell 
hozni! Ahogy mondtam, az ember hármas felépítésénél, onnan a belső emberből elő kell 
hozni az elménken, gondolkodásunkon keresztül az életet, a megoldást! Nagyon fontos, hogy 
erre fókuszáljunk és odafigyeljünk, mert nem szabad tévelyegnünk jobbra-balra. Isten 
gondoskodott mindenről a számunkra. A gondolatunkban sokszor van a hazugság, ami le akar 
beszélni a jó dolgokról minket. Honnan származik a hazugság? Az ördögtől. A János 8,44-et 
nézzük meg ehhez. Abban van leírva, hogy az ördög kicsoda. Akik nincsenek újjászületve, 
azoknak szól igazából ez az Ige.  

János 8,44. 
44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíte-

ni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne 
igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. 

Az ördög a hazugság atyja. Az ördög sose akarja, hogy neked jó életed legyen, hogy 
bármi jó történjen veled. Az ördög is tudja azt, hogy istentiszteletre készülünk, vagy akarunk 
az Úrral időt tölteni. Az ördög igyekszik azt megfékezni és megakadályozni, hogy te az Úrral 
töltsd az időt, de nekünk a hitünk alapján és a beszédünk alapján nagyon szépen, kedvesen 
lehet dolgokat kimondani, hogy ne akadályozza semmi ezt a dolgot. Itt az a lényeg, hogy a 
hazugság atyja az ördög. Azt írja Isten Igéje, hogy Jézus az ellenségeink szeme láttára teríti 
meg nekünk az asztalt. A Zsoltárok 23,5-ben elolvashatjátok. 

Zsoltárok 23,5. 
5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig 

van a poharam. 
Nem csodálatos? Az ellenség mindig jön, hogy kifosszon bennünket. Mi van leírva a Já-

nos 10,10-ben hogy miért jön az ördög?  
János 10,10/a. 
10/a. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; 
Hogy tönkre tegyen bennünket. Nagyon fontos tudni, mert sokan sajnos elferdültek, azt 

hiszik, hogy Isten teszi a rossz dolgokat az életünkben. Isten nem tesz rosszat, akkor nem adta 
volna az egyszülött Fiát értünk, hogy mi üdvözüljünk, új életünk legyen, hogy ne a kárhozatra 
kerüljünk. Sőt, a világ megváltásáért jött, és a betegekért jött, nem a gyógyultakért. Azért jött, 
hogy a betegeket meggyógyítsa. A bűnösökért jött, hogy a bűnösöket megváltsa, hogy hozzá, 
a menny királyságába kerüljenek. Nem akar Isten rossz dolgokat tenni. Olvastuk, hogy az 
ellenség miért jön. Amikor jön az ördög, hogy lopjon tőletek, akkor ti forduljatok oda és 
mondjátok meg neki, nyíltan a szemébe, emlékeztessétek arra, hogy az az asztal, ami meg van 
terítve, az a mi számunkra lett megterítve, az nem az ő számára lett megterítve. A sátán nem 
részesülhet belőle, de ti igen. Mi mindannyian részesülhetünk a megváltásban elnyert dolgok-
ban. Mindenben. Minden hatalom nektek lett adva, minden ellenség és erőtlenség fölött. 
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Minden halálos, vagy ártalmas dolog fölött nekünk lett adva a hatalom, Jézus nevében, és ezt 
a hatalmat nekünk használni kell! Az ördög nem tudja megváltoztatni Isten ígéreteit. Nem tud 
beleavatkozni abba, amiről már Isten gondoskodott. Nem tudja elvenni az asztalodról az 
ígéreteket. Nem tudja fölvenni az üdvösség sisakját, vagy a Szent Szellem kardját. Csak mi 
tudjuk felvenni a Szent Szellem kardját, ami Isten Igéje. Isten Igéjével levágunk minden rossz 
dolgot az életünkről, a testünkről, a problémákat levágjuk, mindent, ami rossz dolog. Nem 
nyúlhat semmihez az ördög, ami azon a lakomán van, amit Isten nekünk terített, ugyanis az 
mind a miénk. Azt tudja az ördög megakadályozni, hogy eljöjjetek a vendégségre, ha hagy-
játok. Megpróbál rávenni arra, hogy ne higgyétek el, amit Jézus elvégzett.  De ezt ne enged-
jétek! A sátánnak az a célja, hogy meggátoljon minket, hogy átvegyük azt, amit Krisztusban 
adott nekünk a Mennyei Atya. Ha a hatalmunk tudatába élünk, akkor a sátán nem tud 
korlátozni minket abban, hogy birtokba vegyük mindazt, amit Krisztusban kaptunk. Nem tud 
a sátán megakadályozni. Amikor a gondolatainkban az van, hogy rá akar beszélni az ördög 
dolgokra, hogy ne tedd ezt, ne menj el, ott úgy sem kapsz semmit, ott csak hablaty van, meg 
mindenféle rossz dolog, azt nem szabad engedni! Próbálja elhitetni veled, hogy nem igaz, 
hogy Jézus a kereszten meghalt, és feltámadt, sőt még sokan azt se hiszik el, hogy Jézus Isten 
Fia, vagy, hogy egyáltalán itt járt a földön. Újra és újra visszahalljuk, hogy a Szentírást nem 
Isten szava alapján írták. Mindig feljönnek ezek a dolgok, hogy ez nem igaz.  

A másik dolog pedig a hitetlenség. A hitetlenség az egyetlen, ami megakadályozhat, hogy 
elvegyük, ami a miénk a Krisztusban. Hitetlenek vagyunk dolgokban, mi keresztények is, 
mert valljuk az Igét, mondjuk, hogy hisszük az Igét, de mégis vannak dolgok, amelyekben 
hitetlenkedünk. Van, aki már régóta küszködik, mondjuk fájdalommal, vagy egy problémával 
az életében és nem hiszi el azt, hogy ebből lehet gyógyulás vagy megoldódhat a családban az 
a probléma. Egy kicsit a hitetlenség odajön, mert az ördög azt akarja, hogy ne hidd el, hogy 
Krisztusban ez elvégeztetett.  

Nézzünk néhány példát, amit Jézus mondott.  
� A Máté 8,13-ban ismeritek mindannyian, amikor a százados odament Jézushoz, hogy a 

szolgáját gyógyítsa meg. Azt mondta a százados, hogy elég nekem az, ha te kimondod a sza-
vaiddal, hogy gyógyuljon meg a szolgám. 

Máté 8,13. 
13. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És 

meggyógyult annak szolgája abban az órában. 
Ez egy nagyon érdekes megnyilvánulás. Fontos az, hogy mit hiszünk, mennyit hiszünk. 

Mindig a hitünk szerint tud Isten az életünkben munkálkodni. Hol van a hitszintünk? Isten 
meg tud tenni mindent az életünkben egy pillanat alatt, de van, ami folyamat, ami napról-
napra újul, úgy hogy a mi hitünk szerint tud Isten munkálkodni az életünkben. Hajlandóak 
kell lennünk gyakorolni a hitet.  
� A másik példa a Máté 9-ben van, itt a két vak szemének a megnyílásáról van szó. 
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. 
Jézus mondta a két vaknak: Hiszitek-e, hogy én ezt meg tudom tenni, hogy a szemetek 

meggyógyuljon, hogy meg tudlak benneteket gyógyítani, hogy az Atya meg tud rajtam 
keresztül gyógyítani? Tudjuk azt, hogy csak egy kapcsolat vagyunk az Atya és az emberek 
között, mert mi rajtunk keresztül folyik át Isten ereje és úgy tudjuk mi kiárasztani Isten erejét, 
hogy gyógyuljon meg a másik. Nem mi tesszük, hanem Isten teszi rajtunk keresztül, ezt is 
fontos tudni. Ott azt mondja, hogy hiszitek-e, hogy én ezt meg tudom tenni? Erre azt 
mondták, hogy igen, Uram, hiszünk. Akkor megérintette a szemüket, és azt mondta, legyen a 
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ti hitetek szerint! Itt mindig a hit a mozgatórugó, a mi hitünk. Hisszük, hogy megkapjuk. 
Megkapjátok, amit hisztek, ez meg van írva Isten Igéjében.  
� A következő példa a Márk 10-ben van, 46–52-ig, a vak Bartimeusról szól a történet. 

Azt kérdezi tőle Jézus: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Jézus többféle kérdéssel fordult 
az emberekhez, azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyógyítsa meg őket. Hogy történjen meg a 
gyógyulás? Mit akarsz? Azt mondta neki a vak: Mester, hogy lássak. Mit mondott neki Jézus? 
Eredj el, a te hited megtartott téged! Itt is a hitünkről beszél. Jézus így szolgált hit által a 
betegek felé.  

Mondok majd egy példát is. Az a fontos dolog, hogy hogyan szolgáljunk mi is az emberek 
felé. Például, ha valaki tolószékben jön ki a gyógyító sorba, vagy jön oda hozzád, hogy 
imádkozz érte, nem biztos, hogy azért jön oda, mert ki akar szállni a tolószékből. Lehet, hogy 
azt fogja kérni tőled, hogy az anyagi problémáiért imádkozz, mert anyagilag szeretne jobb 
életet élni. Ne mi gondoljuk ki azt, hogy miért jön oda. Soha ne a külsőt nézzük! Soha ne azt 
nézzük, hogy tolószékben van, vagy sántít, vagy bármi elváltozás van a bőrén, hanem mindig 
a szívét lássuk, ahogy Jézus is, azt a könyörületességet, azt a jóságot, azt a szeretetet, amivel ő 
imádkozott a betegekért, és amivel megszabadította őket, azzal a kimondhatatlan isteni 
szeretettel. Soha ne a külsőt nézzük! Nagyon sokat kell erről tanulnunk, hogy tényleg ne a 
külsőt lássuk soha, hogy ki, hogy néz ki, vagy milyen problémája van a testén, hogy láttunk 
egy bibircsókot az arcán, vagy bőrkiütést, vagy színelváltozást az arcán, mert van valamilyen 
betegsége. Soha ne ezt nézzük, hanem azt, hogy az ő szíve mit akar, hogy mit kér Istentől, 
hogy mit akar, hogy megváltoztasson az életébe. Hagyd, hogy aki az imáért jön, elmondja 
neked hogy miben hisz, mert mindenki a hit szintjén jön ki és le kell menned az ő hitszintjére 
és úgy imádkozni vele együtt, vagy érte imádkozni. Hogy ő miben hisz, mi az elvárása 
Istentől, vagy miben akar jobbá válni, gyógyulásban, anyagiakban, megkötözöttségben. 
Nagyon sok minden van, amiért lehet imádkozni. Azt is mondják, hogy vannak, akik 
hozzászoktak a betegségükhöz és nem akarnak tőle szabadulni. Volt egy példa egy süket 
emberről, aki meg akart szabadulni a süketségtől, de volt egy kutyája, aki vakvezető volt, de 
süket embereknek is segített. Tudjuk, hogy vannak ilyen kutyák, akiket kirendelnek ilyen 
emberek mellé, hogy segítsék őket. Ez az ember arra gondolt, hogy mi lesz a kutyával, ha ő 
megszabadul a süketségtől? Mert a társa lett igazából, a családja lett az a kutya.  Fontos, hol a 
hitszintünk, meg hogy miben gondolkodunk. Meg akarunk gyógyulni? Akkor meg kell 
szabadulnunk azoktól a dolgoktól is, amik szorosan kapcsolódnak hozzánk, olyan dolgok, 
amiket arrébb lehet tenni, de azért a kutya megmaradhat.  

Itt jött nekem az a gondolat, bocsássa meg az Úr, de hiszem, hogy a Szent Szellemtől, 
hogy vannak, akik sorban állnak az ördögnél. Az ördögnek is van egy nagy kórháza és 
rengeteg ajtó van, rá van írva rák, tüdőbetegség, láz stb. Ezt a képet adta elém az Úr, hogy az 
ördögnél is van egy nagy kórház, ahol örömmel várja a betegeket, nem gyógyulni, hogy még 
rosszabb legyen a betegségük, hogy meghaljanak. Az ördög szeretettel vár, sajnos még 
keresztényeket is, mert odaállnak a sorba. Például a covid, amikor jött ez az omikron, és azt 
mondták, hogy itt aztán senki nem ússza meg ezt a betegséget, ezen mindenki keresztül fog 
menni. A hitünk alapján meg is történik. Vagy békétlenséget hoz az ördög, olyan épülete is 
van. Adósságba mész, félelem, aggódás, békétlenség, boldogtalanság, föl vannak neki írva az 
ajtókra, hogy oda be lehet kopogtatni, ha kell ez nekünk.  Kell? Nem kell nekünk ilyen, ezt 
mind félre kell tolni! Ez egy kis kitérő volt ebben.  
� Az utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani, az utolsó példa Jézustól, a János 5-ben 

is van egy történet. A Bethesda tavánál történik ez, amikor van ott egy olyan beteg, aki nem 
tud bemerítkezni a vízbe, mert nincs ember, aki oda bevigye, hogy ő legyen a következő, mert 
mindig elé megy valaki, aki meg akar gyógyulni és ő nem tud sorra kerülni. Odamegy hozzá 
Jézus és azt kérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ez a beteg meg válaszol neki: Uram, 
nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek 
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más lép be előttem. Jézus mit mond neki? Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! Ez az ember 
azonnal meggyógyult, mert ebben az emberben meg volt az, hogy ő meg akar gyógyulni, csak 
nem tud eljutni oda. Ezért szenvedett annyi ideig, mert nem jutott oda, arra a pontra, hogy 
elvegye a gyógyulást. Jézus azt mondta neki, hogy kelj fel és vedd az ágyadat. Van mód a 
gyógyulásra, nem kell vele küszködni, nem kell böjtölni, nem kell imádkozni érte, hogy ez 
megtörténjen. Mivel harmincnyolc évig volt ez az ember betegségben, ott szenvedett, és 
ahogy mondtam is, hogy van, aki hozzá van szokva a fájdalomhoz, betegséghez és azért 
kérdezte tőle meg, hogy meg akarsz-e gyógyulni. Akarsz-e tovább így maradni, vagy meg 
akarsz gyógyulni? Fontos, hogy ezeket magunkba szívjuk és megértsük, Jézus nevében.  

Köszönjük az Úrnak, hogy tanít minket az Igéje által! Ezért kell mindig az Igében járni, 
ezért kell mindig azokat a részeket az Írásból venni, akár csak az Evangéliumból is, de a 
levelekből is nagyon sok Igét megtalálunk a problémáinkra, akár a viszálykodásra, akár a testi 
kívánságok legyőzésére, akár a gyógyulásra, ezeket olvassátok, mélyedjetek bele. Itt vannak a 
példák, hogy Jézus hogyan gyógyított hit által és hogyan viszonyult az emberekhez. Az ő 
szintjére lement és megkérdezte tőle, hogy meg akarsz gyógyulni? Isten a hitszintünkig 
lemegy. Adott egy hit mértéket Isten, amikor újjászületünk, akkor a hit mértéke, az isteni hit 
mértéke a szívünkbe ágyadózott. Azt a hitet lehet növelni Isten Igéjével és minél jobban 
megtelik a kút, utána lesznek a folyamok, amik kijönnek a Szent Szellem által. A Szent 
Szellem elvezett minket minden igazságra és megmutatja nekünk, hogy hol van az a pont, 
ahol meg tudunk gyógyulni, meg tudunk szabadulni, Jézus nevében. Ámen! 

 
Bor Ferenc:  
Köszönöm szépen a lehetőséget! Az Úr szeretetével ölellek benneteket! 
Amikor tegnap készítettem a mai tanítást, az üzenetet, egy kicsit nyugtalankodtam, mert 

ez egy felsorolás jellegű, vázlatszerű tanítás, a témájából kifolyólag. Azon gondolkodtam, 
hogyan fogja fogadni a hallgatóság. Képzeljétek el, ma kaptam egy nagyon komoly meg-
erősítést, egy mennyei prófétikus megerősítést. Telefonon hívott az egyik szolgálótárs, aki 
prófétai hivatalban van, teljesen más dologról beszéltünk, már el is köszöntünk egymástól, 
amikor azt mondta, még van egy üzenet: vázlatszerűen tanítsatok! Ez egy nagy békességet 
hozott rám. Valószínű ezt azért üzente az Úr, mert nagy téma, amit mi minden héten át-
veszünk a bibliaiskolából, és hogy minél többet át tudjunk adni, és sokkal többet át tudunk 
adni, ha vázlatszerűen tanítunk.  

Jelen pillanatban az imaszolgálatot tanulmányozzuk. Ezzel kapcsolatban szeretnék átadni 
nagyon fontos információkat.  

Először is, tudnunk kell, hogy az imádság arra épül, hogy a testünk hangvezérléssel 
működik. Lehet, hogy ez a hangvezérlés furcsa fogalom első hallásra, de például a lovakat is 
részben hangvezérléssel irányítják. Vannak például a mai modern telefonok, vagy lámpák, 
villanykapcsolók, hangvezérléssel lehet kikapcsolni, bekapcsolni. A hangvezérlés nem új 
dolog. Isten találmánya, mert hogyan teremtette a világot? Hangvezérléssel. Kimondta. Ezt a 
képességet megadta nekünk is. Néhány feltaláló elvette Isten találmányát, és a technikai 
részben is megvalósította.  

A helyi Örömhírmondó kis újságunk két számában már ezzel foglalkoztam, és ha 
felírjátok, meg tudjátok nézni a legutóbbi évkönyvben: 2016. 06. hónap, itt a hanghullámokról 
írtam egy cikket, és 2020. 02. hónap, ez pedig a hangvezérlésről szól. Ma átolvastam, 
izgalmas így visszamenőleg számomra is, de most nincs idő, hogy ezzel mélyebben foglal-
kozzunk. Lényeg az, hogy a hangvezérlést használva át kell vennünk az irányítást a testünk 
felett. Meg kell mondanunk a testünknek, hogy hogyan működjön! Az egy pozitív dolog, ha 
megparancsolom a testemnek, hogy öltse magára az Úr Jézus Krisztusban kapott szent 
egészséget, és abban járjon, és vesse le a hazug tüneteket. A szellemem kiadja a parancsot a 
testem számára. Ez rosszul is működhet, amikor reggel felébredünk, és azt mondjuk, hogy 
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„jaj, de nem jól érzem magam”. Tudjátok, mi történik ilyenkor? A sejtünk meghallja, 
továbbadja a másik sejtnek, az összes sejtnek átadja, és az a napunk úgy telik el, hogy nem 
érezzük jól magunkat, mert a hangvezérlést rosszul használtuk. Azt a két cikket ajánlom, hogy 
olvassátok el, mert nagyobb képet fogtok kapni belőle! 

1. IMASZOLGÁLAT ALAPELVEI 
Sajnos, az imaszolgálat alapelvei nem mindenki számára egyértelműek. Erről muszáj 

beszélni, még ha kicsit száraznak tűnik is ez az anyag, vagy ez az üzenet, de mindenkinek 
hallania kell, nem csak annak, aki imakörbe jár, aki kórházba vagy idősotthonba jár, hanem 
mindannyiunknak. Mert soha nem lehet tudni, hogy Isten mikor buzdít fel arra, hogy a buszon 
vagy a boltban vagy az utcán valakiért imádkozzál, és ha nem ismered az alapelveket, nem 
leszel olyan sikeres. A sikeres imaszolgálat alapjait fogom most felsorolni.  

1.  Az első benyomás. Fontos ügyelni a higiéniára. Ha bemegyünk egy intézménybe, egy 
kórházba, idősek otthonába, megfelelő legyen a leheletünk, legyen a zsebünkben egy 
mentolos cukorka, de például, óvakodni kell a túl erős parfümtől, mert lehet, hogy az a beteg 
allergiás a parfümre. 

Illő öltözködés. Ez azt jelenti, hogy ne lássanak belőlünk túl sokat. Kerülendő a szűk, 
átlátszó, kivágott ruha, miniszoknya, a feszes öltözet, a csípőnadrág, mert senki nem kíváncsi 
a kőműves dekoltázsunkra, és ez megbotránkozást okozhat a betegben, aki éppen az imát kéri. 
Sajnos ezekről is kell beszélni, mert akik most tanítanak a bibliaiskolában, ők kimondottan 
egy imaszolgálatot vezetnek, nagyon sok tapasztalatuk van, és nagyon jók ebben. 

2. Udvariasság. Bemutatkozás mindkét részről. Odamegyek, mutatkozzam be, őt is 
megkérdezem, legalább a keresztnevét, hogy hogy hívják, hogyan tudom szólítani. Fontos, 
hogy mosolyogjunk, megnyugtassuk, együtt érezzünk vele, és ezzel fogadóképessé tesszük őt 
az Igére, meg a gyógyító kenetre. Feloldódik, ha mi megfelelően viszonyulunk hozzá.  

3. Ne feltételezz! Az előbb erről is hallottatok egy gondolatot, de itt is szerepel, ne te találd 
ki, hogy a beteg miért fog imát kérni. Ha odajön valaki egy járókerettel, hogy imát szeretne, 
lehet, hogy csak a náthájáért fog imát kérni vagy a kiskutyájáért, és nem azért, hogy a lábai 
rendbe jöjjenek. Mindig meg kell kérdeznünk, hogy miért szeretne imát, és miben lehetünk 
ővele egy akaraton. 

4. Tudd meg, hogy miben hisz! Ugyanis, csak a beteg hitszintjén lehet eredményesen 
szolgálni, eredményesen imádkozni egy emberért. Két ellentétet említek: az egyik a százados, 
a másik pedig Jairus. A százados nem ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen elmenjen Jézus, 
és imádkozzon a szolgájáért. Viszont Jairus ragaszkodott ahhoz, hogy Jézus menjen el az ő 
gyermekéhez, és imádkozzon érte személyesen. Az első esetben, amikor a százados nem 
ragaszkodott a személyes szolgálathoz, ő hitt a hangvezérlésben, mert az imák távolra is 
működnek, nem csak személyesen. Ennek a két személynek különböző volt a hite. Fel kell 
térképeznünk, hogy miben hisz, miből szeretne gyógyulni? Ezt egy csomó kérdéssel meg 
lehet tudni. 

5. Ne szólj hitetlenséget! Vannak emberek, akik egy hosszú problémalistával jönnek, és 
azt elkezdik sorolni, sorolni, hogy hány műtétjük volt, hogy bántak vele stb. Ők a 
diagnózisukkal a hitetlenségüknek adnak hangot. Nekünk bátorítanunk kell őt, hogy van rá 
megoldás, Istennél van megoldás. Neked, mint imádságos személynek, nem kell tudnod az ő 
diagnózisát, mert elég, ha a Szent Szellem tudja, hogy mi az ő problémája, mert nem mi 
vagyunk a gyógyítók, hanem Isten Szelleme, Isten ereje. Kedvesen állítsd le azt, aki így 
hosszasan panaszkodik, és nyugtasd meg, hogy Isten tudja, hogy mi az ő problémája. Azzal 
kezd az imát, amit ő azonnal el tud fogadni. Első lépésként lehet, hogy csak abban hisz, hogy 
napról napra jobban van, akkor azért imádkozzál, és amikor ezt megtapasztalja, felbuzdul a 
hite és nagyobb dolgokat is el tud fogadni.  

6. Odafigyelés. Te, mint imaszolgálatos, figyelj a Szent Szellemre, mert Ő majd megmutat 
neked dolgokat. Amikor imádkozol a betegért, akkor tapintatosan, halkan imádkozz nyelve-
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ken, mert aki nem ismeri ezt, az lehet, hogy megbotránkozik rajta, elzárkózik vagy bezárja a 
szívét. Ne okozzunk ezzel megbotránkozást!  

7. Az embert lásd! Az imakérő, nem egy sor probléma, mert lehet, hogy egy sor problémá-
val jön, de ne azt lásd, hanem az embert! Nagyon fontos az illetőnek a látásmódja, meg a tiéd 
is. Kétféle látásmód van – ez nagyon megtetszett nekem, és beépült a szívembe. Az egyik 
betegnek látja magát, aki gyógyulni próbál. A másik egészségesnek látja magát, aki ellenáll a 
betegségnek. Miért tudjuk magunkat egészségesnek látni? Mert az 1Péter 2,24 azt írja, hogy 
Jézus elhordozta a betegségeinket és a fájdalmainkat, minden átoktól megváltott. Valljuk is 
meg: Én egészségesnek látom magam, és ellenállok a betegségnek.  

1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, 

az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 
A Jakab 4,7 nem azt mondja: engedelmeskedjetek Istennek, és hagyjátok figyelmen kívül 

az ördögöt meg a tüneteket. Mert ha figyelmen kívül hagyod a tüneteket, akkor le fog uralni, a 
fejedre fog nőni a tünet.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 
Az Ige azt mondja, hogy állj ellen, nem azt mondja, hogy hagyd figyelmen kívül, hogy itt 

fáj, ott fáj. Az a kulcsa az egésznek, hogy ellenállunk. Ezt mindig ki kell mondani, nem 
szabad letagadni, és figyelmen kívül hagyni sem, hanem ellenállni! A Jakab 4,7 azt mondja, 
álljatok ellen az ördögnek! A hangvezérlés nagyon jól működik, ha ezt is tudatosítjuk.  

Végeztek egy kísérletet, a víz a hangunkat magába veszi és rögzíti. Le van írva abban a 
cikkben, hogy a testünk 70-80%-a víz. Ezért tudunk a testünkhöz szólni. Ezért van ereje az 
imának, mert hangvezérlés működik, csak hittel kell szólni. Lehet, hogy többször kell, és nem 
egyszer.  

Az imaszolgálat a Jézussal való kapcsolatunk kiáradásának az eredménye. Nem mi gyó-
gyítunk, hanem a bennünk élő Krisztus. Nem kell azért aggódni, hogy én most imádkozom 
valakiért és vajon meggyógyul, vagy sem. Jól csinálom-e, vagy sem.  

Jézus könyörületessége vezessen bennünket az ima során! Érezzük át a beteg helyzetét, 
főleg annak, aki súlyos beteg! Nagyon fontos a beteggel a szemkontaktus, mert ő ebből azt 
veszi le, hogy ő fontos nekünk. Sokan, leginkább azok, akik egyedül élnek, nagyon 
vágyakoznak az érintésre, egy ölelésre, végül is kézrátételkor ez megtörténik. Valaki alig 
várja, hogy már imádkozzon érte a szolgáló és kapjon egy érintést, akár a bokájára. 

8. A félelem felismerése. Először mindig a félelmet kezeld a betegnél, mert a félelem hit-
gyilkos. Mutasd be Isten szeretetét, mert Isten szeretetének az átadásával a félelem kiűzhető. 
Ezt írja az 1János 4,18. az isteni fajta szeretet kiűzi félelmet.  

1János 4,18. 
18. A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. 
Mindenképpen nyugtasd meg a beteget úgy, mint egy síró gyermeket. Mit szoktál 

mondani a gyermeknek, amikor sírva szalad hozzád és el sem tudja mondani, hogy mi a baja? 
Kisfiam minden rendben lesz, ráteszed a kezedet, és már meg is nyugodott. A gyerekek na-
gyon gyorsan megnyugszanak. Muszáj a beteg megnyugtatása, mert hisztérikus beteg nem 
kezelhető. 

Vannak olyan esetek, amikor a házastárs félelme tartja fogva a párját, azaz akadályozza a 
gyógyulását. A beteg félhet a gyógyulástól, pontosabban a gyógyulás következményétől, mert 
mi lesz, ha elveszti a segélyt, vagy amit a leszázalékolásért kap, vagy pedig mit szól az orvos, 
ha ő nem az orvosi gyógymód szerint gyógyult meg. Az utcánkban volt egy anyuka, volt neki 
egy fogyatékos lánya, értelmileg és fizikailag is. El kezdett járni a kislány a gyülekezetbe, és 
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amikor elkezdett gyógyulni, akkor megtiltotta az anyuka, hogy tovább járjon, mert akkor 
elveszíti a járadékot, amit kap a leszázalékolásért. Ezek valós dolgok. 

9. Tanítsd őket az Igére! Jézus mit tett mielőtt valakiért imádkozott volna vagy a gyógyító 
szolgálatát kezdte volna? Tanított. Utána imádkozott. A gyülekezetekben is így történik, hogy 
az imasor, az az alkalom után van. Az imaválasz elfogadásához tudnia kell a betegnek, hogy 
mi Isten akarata. Ezt is el kell magyarázni. Isten akarata az, hogy gyógyult legyél, jómódban 
éljél, és sorolhatod a többit, ami éppen ráillik. A gyógyulás hit által vehető át. A hit egy 
mennyei fizetőeszköz. Hallhattátok nemrég a pásztorotoktól ezt a gondolatot is. 

10. Jézusnak nem probléma. Jézus minden betegséget gyógyít. Jézusnak nem okoz gondot 
egyetlen tünet kezelése sem. Megint egy fontos gondolat jön! A probléma felnagyítása helyett 
a választ, a megoldást derítsd fel! Pár héttel korábban hallottatok az elméről tanítást, hogy az 
elme képes a problémát felnagyítani. De nem szabad neki engedni. Az orvosi jelentés nem az 
utolsó vélemény, mert az igazság felülírja a valóságot. Az igazság pedig Isten Igéje, a János 
17,17 írja. 

János 17,17. 
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság. 
 Nagyon jó tudni azt, hogy a szellemi dolgok hatnak a fizikaira. A szellemi dolgok meg 

tudják változtatni a fizikai dolgokat. Az Ige meg tudja változtatni a betegség tüneteit. 
Fordítva, hála Istennek, nem működik, hogy a fizikai valóság nem hat a szellemi dolgokra, 
így kimondhatjuk, hogy a Biblia állandó, soha nincs benne módosítás, mint a KRESZ-ben, 
vagy egyéb más törvényben. Amikor a probléma fölé felmagasztaljuk Istent, akkor össze-
zsugorodnak a problémák. Ha nagyobbnak látjuk Istent a problémánál, megtudjuk, hogy Ő 
képes arra megoldást hozni, akkor a problémát már csak hangyányinak látjuk.  

11. Légy bátor! Mindig a hit beszédét szóljad! Imádkozz bátran, mert a felelősség nem a 
tied! A gyógyító az Úr Jézus!  

12. Egy területen győzz! Ha valakinek összetett problémája van, akkor legcélszerűbb a 
látványossal vagy a legegyszerűbbel kezdeni, mert már egy győzelem gátakat dönthet le a 
beteg életében. Például, ha valakinek, mondjuk, van egy gerincferdülése, és hozzá fájdalom 
társul, akkor először imádkozz a fájdalomért, hogy az szűnjön meg! Amikor a fájdalom 
megszűnt, a hite ezen felbuzdult, és akkor folytasd az imát a komolyabb területen, a gerinc-
ferdülésért. Erre szokták mondani, hogy nem ajtóstól kell rontani a házba, hanem apránként 
venni azokat a tüneteket. Ha jelentkezik egy tünet, soha ne vedd a nevedre! Ne írd alá a 
csomagszállítót! Ha azt mondod, hogy az én betegségem, vagy nekem van egy náthám vagy 
egy tüdőlötyögésem, akkor az a tied. Nevezd csak úgy, hogy egy tünet van rajtam, egy hazug 
tünet. Miért hazug? Most olvasta a pásztor a János 8,44-ben, hogy a hazugság atyja, aki 
egyébként tolvaj is, és el akarja lopni azt, ami a tied. Az egészségedet vagy a pénzedet. 

13. Légy türelmes! Hit és béketűrés által birtokolhatjuk Isten ígéreteit. Ezt a Zsidókhoz írt 
levél 6 írja a 11-es, 12-es versekben.  

Zsidó 6,11‒12. 
11. Kívánjuk pedig, hogy közületek mindenki ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa mind-

végig, hogy a reménység teljes bizonyosságára eljussatok. 
12. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés 

által öröklik az ígéreteket. 
Amikor az Igét szóljuk, akkor élet szabadul fel. Nem mindegy, hogy a problémáról beszé-

lünk, vagy az odavonatkozó Igéről. Ha nincs jelen szellemi ajándék, ha nincs működésben 
szellemi ajándék, például gyógyítások ajándéka, a kézrátétel mindig működik, de ne felejtsük 
el, hogy néha időre van szükség, hogy a gyógyulás megnyilvánuljon. Nem mindig azonnal 
történik meg, és emiatt nem kell kétségbeesni! 

14. Ne korlátozd Istent! Neki nincsenek korlátai. Az Efézus 3,20 azt mondja, hogy Isten 
képes mindent megtenni.  
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Efézus 3,20. 
20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk mun-

kálkodó erő szerint, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, 
A minden az minden. A hiba a mi kicsinyes gondolkodásunkban keresendő. Miután imád-

koztál a betegért, adj neki lehetőséget, hogy gyakorolja a hitét, mert a Jakab 2,20 azt mondja, 
hogy a hit cselekedetek nélkül halott.  

Jakab 2,20. 
20. Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott? 
Kérdezd meg tőle, hogy szeretné-e kipróbálni, például, a gyógyult végtagjait? De a 

kezdeményezés az övé legyen! Ne erőltesd rá, hogy most torna!  
15. Szolgálat gyerekek felé. Ez egy speciális terület, a gyerekekkel egy kicsit másképp kell 

bánni, de bennük kevesebb a hitetlenség és ezért fogadóképesebbek. Mentesek a tévtanítá-
soktól, ezért elhiszik, amit te mondasz nekik, viszont az ő szintjükre le kell ereszkedni. Az ő 
szintjükön kell szolgálni feléjük, akár egy kis barátkozással, de megkérdezheted gyereknyel-
ven azt, hogy szeretnél egy különleges barátot, vagy pedig egy titkos nyelven szeretnél 
beszélni? Így be lehet vezetni őket az Evangélium dolgaiba. Mindig a szülők látókörében 
imádkozz! Lehet esetleg távolabb, nem fontos, hogy ott üljenek a gyerek mellett, de ne egy 
külön teremben, bezárt ajtó mögött, mert jöhetnek vádak, pedofília, stb. Derítsd ki a gyerekek 
esetében is, hogy mire van hitük! Vond be őket az imába! Magyarázd el nekik, hogyan 
használhatják a hatalmukat, és biztasd őket arra, hogy ők is imádkozzanak a társaikért, akár az 
óvodában, az iskolában vagy a játszótéren.  

2. GYAKORLATI TANÁCSOK 
1. Nem tanácsadók vagyunk. Nem diagnosztizálhatunk, nem javasolhatjuk azt, hogy 

hagyja abba a gyógyszeradagolását, és nem erőltethetünk semmit.  
2. Titoktartás. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez a megbízhatóság kulcsa, és Isten 

bennünket is tesztel, hogy ha valamilyen bizalmas dolgot ránk bíz, hogy azt megtartjuk, vagy 
csak adott személyekkel osztjuk meg, vagy a falurádióban szétkürtöljük, mert akkor többet 
bizalmas dolgot nem tud ránk bízni. Vannak kivételek, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, 
vagy bántalmazás esete áll fent, akkor a hatóságokat kell értesíteni. Ne legyünk fecsegők! 
Amikor elmondunk egy bizonyságot egy gyógyulással kapcsolatban, akkor azt név nélkül 
tegyük! Megtehetjük, sőt, hasznos is egy bizonyságot elmondani, de nem kell tudni 
mindenkinek, hogy kiről van szó, főleg, ha bizalmas vagy intim dolog. 

3. Védd magad! Ránk van bízva, hogy mennyi és milyen elérhetőséget adunk át annak, 
akiért imádkoztunk. Itt elsősorban arról van szó, hogy ha idegenekkel találkozunk, például, 
buszon vagy vonaton. Lehet, hogy egy elmebajos, aki hajnali kettőkor fog felhívni, mert neki 
akkor van szüksége imára. Erre nincs szükség, viszont megadhatjuk az egyház központi 
elérhetőségeit, amire fel kell készülni egy kártyával, hogy ez mindig legyen kéznél nálunk. 
Így nem fog kialakulni szellemi függőség és érzelmi leterhelés, ha egy idegennek nem adjuk 
meg a személyes elérhetőségünket. Arra is rá kell mutatni, hogy nem mi vagyunk a megváltó, 
hanem mutass rá Jézusra, hogy Őt keresse mindig.  

4. Legyél illemtudó! Ellenkező neműért csak nyilvánosan imádkozz! Ugyanis a nyilvános-
ságban rejlik a biztonság. Egy másik teremben, zárt ajtók mögött megint érhetnek alaptalan 
vádak, amivel megvádolhatják az imádkozót, például zaklatás. Ezért fontos, hogy legalább 
hárman legyenek jelen. Ezért is jó, ha egy kórházi vagy otthonos szolgálatba legalább ketten 
mennek. Van egy összefüggés, a biztonság meghozza a nyugalmat a beteg számára, a 
nyugalom pedig befogadóképessé teszi őt, az Evangélium és a kenet számára. Szükség esetén 
harmadik személyt is bevonhatsz, odahívhatsz, ha gyülekezetben történik ez az imádság, vagy 
éppenséggel magad helyett felkérhetsz mást is, hogy gyere, imádkozz helyettem, mert olyan a 
szituáció.  
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5. Kézrátétel. Ne hamarkodd el! A kézrátételhez mindig kérd ki a beteg engedélyét. Az 
imasorban ne lökd fel az illetőt, és ne érintsd illetlen helyen! Mi, bárhol szolgálunk, a Krisztus 
Szeretete Egyház tekintélye alatt szolgálunk, és nem szabad, hogy rossz hírét keltsük az egy-
házunknak. Vigyázni kell mindenféle szempontból.  

6. Kenet alatt. A tanítás után általában van imasor, és amikor imádkoznak a betegekért, a 
többségük a kenet súlya alatt eldől, de nem kötelező eldőlni. Van, aki állva fogadja a kenetet, 
ez változó. Akik a kenet alatt eldőlnek, azokra a Szent Szellem vigyáz, és nem kell tovább 
imádkozni azokért, akik már a kenet alatt fekszenek, mert a Szent Szellem uralma alatt tartja a 
helyzetet.  

7. Zavaró jelenségek. Nem minden probléma démonikus. Sok esetben csak testi megnyil-
vánulásról van szó. Ha mégis ilyen szituáció lenne, a démonokkal nem beszélgetünk, hanem 
hatalmat veszünk fölöttük. 

8. Generációs átok. Én is érintem ezt a kérdést, mert még ma is sokfelől hallom, hogy 
generációs átokra hivatkoznak. Generációs átok csak az Ószövetségben volt. Mi már egy új 
szövetségnek a részesei vagyunk, és Jézus minden átoktól megváltott bennünket. A 2Korint-
hus 5,17 pedig világosan mondja, hogy amikor újjászülettünk új teremtések lettünk, és 
minden régi elmúlt 

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett 

minden. 
Van, aki generációs családfát állít fel, de ezek csak tanult viselkedések az alapján, hogy a 

szüleik mit tettek. Ha volt egy drogos szülő, akkor a gyermek mit látott? Ha nagy problémák 
vannak, nyomás egy kis drog, és akkor mindjárt rózsaszín lesz a világ. Ez nem generációs 
átok, ez csak egy tanult viselkedés, és értelmetlen olyan dologért imádkozni, ami nincs 
valakinek az életében. Tehát generációs átok nincs, megszűnt. Isten ezt elrendezte a kereszten. 
Egy Igét olvasok fel nektek a Máté 10,7‒8. verset, az Egyszerű fordítás szerint. Ez a kulcsa az 
imaszolgálatnak: 

Máté 10,7–8. Egyszerű fordítás 
7. és hirdessétek nekik: »Megérkezett hozzátok Isten Királysága« 
8. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a 

leprásokat és űzzétek ki a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok ezt a hatalmat, ezért ti is 
ingyen végezzétek ezt a munkát! 

Itt két fontos alapelv van az imaszolgálatosok részére, hogy prédikáljanak és imádkozza-
nak a gyógyulásért, és mindezt ne pénzért, hanem, ahogy ingyen kaptuk, ingyen is szolgálunk 
vele tovább. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok! Köszönöm a türelmeteket! 
 
Horváthné Éva: 
Egyetlen dolgot szeretnék mondani, amit nem mindenki tud, és lehet, hogy bennünk sem 

tudatosult, hogy Jézus minden betegséget gyógyított, de nem mindenkit tudott meggyógyítani, 
ezt ne felejtsük el! Mert az emberek azt mondják, mikor baj van, hogy hol van most Isten, 
visszakérdezhetsz, hogy hol a hited? Isten meg tud gyógyítani, ha hiszel. Minden lehetséges 
annak, aki hisz. Ez meg van írva Isten Igéjében. Nagy tévedés, aki így gondolkodik, hogy hol 
van Isten. Isten ott van és Ő már ezt elvégezte a Fián keresztül, csak a hitünk alapján kell ezen 
munkálkodni tovább. Ámen! 

Szerintem mind a ketten boldogra prédikáltuk magunkat, és most a zsebkendők felett 
imádkozni fogunk, és megáldunk benneteket Jézus nevében. 
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Bor Ágnes: 
Az Ésaiás könyvéből szeretnék néhány Igét felolvasni, és utána egy felsorolást szeretnék 

mondani, hogy kik felett szóljuk ezt.  
Ésaiás 43,19–20. 
19. Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában 

utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.  
20. Dicsőíteni fog engem a mező vada, a sakálok és struccok, hogy vizet szereztem a 

pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. 
Így szól az Úr. 
Ésaiás 41,18. 
18. Kopasz hegyeken folyókat nyitok és a rónák közepén forrásokat; a pusztát vizek 

tavává teszem és az aszú földet vizeknek forrásává. 
Jézus nevében ezt szóljuk az életünk minden területe felett, ahol még a talajt meg kell 

művelni, lelki értelemben. Ezt szóljuk a szolgálatunk felett, és mindazok felett, akikért 
imádkozunk, akik felé szolgálunk. Mindazok felett, akiknek még üdvösségre van szüksége, a 
szellemileg, lelkileg megműveletlen termőföld felett, és azok felett is, akik a 
járványhelyzetben nehéz helyzetbe kerültek. A vezetők felett, akik bármilyen vezető 
pozícióban vannak, és akiknek van hatalmuk döntéseket hozni, amik másokat is érintenek, 
Jézus nevében. Ámen! Halleluja! 

 
Horváthné Éva:  
Köszönjük szépen, és ne felejtsük el, hogy az élet és a halál a nyelv hatalmában van! 

      

 
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 

Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 

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. 
 
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. 
Jézus, te vagy az én Uram és Megváltóm! 
Jézus, te vagy az én Gyógyítóm! 
 
Meg vagyok váltva. 
Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére örökre megtisztított minden bűntől.  
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Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság! 
Köszönöm neked, drága Jézusom, az örök életemet! 

     
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
 

 

 

 

 


