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DÓZERHIT 8. – A hit felszabadítása 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 09. 02. 
 

A szent vérrel befedezett a mai összejövetel, és az Úr Jézus Krisztus az Úr a mai alkalom 
felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük Atyám, hogy Te növeled a világosságunkat, 
hogy még több ismeretünk legyen Rólad.  

Hálát adunk Atyám, hogy Te olyan mértékő világosságot hozol most a gyülekezethez az 
elkövetkezendı idıben, hogy hatalmas áttörések lesznek azoknál, akik ezt befogadják és 
megcselekszik, a Jézus Krisztus szent nevében. Mindenkit szent egészségben állítunk az Atya 
trónja elé, az 1Péter 2,24 alapján!  

Hálát adunk Atyám, hogy a hitünk folyamatosan növekszik. Eddzük a hitizmainkat azáltal, 
hogy hetente magunkhoz vesszük a tanításokat. Befogadjuk Uram a Te békességedet, a végtelen 
szeretetedet, mert Te elıbb szerettél bennünket. Mindennél elıbb szerettél bennünket, és 
elküldted az egyszülött Fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy minket İ megváltson, szabaddá 
tegyen, igazzá tegyen, és örök életet kapjunk általa.  

Hálát adunk, hogy szabadon szólhatjuk a Te Igédet, és mindazt, ami Tıled származik. 
Számunkra mindaz bebetonozott, és senki ki nem mozdíthat a helyébıl, a Jézus nevében. 
Téged dicsérünk és magasztalunk Uram, mindörökkön örökké. Ámen. 

Köszöntsd a szomszédodat, miközben emlékezteted arra, hogy a hit mindig jó jelentést ad! 
Szeretettel ölelünk benneteket!  

Megjelent a kis ÖHM újságunk. Az elsı oldalon az ember hármas felépítésérıl van szó, az 
Áldásözönbıl a banki kivét 2. része olvasható, két bizonyság követi ezt, a hátoldalon az 
elmúlással kapcsolatban találhattok gondolatokat.  

Elmondom a bizonyságom: Tegnap a kis felvevımet odaraktam a hangfalhoz, hogy a 
biztonság kedvéért vegye a központi alkalmat. Ezzel szoktam rögzíteni az alkalom végén 
elıforduló „Ráadást”. Amikor bekapcsoltam, akkor megnéztem az akku töltöttségét.  

De a három pálcikából még volt kettı. Gondoltam, hogy ez több mint a fele. És a vége 
felé, amikor már a gyógyító sor után ment a ráadás, ránézek, nem világít a piros. Kimerült az 
aksi. Összesen 20-24 percet tudtam felvenni az egész alkalomról.  

A „Ráadásban” volt olyan, ami egy nagy világosságot hozott a számomra, és ezzel fogunk 
foglalkozni még. A kvantumfizikáról beszélt Sanders pásztor, ami elvont dolog. A lényege az, 
hogy mi még az iskolába azt tanultuk, hogy a molekula után a legkisebb az atom. Most a 
kvantumfizika továbbmegy, és a kvarkok a ma ismert legkisebb részecskék.  

Ami nekem összeállt: összeállt az Igével ez a tudományos megállapítás, amit most el 
fogok mondani. Tudományosan látom bizonyítottnak az Igét, amely azt mondja, hogy a nem 
létezıket létezınek nevezzük, és hit által a nem láthatóból a valóságba szólítjuk. Ezt mondja az 
Ige. Ugye? Nem így volt megfogalmazva, de nekem ez így állt össze.  

Ez a „Ráadásban” volt, de most már megvan, dicsıség az Úrnak! Felkiáltottam az Úrhoz, 
hogy ez a felvétel nekem valahonnan kell! Ma reggel már megtaláltam a neten, és abból ki 
tudtam vágni ezt a részt. Fölteszem a megszokott helyre.  

A lényeg az, hogy ezek a kvark részecskét nem láthatóak. Tehát ez a kvantumfizika 
nagyon ott van már a szellemi világ határán. Ezek az apró részecskék nem láthatóak, de 
szavakkal elıszólíthatók. Képzeljétek el! Nem ezt mondja az Ige, hogy a szavainkkal a 
valóságba, a láthatóba szólítjuk a dolgokat? Fantasztikus! Bizonyára elöljárónkat is ez 
ragadhatta meg, hogy az Igét támasztja alá ez a tudományos megállapítás, felfedezés.  

Lényeg, hogy megvan a „Ráadás”. Máskor majd jobban odafigyelek. Nagyon-nagyon 
szeretem ezt, nemcsak én, mások is, mert nagyon sok gyöngyszem rejlik még a gyógyító sor 
utáni üzenetben. Aki a gyöngyszemekre vágyódik, és semmirıl nem szeretne lemaradni, 
annak lehetısége legyen ezt habzsolni. Hallelúja!  
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Ez az egyik bizonyságom, hogy annak ellenére, hogy nekem nem sikerült felvenni, az Úr 
kegyelmébıl megvan a megoldás. Már éppen készültem kiírni egy körlevelet, hogy aki ezt 
felvette, az legyen szíves, adja ide, vagy utánajárni, hogy akinél be lehet szerezni. De az Úr 
megoldotta ezt. 

A DÓZERHIT sorozatunk 8. rész következik. A mai tanítás címe: A hit felszabadítása.  
A HIT KIMONDÁSA 
Márk 11,23. 
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és 

ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond 
megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Ámen. 

A hitnek ez az 5. alapelve, hogy a hitünket ki kell mondani. Ismétlésképpen elmondom:  
1. alapelv: minden újjászületettnek van hite, mert megkapta a hit mértékét, 
2. alapelv: a hit növelhetı, fejleszthetı,  
3. alapelv: a hit helye a szív,  
4. alapelv: a hit akadálya a meg nem bocsátás. Mert a hit csakis agapé szeretet által tud 

csak munkálkodni. A hitnek az üzemanyaga a szeretet.  
A hitünket úgy tudjuk felszabadítani, ha kimondjuk azt, amiben hiszünk. Jézus itt azzal 

zárja a tanítását, hogy meglesz néki, amit mondott.  
Az Úr szólt Hagin szívéhez az egyik alkalommal: észrevetted, hogy ebben a versben 

háromszor szerepel a mondani szó, míg a hinni szó csak egyszer. Ez azt jelenti, hogy sokkal 
hangsúlyosabban kell foglalkozni a hitünknek a kimondásával, a megvallásával, a hitünk 
felszabadításával, mint magával a meglevı hitünkkel. 

Amikor a test és az elme elcsitul, akkor képes az Úr szólni a szellemünkhöz. És az elme 
bizony nem olyan könnyen csitul el. Hagin annak idején böjtölt, hetente kétszer. Szólt az Úr 
hozzá, hogy ez nem igazán egészséges, mert ki fogsz merülni. Sokkal hatásosabb, és 
eredményesebb, ha egy böjtölı életmódot folytatsz.  

Tehát nem arról van szó, hogy most hetente két napot kijelölsz, és akkor csak vizet 
fogyasztasz, hanem a testedet alárendelve étkezel a hét minden napján. Azaz, ezzel a 
módszerrel az ember megtanulja uralni a testét, a kívánságokat.  

Amikor Pesten imádkozunk vagy két órát, akkor is el kell telni egy idınek, mire az elme 
lecsendesedik. Az elme az szeret kattogni, hogy hogyan sikerült a múlt heti palacsinta, mit 
fızünk jövı héten és egyebek. Fıképp a problémákon idız.  

Kenneth Hagin, amikor a betegágyán feküdt, több ezer alkalommal megvallotta ezt az 
Igét, de a figyelmét elkerülte, hogy ebben az Igében háromszor szerepel az, hogy mondani, 
mondani, mondani.  

A Bibliát nem az elménkkel értjük meg. A teológia az elmére épül. A teológia is csak 
akkor hasznos, ha a szellemi oldaláról, újjászületve foglalkozik az ember ezzel a témával. A 
kijelentést nem az elme veszi át, hanem az embernek az újjászületett szíve.  

Amit korábban nem vettünk észre a Bibliában, vagy a tanítókönyvekben, az azért volt, 
mert nem a szellemünk ragadta meg azt a bizonyos információt. Mindannyian találkoztunk 
már ilyen esettel, hogy egy bizonyos idı múlva felolvastuk azt az Igét, azt a könyvet, és 
hoppá rádöbbentünk, ebben van valami. Tehát a szellemünk ráugrott arra a bizonyos dologra 
és megragadta. Mert idı közben a világosságunk bizonyos mértékben már növekedett.  

A hívık általában nem a hit terén rontják el a dolgaikat, az imáikat, az életüket, hanem a 
kimondás során! Tudjátok, az orrunk alatt van egy vízszintes „nyílás”, és benne van egy 
szerv, amit nyelvnek hívnak. Jakab apostol nagyon szépen leírja, hogy ez a nyelv hatalmas 
erdıtüzet is képes produkálni.  

A hívıket tanítják a hitre. Tanítják ıket, hogy higgyenek Isten Igéjében. De a hit 
felszabadítására már sokkal kevesebb figyelmet fordítanak. Nagyon fontos, hogy a hit 
felszabadítását tanulmányozzuk, és több világosságot vegyünk belıle.  
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Most elárulom elıre, hogy az Úr kegyelmébıl olyan témát kezdtem el tanulmányozni, ami 
olyan világosságot fog hozni a gyülekezet és hallgatóság számára, hogy aki ezt befogadja és 
alkalmazza, krónikus betegségbıl is képes egy-két nap alatt kijönni. A krónikus azt jelenti, 
hogy hosszan tartó, vagy évekig tartó betegség.   

Most nagyon fel vagyok villanyozva ettıl az anyagtól. De még figyelek az Úrra, az lesz a 
legjobb. Tehát annyira feldobott ez a téma, hogy nincs mese. Szabadulásoknak kell jönni, 
gyógyulásoknak, áttöréseknek kell jönni! Ahogy a múlt héten hallottátok, Floridában két hét 
alatt 25 ember támadt fel, a hívık hittel teli imái alapján!  

Visszatérve a jegyzeteinkhez. Az Úr üzenete Haginhoz az volt, hogy háromszor annyit 
kell tanítani a megvallásról, mint a hitrıl. Mert a Márk 11,23-as vers is háromszorosan utal a 
hitünk kimondásra. 

A SZAVAID MEGVALÓSULNAK 
Az elıbb felolvasott Ige úgy is megfogalmazható, hogy amit a hívı a szívében hisz és azt 

hittel kimondja, az megvalósul. Tehát a szívünkben hinnünk kell, hogy a szavaink 
megtörténnek.  

Ha ezt közelebbrıl megvizsgáljuk, hogy a szívünk és a szánk összefüggésben van, akkor 
elmondható az is, hogy nemcsak a szívünkben van benne a hit, hanem a szavainkban is. És így 
történt a teremtés, a hit benne van Isten Szavában. A hit benne van Isten Beszédében, azaz, a 
hit benne van Isten Igéjében, azon túlmenıen, hogy Isten ereje is benne van.  

Szívbıl kell hinnünk a saját szavainkban, és ez erıt ad ahhoz, hogy gyızedelmes életet 
éljünk. Azt a gyızedelmes életet, amit az Úr Jézus már megszerzett a számunkra. Az jön 
valóságba, amit hittel kimondunk, és nem az, amiben erısen hiszünk. Természetesen hinnünk 
kell, de ki kell mondani.  

Jézus mit mondott? Meglesz néki, amit mondott! Nem azt mondta, hogy meglesz néki, 
amiben hisz. Természetesen a kettı együtt jár, mert a hitünk és a szavaink hozzák valóságba a 
kívánt dolgot. Mostanában itt a helyi gyülekezetben is, ahogy hallom a bizonyságokat, az 
imákra nemcsak megkaptuk a választ, hanem a válasz valóságba is jön. Hallelúja!  

Egyébként a hit az kiül az arcokra. Mert a hit esetében az embernek a szája széle felfelé 
ível, ha nincs hit, akkor lefelé görbül. Így könnyő megmondani, hogy ki jár hitben. Nem is 
kell egy szót sem szólnia. Aki viszont nincs megelégedve a helyzetével, annak szükséges, 
hogy megvizsgálja a beszédét.  

Kívánom, hogy a következı alapigazság beíródjon az elmétekbe. Akik ma vagyunk, az a 
korábbi szavainknak az eredménye. Innentıl kezdve, hogy ismerjük a szavaink erejét, a 
szánkkal tudjuk írni a jövınket.  

Vannak olyan igeversek, amelyek a pontosítást követıen bizonyos mértékben eltérnek a 
régi kiadástól, de nem az eredetitıl térnek el. Ha valakinek ilyen igeverset kínáltok, s az ı 
Bibliájában másként van, akkor hivatkozzatok arra, hogy ez a héberben vagy a görögben így áll.  

Nem is a mi Bibliánkra kell hivatkozni, hanem arra, hogy az eredetiben így van. Az 
Ószövetség héber nyelven íródott, az Újszövetség pedig görög nyelven. Ez a vers ugyanazt a 
törvényszerőséget bizonyítja, amirıl az elıbb beszéltünk: az lesz meg, amit kimondtunk. 

Példabeszédek 6,2. 
2. Szádnak beszédei által estél tırbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel. 
A tır a héberben csapdát is jelent, és a megfogadtattál értelme pedig foglyul ejtett, rabul 

ejtett. Tehát a saját szavaink be tudnak börtönözni, ha rosszul használjuk.  
Ez az az eset, amikor a keresztények nem a Jóel 3,10 szerint beszélnek. Mert azt mondja, 

hogy a gyenge mondja azt, hogy erıs vagyok! Ezt kiveséztük épp a napokban, hogy mit jelent 
a héberben, mert a régi kiadásban, meg más kiadásokban nem így van.  

Egyetlen olyan más fordítást találtam magyarul, amiben még úgy szerepel, mint nálunk, 
hogy a gyenge mondja, hogy erıs vagyok. Ugyanis az eredetiben az van, hogy a beteg mondja 
azt, hogy hıs vagyok.  
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Megnéztem a héberben a beteg szót. Egyedüli jelentése ennek a szónak az, hogy gyenge. 
Tehát nem is lehet másként értelmezni. A gyengének a párja pedig az erıs. A hıs a héberben 
jelenti azt, hogy hıs, vitéz, erıs.  

Tehát a fordítások többsége nem ezt adja vissza, ami az eredetiben olvasható. Ilyenkor azt 
kell mondani, hogy ez az eredetiben így szerepel, és így is van értelme. Mert a gyenge 
ellentétje az erıs.  

Helytelen az ördögöt hibáztatni, ha a saját beszédünk miatt kerülünk csapdába. Bizony 
vannak keresztények, akik hajtják, üldözik az ördögöt, és igazából az ördögnek semmi köze 
sincs ahhoz, amit megélnek, mert a saját szavaik által kerültek csapdába.  

Egy író a következı igazságot fogalmazta meg: Amint kimondtad, hogy képtelen vagy 
valamit megtenni, lesújtott rád a korbács. Amint kimondtad, hogy nincs hited bizonyos 
dolgokra, az óriássá dagadó kétség gúzsba köt. Milyen nagy igazság ez. Biztos, hogy az Úrtól 
kapta ezt a kijelentést. És ehhez az Igéhez nagyon jól társítható.  

A saját szavaink képesek börtönbe zárni, de képesek kiszabadítani is. Ha a hívı a 
beszédében hibázik, akkor az béklyóba kötözi ıt. Bilincsbe, rabságba veri. Ezért kell 
megfontolni, hogy mirıl beszélünk.  

Tudomásul kell vennünk, hogy a saját szavaink uralnak bennünket. Ez tény. Ezért nem 
szabad kimondani a vereséget, a kudarcot, megkérdıjelezni az Úr gyıztességét. Ha a vereséget 
szólná a hívı, ezzel gyakorlatilag kifejezné azt, hogy Isten ıt nem képes sikerre vinni.  

Ne kudarc-tudatú légy, hanem Isten-tudatú! Jusson eszünkbe az 1János 4,4, hogy a 
nagyobb lakik bennünk. Ez a nagyobb a Szentháromság harmadik személye, a Szent Szellem. 
İ Nagyobb minálunk, nagyobb a kísértésnél, a problémánál, a viharnál, a nehézségnél, az 
erıtlenségnél, és még nagyobb az esetleges fogva tartó erınél is.  

Emlékeztek még arra a vihar történetre? Elmondom újból, emlékeztetésképpen. 
Kétféleképpen viszonyulhatunk egy viharfelhıhöz. Elıször az Úr felé fordul a hívı, remegve, 
kételkedve, hogy látod Uram mögöttem azt a hatalmas viharfelhıt? Ez az egyik hozzáállás. A 
másik viszonyulás az, hogy hittel a viharfelhı felé fordul, és azt mondja, hogy te viharfelhı, 
látod mögöttem ezt a hatalmas Istent?  

A Szent Szellem egy isteni személy. Mit cselekszik benned ez az isteni személy? Hát 
zárjuk ki azt, hogy İ nem cipelteti magát, mint egy autóstoppos. İ nem egy kolonc a 
nyakadban. İ a segítségedre lakozik a bensıdben, hogy megerısítsen, vigasztaljon, és 
gyızelemre vigyen. Közben meg tanítson is, mert İ a Szent Szellem professzor.  

Meg kell tanulni úgy használni a szánkat, hogy az a javunkra váljon, és ne saját magunk 
ellenségei legyünk. Ha megtanuljuk hittel megvallani Isten Igéjét, akkor a kihívások felett is 
tudunk gyızedelmeskedni.  

Mert Isten Igéjében benne van az erı, a kenet, és benne van az isteni fajta hit. A kihívások 
fölött is tudunk gyızedelmeskedni, ha megtanuljuk hittel megvallani Isten Igéjét a helyzetünk 
felett. Jézus ugyanis elıre garantálta, hogy megkapjuk, amit kimondunk. Ezt két évezrede 
szólta a tanítványoknak.  

A hit üzenete úgy szól: meg tudom tenni a nagyobbal együtt, karöltve. Aki kételkedik, az 
gyakorlatilag egyedül van és alulmarad.  

(Köszönjük Uram a gyógyító kenetet a combrészen, de volt a lábban, kézben, ízületekben. 
Függetlenül attól, hogy a pásztor bemondja, hogy milyen kenetet tapasztal, a te hited által 
akkor is mőködik.) 

A MEGVALLÁS MIN İSÉGE 
Történt, hogy Isten az ı népét kiszabadította Egyiptomból. Izrael népe kivonult és Isten 

megígérte nekik, hogy egy nagyon gazdag földre, a Kánaán földjére viszi ıket. Amikor 
odaértek Kánaán földjéhez, akkor elıreküldtek 12 kémet, hogy fürkésszék ki, mi is van ott? A 
12 kémbıl 10 gonosz, hitetlen, kételkedı jelentéssel tért vissza: ott óriások vannak, és mi nem 
tudunk azokkal megbírni.  
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Két kém volt az – Józsué és Káleb –, aki pozitív jelentéssel tért vissza. Nem tagadták, 
hogy óriások vannak, de kijelentették, hogy az Úr velünk, és ezért megbírunk velük. Ha utána 
akartok olvasni, akkor a 4Mózes 13,31-tıl találjátok meg ezt a történetet.  

Nagyon fontos igazság rejlik ebben, hogy a rossz hír a kételkedés üzenetét hordozza. Ami 
rossz vagy gonosz hír, ahhoz nekünk semmi közünk. Számunkra rendelkezésünkre áll az 
Örömhír, és nekünk ezt kell terjeszteni, függetlenül a körülményektıl. Sajnos a hívık egy 
része csak rossz híreket képes továbbadni.  

A kétség az ellenségtıl származik, ugyanúgy, mint például a drog és ehhez hasonló 
pusztító szerek. A kételyt azok terjesztik, akik így gondolkodnak és így szólnak: hát ez így 
nem fog menni pásztor. Kevesen jönnek a gyülekezetbe, kevés az adomány. Milyen ócska 
evangélistát hívtál ide?  

Ezek a kételkedés szavai, s így a gyülekezet lefelé fog csúszni. És azok, akik a kételkedést 
szólják, azok házról-házra járnak. Azok gyakorlatilag házalók, és nyitott füleket keresnek, 
hogy a szájukból kiáradó szennyel megfertızzék a másikat.  

A hívıknek nem lenne szabad a kételyt terjeszteniük. De nem egy esetben, amikor a 
pásztor elmondja az Úr üzenetét, a tanácsát, amit az Úrtól vett, hozzáteszik, hogy igen, 
rendben van, de..... Én ezt így látom, én ezt úgy vélem, és akkor is rosszul mennek a dolgok.  

Izrael népe nem tudta elfoglalni az ígéret földjét a gonosz hír miatt. Ugyanis a 10 kém 
megvallotta a hitét, hogy képtelenek elfoglalni az ígéret földjét. És mit kaptak? Azt kapták 
meg, amit kimondtak. Nem tudták elfoglalni. A népnek a többsége szintén azon a véleményen 
volt, amit a 10 kém mondott. És amit megvallottak, ık is azt kapták.  
İk sem tudták elfoglalni a földet, mert a pusztában elkezdıdött a vándorlás. Egyedül 

Józsué és Káleb, aki jó jelentést hozott, ık mehettek be az ígéret földjére, mert a többiek addig 
elhaltak. A pusztába 40 évig bolyongtak. Tehát szeretnék rávilágítani arra, hogy a két kém 
sem tagadta az óriásokat.  
İk azt mondták, hogy az Úr velünk, ezért meg tudunk birkózni az óriásokkal. Azt 

vallották, hogy kétség nélkül be tudjuk venni azt a földet, mert az Úr a mi oldalunkon áll. 
Nekünk is ezt a gondolatmenetet kell, hogy folytassuk, minden területen. İk azt kapták, amit 
kimondtak, beléphettek Kánaán földjére.  

Ennek az üzenete a mai napra a következı: Az életünk óriásaival szembeszállva ne 
beszéljünk negatív módon, kételkedve és rossz hírt terjesztve. A hit mindig jó jelentést ad! Ez 
volt a két kém. Mi arról beszéljünk, amit az Úr képes elvégezni értünk.  

A szavaink álljanak összhangban Isten Igéjével, mert az Ige mögött az Úr Jézus áll, és İ 
az, aki megcselekszi a mi megvallásunkat. A Biblia igaz és én hiszem! Ez egy nagyon jó 
megvallás, rövid, de tömör. Mondjuk el együtt: A Biblia igaz, és én ezt hiszem! Ámen. 
Kenneth Haginnek ez az egyik hitmegvallása.  

Ha valamilyen tünet van rajtad, akkor is az Igét halld meg. A világ nem fogja érteni, hogy 
te miért mondasz „valótlant”. Még azt is mondhatja esetleg, hogy te most hazudsz. De ha 
lehet, akkor magyarázd el, hogy te nem hazudsz, hanem a Bibliának az igazságát vallod meg: 
Jézus sebeivel gyógyultam meg, most megragadom ezt az igazságot, és valóságba hozom! 

Nem mindig azonnal jön a megnyilvánulás. Elöljárónk azt mondta, hogy egy gerincpanasz 
problémája 6 hónap után tört meg. Van, amikor idıre van szükség. De ha kitartunk, ha 
úgymond „erıszakosak” vagyunk olyan tekintetben, hogy nem engedjük el azt, amit az Úr 
Jézus a számunkra megszerzett.  

Manapság az erıszakos szó durvaságot jelent. Idıközben, az évszázadok folyamán egyes 
szavak értelme is változott. Van egy olyan Ige, amely azt mondja, hogy az erıszakosok 
ragadják meg a mennyek országát.  

Ennek a görög szónak is van más jelentése, az egyik a kitart. Kitartok az igazság mellett. 
Olyan tekintetben lehetek erıszakos, hogy nem engedem a pusztítót a felségterületemre. 
Felveszem vele a jobblábas kapcsolatot.  



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

6/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

Egy szolgáló a halál torkában volt. Amikor az Úr megmutatta neki, hogy az ı problémája 
az, hogy amikor jönnek a barátok, s mindig megkérdezik, hogy vagy, İ elmondta a tényeket. 
Itt fáj, ott bök, ott szúr, itt hasogat, és ezzel nem tudott elıre haladni, sıt visszafelé esett.  

De mikor Isten megadta a világosságot a számára, onnantól kezdve épült fölfelé, mert 
csak az Igét vallotta meg. Nyugodtan mondhatod azt: Isten Igéje alapján megvallom, hogy 
Krisztus sebeivel meggyógyultam!  

Na, én kereszténytıl ezért nem is kérdezem meg, hogy miként vagy? Nehogy kellemetlen 
helyzetbe hozzam ezzel. Egyébként is gyıztesek vagyunk Krisztusban. Ez a kis morzsa is a 
tanulmányozott témából származik. Hiszem, hogy nagy megértések és áttörések jönnek! 
Egyébként is nemrégen hangzott el Pesten, hogy felléptünk a következı szintre.  

Még pár gondolat. Az Igében higgy, függetlenül a körülményektıl. Ezek a fránya körül-
mények, ha hagyjuk, nagyon le tudják húzni a hitünket és a tekintetünket az Úrról, a kereszten 
elvégzett munkáról. Márpedig az el van végezve, ki van fizetve az ár. Fent van a polcon.  

A helyesen gondolkodunk, helyesen fogunk hinni. A helyes hit pedig helyes beszédet fog 
szülni. A hitünk, a gondolkodás és a beszéd összefügg. És ha mindegyik helyes, igei, akkor 
haladunk elıre, mint a rakéta. Helyesen kell felszabadítani a hitünket. Ha ezt megtanultuk és 
mőködtetjük, akkor a hitünkkel útakadályokat tudunk ledózerolni, amelyek elıttünk állnak.  

Emlékeztetlek benneteket, amit múlt héten említettem, hogy a hegy az hegységet is jelent. 
Tehát több részbıl álló hegyvonulatot. A probléma nem mindig egyedül jön, van, amikor 
csıstıl. De a dózerhit képes elbánni azzal is. Hallelúja!  

Amikor kilátástalannak látszik egy helyzet, és a hívı azt valóban hittel átadja az Úrnak, 
akkor döbbenetes változások, eredmények születnek.   

 

Az elızı vasárnap az alkalom végén a Ráadásban a Róma 8,26 hangzott el. A Szent 
Szellem a segítségünkre siet, amikor mi fohászkodunk, és különösen nyelveken imádkozunk. 
Így fölturbózzuk a Szellemet, s akkor a segítségünkre siet.  

Róma 8,26. 
26. Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erıtlenségünkben. 

Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik 
miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ámen. 

Ez az eredeti szövegben úgy szerepel, hogy megragadja velünk együtt, valami ellenében a 
problémát, hogy le lehessen azt radírozni. Van egy hegy, azt velünk együtt megragadja és 
ilyen módon el lesz távolítva.  

Jim édesanyja idıs korában elesett, és a hátán több csont eltört, gondolom, hogy a gerince. 
A lényeg az, hogy ebben az idıben elöljárónk Ausztráliában tartózkodott és szolgált. Egy 
reggeli idıpont volt, amikor olyan súlyosan érintette ıt ez az eset, mintha ı maga törte volna 
el a csontjait. És rajta keresztül áradt a gyógyító kenet és így gyógyult meg az édesanyja.  

De amit szeretnék itt kidomborítani? Azt, hogy a gyógyító kenet néha olyan erıteljesen 
jön, mintha az embernek saját magának lenne problémája. Azt hitte, hogy itt a világvége, 
valahogy így fejezte ki magát.  

Egy másik esetben pedig gerincpanasza volt. Én erre emlékszem, már 10 évvel ezelıtt 
felfigyeltem rá, hogy nem mindig azonnal jön meg az áttörés. Amikor a gyógyító sorban van 
az ember, de ha hitben marad, akkor eljön a szent idızítés. Az ı esetében fél év kellett ahhoz, 
hogy a valóságba jöjjön a gyógyulása, hogy eltőnjön az a probléma, az a fájdalom a testébıl.  

Híres szolgálók pedig szinte valamennyien átmennek valamilyen súlyos betegségen. 
Hagin történetét ismerjük. Mert azt követıen a hitük annyira megerısödik, felerısödik, hogy 
nagyobb kenetben, nagyobb erıben tudnak szolgálni az emberek felé.  

Egy biztos, hogy több hited van, mint gondolnád! Csak mőködtesd, mondd ki, azaz 
szabadítsd fel a szavaiddal a hitedet. A szódából sem tud kijönni a szénsav és a pezsgıbıl 
sem, csak ha a dugó el van távolítva. A hitünk ehhez hasonlítható. Köszönjük Uram, ez a 
kijelentés most pattant ki.  
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A pezsgı nagyon jó példa erre: a dugó eltávolításakor a buborékok felszabadulnak. 
Amikor mi a hitünket a nyelvünkre vesszük, a szánkkal megvalljuk, kimondjuk, akkor 
ugyanígy fel tud szabadulni. Ez egy nagyon jó kép: a pezsgıbıl a szénsav hogyan tud 
fölemelkedni. Hallelúja.  

Ima: Köszönjük Uram a Te békességedet, a Te örömödet, mert az Úr öröme a mi 
erısségünk. Rád tekintünk Atyám és a Kálváriára, ahol a megváltás mőve bevégeztetett. Ott 
nyertük el a gyógyulásunkat a sebek által, a kiontott szent véred által pedig igazzá tétettünk, 
ezért bármikor a Te szent színed elé járulhatunk. Köszönjük az örök életünket és hálát adunk 
Atyám, hogy Te használsz bennünket, hogy áldássá válhassunk mások számára.  

„Szülészeti asszisztensként” használj bennünket abban, hogy új életek születhessenek. 
Köszönjük a nyitott szíveket, akikkel összekapcsolsz bennünket, és hálát adunk Atyám, hogy 
építhetjük a Te királyságodat együtt, egységben és közösen, a Jézus nevében.  

Megvalljuk, hogy a lakosság felett a sötétség leple levágatott, a sötétség leple lehullik, 
meglátják a dicsıséges voltodat, hozzád térnek. Nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a 
Szent Szellemed vonzásodnak, bejönnek a Te jelenlétedbe, a Te királyságodba, ott maradnak 
és növekednek, a Jézus nevében.  

Hálát adunk Atyám a Te Igédért, az Ésaiás 49,17-ért, amely azt mondja, hogy a segítség 
és a segítık hozzánk jönnek, hogy felépüljünk, hogy a gyülekezet épüljön, és azok, akik nem 
hozzánk tartoznak, azokat elengedjük, hogy elmenjenek, és ne romboljanak a Jézus nevében.  

Köszönjük Uram, hogy sok úton-módon használsz bennünket. Hálát adunk a Te bölcses-
ségedért, és köszönjük Uram a kijelentés bölcsesség és tisztánlátás szellemét, a Jézus Krisztus 
szent nevében. Nyitott szívet, halló fület és látó szemet vallunk meg. Megparancsoljuk az 
ellenségnek, hogy elengedje az elveszetteket, a Jézus nevében.  

A szemben gyógyító kenet jelent meg, látás áll helyre a Jézus nevében. Követeljük Jézus 
nevében az elveszettek üdvösségét, gyógyulását és szabadulását. Kérjük Atyám Jézus 
nevében, hogy ami a kereszten megszereztetett – a teljes körő megváltásunk az anyagiakban, a 
gyógyulás területén –, segíts Uram abban, hogy ez a hívık számára átvehetı legyen.  

Kérjük Uram a Te kegyelmedet, hogy segítsd hozzá az örökség átvételéhez a szenteket, a 
Te útjaid és módjaid szerint, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy hirdethetjük az Örömhírt, a 
Jézus nevében. Minden dicsıség Uram a Tiéd, mennyen és földön. Áldjuk és magasztaljuk a 
Te szent nevedet.  

Köszönjük Atyám, hogy imádkozhatunk a családunkért, a gyülekezeti tagokért, a 
szolgálókért, az elöljárókért, a Jézus nevében. És mindazokért, akik a köpönyegünk alá 
tartoznak. İk élvezhetik azt a szent védelmet, amit a kenet biztosít a számukra. És azt az 
ellátást, amit a kenet hoz áldásként a számukra. A Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

Kezünket tesszük rátok és kiárasztjuk felettetek Isten természetfeletti erejét. Isten az İ 
Igéjét adta a te szádba, mert az sziklazúzó kalapács és erıs mint a tőz, ezért valld meg azt 
mindenkor. A hit szava jöjjön ki az ajkaidon, és mindig gyızelemben fogsz járni, gyızelem 
lesz az eredménye, a Jézus Krisztus szent nevében.  

 

A pesti tanítás összefoglalója: Vannak tévtanok, például hogy nincs pokol és nincs ördög. 
Hát akkor hogyan fog ellenállni az ördögnek a Jakab 4,7 szerint, ha nem is hisz benne. A 
héten a vallásos oldalról hallottam, hogy most úgy van, hogy van menny.  

Vannak, akik bejutnak oda és van a másik csoport, akik nem jutnak be oda, hanem az 
ajtón kívül maradnak. Ezek olyan veszélyes tanok, mert akkor ık nem is értik meg az 
üdvösségre vezetésnek a lényegét, és nem is munkálkodnak érte.  

Aztán a gyógyulás elmúlt az apostolokkal, az is egy téves dolog. Isten méri a csapásokat 
az emberekre. Hogy honnan veszik ezeket? Ja, tudom, honnan veszik. „Kígyóveszély”!  

Ismét elıhozom az Ésaiás 49,17-et, a múlt héten is foglalkoztunk vele. De most ötféle 
változatban megvan, és ezt szeretném nektek felolvasni, hogy ez milyen jó nekünk.  

Ésaiás 49,17. 
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17. Elısietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak tıled.  
Ötféle fordításban is vizsgáljuk meg ezeket. 
1. NEW LIVING: Leszármazottjaid, utódaid hamarosan, nemsokára vissza fognak jönni. 

Azok pedig, akik próbálnak téged elpusztítani, tönkretenni, és lerombolni, azok elmennek.  
Ezt vonatkoztattuk a gyülekezetre is. A gyülekezet rombolói, akik ellene vannak, azok 

eltávoznak és növekedni fogunk.  
2. MOFFATT: Az emberek gyorsan közelegnek, hogy felépítsenek. Azok pedig, akik 

kifosztottak, és pusztítottak téged, azok pedig elmennek, békén hagynak, és odébbállnak. 
3. REVISED STANDARD: A te építıid ki fogják szorítani a rombolóidat, és azok, akik a 

pusztulásodat okozták, elmennek tıled. 
4. ROTHERHAM: Azok, akik eddig a pusztulásodat, romlásodat okozták, és akik 

pusztává tették a birtokodat, azok végül elhagynak, hagyd ıket elmenni. 
5. THE VOICE: Most pedig drága Sion gyermekei, hanyatt-homlok futnak vissza 

hozzád, ugyanolyan gyorsan futnak, mint amilyen gyorsan elhagynak vele a pusztítóid is.  
Tehát van egy beérkezı oldalon a segítıink, és van távozás. Hallelúja! A nem hozzánk 

tartozókat el kell engedni, ugyanis akik nem tisztelik a pásztort, azok nem is fognak meríteni a 
tanításából. Akik nem jó indíttatásból jönnek, azok a kenetet megrontják.  

Eleinte furcsállottam én is, amikor néha-néha hallottam, hogy itt-ott elküldtek a 
gyülekezetbıl valakit. Alig várjuk, hogy sokan legyünk, de megvan az oka az elküldésnek: 
hogy ne romboljanak. És a nyáj védelme érdekében ezt idınként meg kell tenni a pásztornak.  

Az édenkerti bukás után mindenki az elkülönültség vonalán jött be, Istentıl elszakadva. 
Ezért kell újjászületni. De mindazok igazzá válnak, akik Jézust elfogadják. Ádám eljátszotta, 
Jézus visszaszerezte a világ feletti hatalmat.  

János 14,12 azt írja, hogy ti is fogjátok ugyanazokat cselekedni, sıt még nagyobbakat is, 
mint az Úr Jézus. Tehát Jézus a Szent Szellem kenetében szolgált, és így nekünk is ezt a 
vonalat kell követni: a Szent Szellem kenetében kell szolgálnunk és nagyobbakat tennünk.  

Az elhívásunk röviden összefoglalva úgy fogalmazható meg: a Szent Szellem vezetését 
követni, és a szeretet-kötelékében munkálkodni, megtalálva az Isten által rendelt helyünket és 
feladatunkat. Nemcsak megtalálni kell, hanem el is végezni.  

Jézus neve egy felmagasztaltatott név. Nincs nála magasabb rang. Ha valakinél Jézus neve 
nem mőködik, akkor a szavaiban nincs kellı hit. Ezt az emberek általában úgy érik el, hogy 
nem az igazat szólják. És a hazudozás által elvesztik a hitüket a saját szavukban is.  

Istennek a legértékesebb a te hited, mert azt mondja az Ige, hogy a tőzben megpróbált 
aranynál is drágább. Ezt az edzett hitet áraszd ki, a Jézus nevében. Mőködtesd és használd, a 
Jézus nevét!  

Miként kezeli az ördög a 2 az 1 ellen felállást? Márpedig bennünk ketten vannak: az Úr 
Jézus és a Szent Szellem! Akkor a „füstös képő” egyedül van. Ez a kettı az egy ellen. Ez is egy 
jó kép. Nem jöhet olyan kísértés, amit ne tudnál kezelni. A hited feletti kísértés nem érinthet, 
írja ezt az 1Korinthusban 10,13. Sıt Isten még a kimenekedést is megadja. Ezt írja az Ige.  

A családnak együtt kell ellenállni a pusztítónak, így nagyobb a hatékonyság. És mi 
általában vasárnap vagyunk együtt, amikor a mamival együtt ebédelünk, és most ezt 
gyakoroltuk. Együtt mondtuk, hogy ellenállunk a pusztítónak. Hallelúja.  

Köszönjük Uram a mai alkalmat, és hogy itt voltatok. Hallelúja! A hit kiül az arcotokra. 
Dicsıség az Úrnak Ámen. 

 
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 


