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DÓZERHIT 12. – A hit laboratóriuma 
Bor Ferenc 

Ságvár, 2013. 10. 07. 
 

Köszönjük Úr Jézus a kereszt mővét, hálát adunk, a megtört testedért. Hálát adunk a 
kiontott drága szent véredért. Köszönjük, hogy ez mind a szabadulásunkat szolgálta. 
Köszönjük Úr Jézus, hogy Te voltál a kereszten a mi helyettesítınk, mert Te helyettünk, és 
értünk voltál azon a helyen. Nemcsak a kereszten, hanem lementél értünk a pokol mélyére, 
hogy nekünk ne kelljen. Köszönjük a szabadításodat, a teljes körő megváltásunkat, a 
megigazulásunkat a szent vér által.  

Hálát adunk, hogy a szent vér tisztára mosott bennünket, és bármikor igazként 
megállhatunk az Atya trónja elıtt. Köszönjük Uram a mai összejövetelt. Hálát adunk azért, 
hogy Te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van. Neked adunk 
Uram minden dicsıséget. Hálát adunk a növekedésért. A szellemi növekedésért, a létszámbeli 
növekedésért, az anyagi növekedésekért, a Jézus nevében.  

Hálát adunk az imák megválaszolásáért. A hitünkkel valóságba szólítjuk mindazt, ami a 
szellemi birodalomban már megfogant. Köszönjük a Te békességedet, és a szeretı ölelésedet. 
Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 

Köszöntsd a szomszédodat a következı módon: Te vagy az Ige vegyészmérnöke! 
Szeretettel köszöntünk benneteket.  

Az Úrban dicsekedve elhoztam a múlt hétfın kapott elismerı oklevelet. Továbbítom a 
„Fınökömnek’ a gratulációt, mert Övé minden dicsıség! Ez áll az oklevélben:  

‘Az Emberi Erıforrások Minisztériuma által kiadott elismerı oklevél Bor Ferenc részére, 
az „Életünk-2013” élet- és házasság történet írói pályázatra benyújtott kiemelkedı munkája 
elismeréseként. Budapest, 2013. szeptember 30. És a miniszter úr írta alá.’ 

Az államtitkár úr osztotta ki. Személyesen, odajött mindenkihez. Nem nekem van 
szükségem erre a díjra, vagy elismerı oklevélre, hanem úgy fogalmazott egy pásztortársam, 
hogy a világ elismerte az Úrban végzett munkámat ez által.  

Ez az oklevél pedig kapukat fog nyitni, mert a világ tudjuk, így mőködik. Valamit fel kell 
mutatni. Bemutatom, hogy van egy oklevelem, hogy ezt a munkát elismerték már valahol, és 
akkor az egy kaput nyithat. Ezért nagy szó ez, mert mint egy kis gyöngyszem, ez ki fog menni 
a világba, a készülı könyvekben. Az Úré a dicsıség.  

Elkészült a kis Örömhírmondó újságunk. Az elején igazán izgalmas cikk van. Az 
elıszólító hit. Ami gyakorlatilag idézést ad a kívánt dolognak, és annak meg kell jelenni. 
Muszáj megjelennie.  

Volt errıl korábban is szó, a pesti tanításban, a fıpásztor is szólt errıl. Bizonyítottnak 
látszik, az Ige, a tudomány által.  

Mert a ma ismert legkisebb részecske a kvark. Ez a kvark nem látható. De amikor szólunk 
neki, akkor megjelenik. Bármilyen távolságból. A világnak a túlsó végérıl is megjelenik, mert 
a hangra reagál. A Róma 4,17 és a Márk 11,23 ezzel a tudományos felfedezéssel 
alátámasztható.  

Mert az van a Róma 4,17-ben, hogy az elıszólító hit, amelyek nincsenek, elıszólítja, 
behívja, beidézi, mint meglevıket. A tudomány itt alátámasztotta az Igét.  

Második oldalon az áldásözön van.  
Harmadik oldalon találjátok a négy szentnek az egybehangzó bizonyságát, de azért mégis 

egy kicsit más szemszögbıl, más megfogalmazásban, hogy angyalkórus énekelt ima közben.  
A hátoldalon, a szekéren ülnek a mai „Fülöpök”, és mennek olyan helyre, ahova 

tömegközlekedés nincs, és hirdetik az élı Úr Jézus Krisztust.  
Nagyon izgalmas részhez érkeztünk el a DÓZERHIT sorozaton belül. Most pár hete azon 

a területen idızünk, hogy milyen fontos a hitünknek a megvallása.  
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Tehát a Márk 11,23-ban nyomatékosan szól az Ige, és az Úr Jézus is felhívta Kenneth 
Hagin figyelmét, hogy háromszor annyit kell tanítani a megvallásról, mint a hitrıl.  

Mi most belecsöppentünk ebbe, és egy nagyon érdekfeszítı tanítás állt elı. A DÓZERHIT 
12. része következik. 

Mai tanítás címe: A hit laboratóriuma 
Ebben vagytok ti, mint vegyészmérnökök. Mint az Ige vegyészmérnökei. Hallelúja! 
Mindenki, aki itt ül, az Ige vegyészmérnöke. Kezdjük az Ige olvasását.  
Az imakonferencia is nagyon izgalmas volt. Akinek volt ideje, meghallgathatta. 
1Timótheus 4,8. 
Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de az istenfélelem mindenre hasznos, 

mert megvan benne a jelenvaló és a jövendı élet ígérete. Ámen. 
Az istenfélelem, az Isten tisztelete az hasznos. Erre szeretnék most kitérni, és ezt az Igét 

kisarkítani. Hogy Isten tisztelete, Isten beszédének az alkalmazása az nagyon hasznos a 
számunkra.  

 
AZ IGÉT HITTEL SZÜKSÉGES PÁROSÍTANI 
Az Istentıl kapott hit a hívık hasznára adatott. Ez egy óriási elınyt jelent a világi 

emberekkel szemben, akik nem birtokolják ezt az isteni fajta hitet.  
Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem élvezi a hit elınyét több újjászületett és Szent 

Szellemmel teljes hívı? Miért verdesi a keresztények egy részét az élet vihara ugyanúgy, mint 
a világi embereket?  

Mert ez tény. És jó kérdés. Isten nem ilyen hányatott sorsot, és osztályrészt tervezett az ı 
gyermekei számára. Isten úgy tervezte, hogy mi áldottá, és ebbıl kifolyólag áldássá váljunk 
mások számára is.  

De elıször nekünk kell áldottnak lenni. A hitünket a hasznunkra kellene fordítani. 
Használni, mőködtetni. Olvassuk el a Zsidó 4,2-t. 

Zsidó 4,2. 
2. Mert nékünk is hirdettetett az Evangélium, miképpen azoknak, de nékik nem 

használt a hallott Ige, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Ámen. 
Miért nem használt nekik a hallott Ige? Mert nem párosították hittel.  
Vida fordítás a következıképpen adja vissza ezt az Igét: De azoknak nem használt a 

hallott szó, mert nem vegyítették hittel azok, akik hallgatták.  
A Károly változatban a párosít szó jelentései, szinonimái: összevegyít, összekever, 

összeállít, összekapcsol, összeköt.  
Vannak szentek, akik tanítások százait hallgatják meg, és az életük mégis meddı. 

Emlékezzünk vissza, hogy Izrael népe az Ószövetségben hallotta Isten szavát, Mózesen 
keresztül.  

Hallotta Isten beszédét, de nem élvezhették ennek a hasznát, mert nem mehettek be az 
ígéret földjére, a Kánaán földjére, mert nem hittel szóltak.  

Tehát a hallottakat nem párosították hittel. Mi ebbıl a tanulság? Az Igét hittel szükséges 
párosítani, különben az embereket kudarc éri.  

Ezek a kifejezések, hogy: vegyít, összekever, elegyít, ötvöz, egyesít, ez kire jellemzı a 
világban? A vegyészmérnökre, aki különbözı elemek összevegyítésébıl egy újat hoznak elı. 

Ha emlékeztek még a kémia órákra, akkor nagyon egyszerő kísérlet volt, hogy az oxigént 
és a hidrogént vegyítettük, azaz el lett égetve, és a végterméke egy folyékony halmazállapotú 
anyag lett, amit úgy nevezünk, hogy víz.  

Nem elegendı csak hallgatni az Igét, nem elegendı csak olvasni az Igét, hanem egyesíteni 
kell az isteni fajta hittel, ami a szívünkben lakozik.  

Néhány példát említek erre.  
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Ugye a Kánaán földjének a megkémlelésére Mózes kiküldött 12 kémet. Ebbıl 2 jött vissza 
pozitív jelentéssel. Ez a két kém is látta ugyan az akadályokat, de a hitük a hasznukra vált. 
Mert ık azt mondták, hogy igen, vannak ilyen és olyan problémák, óriások, óriási falak, de a 
mi oldalunkon Isten áll, és ezért ıvele együtt ezt a földet be tudjuk venni.  

Nem csak, hogy bevették ezt a földet, hanem a hitük olyan mértékben a hasznukra vált, 
hogy ık meg is menekültek. Mert akik hitetlenül szóltak, azok a 40 évi pusztai bolyongás után 
meghaltak. Nem érték el a Kánaánnak a bejáratát.  

 
NE FOGADD EL A NEGATIV JELENTÉST! 
Elızı alkalommal a sunemita asszonyról is volt szó, és Pesten is volt errıl tanítás. Ez az 

asszony Isten beszédét hittel vegyítette. Elsı alkalommal akkor, amikor a próféta szólt felette, 
hogy egy év múlva fiat fogsz az öledben dajkálni, és megszületett a gyermeke. Mert addig 
meddı volt.  

Miután ez a fiú meghalt, nagyon korán, nagyon fiatalon, ez az asszony a vereséget nem 
fogadta el. Sıt, visszautasította.  

Nem tessékelte be azt a tünetet, vagy éppen a halált, hanem ı békességben és hitben volt. 
Senkinek nem mondta azt, hogy a fia meghalt.  

Aki hallgatta a pesti tanítást, hallhatta, hogy elöljárónk 18 éves korában, az egyik fogát 
egy focimérkızés közben – ami elég durva sport – elveszítette. Kipottyant, és ott volt a 
földön. Ilyenkor két irányba gondolkodhat és szólhat az ember.  

Mondhatja azt, hogy na, mehetek fogpótlásra, és az majd meghúzza a pénztárcámat ilyen 
összeggel.  

De ı nem azt mondta. Hasonlóképpen gondolkodott és szólt, mint a sunemi asszony. Nem 
fogadta el ezt a vereséget. Azt mondta, hogy ez nem történhet meg velem. Fölvette, leporolta, 
lefújta, visszatette a helyére, és a mai nap is ott van. Döbbenetes. Mert nem fogadta el a 
negatív jelentést. Nem fogadta el a láthatót.  

A másik eset, amit szintén a pesti tanítás elején a bizonyságban lehetett hallani, az a 
szklerózis multiplexben szenvedı fiatalasszony, aki személyesen tett bizonyságot Pesten.  

Három mozzanatot szeretnék kiemelni, ami tükrözi a gondolkodását, a szavait. Amikor 
megkapta az orvosi jelentést, hogy ez völgymenet, mert ebbıl nem lehet kijönni, nem lehet 
meggyógyulni, akkor ez egy kicsit lehúzta.  

Megzuhant, mondhatom így is. Elkezdett a tolókocsiban gondolkodni. El kezdte magát 
látni a tolókocsiban. Mi történt? Belekerült a tolókocsiba.  

Azt mondta, hogy a maga módja szerint imádkozott.  
Lehet, hogy Istentıl hallott, és a gondolkodásmódja 180 fokot fordult, és a következı 

kijelentése az volt, hogy én leszek az elsı, aki ebbıl a csúnya betegségbıl meggyógyul. És 
most ott állt, épen és gyógyultan.  

A papír szerint ı csak 30%-ban egészséges, de kijelentette, hogy 100%-ban egészségesnek 
érzi magát. A világi ismerısei annak ellenére, hogy látják, hogy ı gyalogol, kerékpározik, és 
fáradhatatlan, nem tudják elfogadni, sıt inkább támadják, hogy, hogy mert meggyógyulni. 

Mindegyikük – értsük a sunemi asszonyra is, és a többiekre is –, jó vegyészmérnökök 
voltak, mert hasznukra vált, hogy a hallottakat hitükkel párosították.  

Még egy történetet említek: ez pedig a vérfolyásos asszony, akinek az állapota egyre 
romlott, és romlott. Aztán hallott Jézus gyógyító erejérıl.  

Mi történt? Elhitte, amit hallott. És azt a hitével vegyítette. És a Márk 5,28-ban, hogy 
folyamatosan mondogatta, hogy ha a ruhája szegélyét megérintem, akkor én meggyógyulok. 
Tehát volt egy pontkontaktus, amibe ı ott a hitét kiárasztotta.  

A görögben ez egy folyamatos igeidı. Innen lehet tudni, hogy ı folyamatosan 
mondogatta. Nem egyszer mondta ki, hanem folyamatosan mondogatta. Igazából ı is hasznot 
húzott a hitének a mőködtetésébıl.  
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Az elsı Igénk az volt, hogy hasznos az Isten tisztelete. Meghatározható-e, a vegyítésnek a 
helye? Néhány Igét olvasunk. Amely versek rámutatnak arra, hogy hol is történik a hallottak 
és a hitünknek a vegyítése.  

 
A KIMONDOTT SZAVAINK MAGOK 
Zsoltár 64,9. 
9. Akkor megfélemlenek mind az emberek; hirdetni fogják Istennek dolgát, és 

megértik cselekedetét. Ámen. 
Egy másik fordítás így szól: Az ı nyelvük semmibe vette İt (mármint Istent). Ez azt 

jelenti, hogy nem vegyítették beszéd által az Igét hittel.  
Zsoltár 17,3. 
3. Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál 

semmi rosszat; ha tán gondoltam is, nem jött ki a számon. 
King James fordítás szerint olvasom: Elhatároztam, hogy a szám nem fog bőnt 

elkövetni. Tehát nem fog rossz dolog kijönni a számon. Ezt nekünk is el kell határozni.  
Zsoltár 141,3. 
3. Tégy Uram závárt az én számra; ıriztessed az én ajkaim nyílását! Ámen. 
Itt a zsoltáros egy zárat kért az ı szájára. Ez a zár az ırzésre utal. Magyarul úgy is 

mondhatjuk, hogy Uram felügyeld az én beszédemnek a kapuját.  
Tehát a vegyítési folyamat a szánkba történik. És ennek lesz egy eredménye. Attól függ, 

hogy mit vegyítünk. Ha hitetlenséggel vegyítjük, akkor a kudarc szavai jönnek ki, és meg lesz 
néki, amit mondott.  

De ha az Igét vegyítjük hittel, akkor pedig ezek a szavak sikerre visznek. Megvizsgálhatod 
magadat, hogy milyen gyakran vegyíted az Igét, a birtokodban levı hittel.  

Ez egy jó mérce. Nekünk keresztényeknek tudnunk kell, hogy hogyan történik ez a 
vegyítı folyamat, és ezt nem szabad elfelejteni. Erre mindig vissza kell emlékezni, fıként 
akkor, amikor valami váratlan hatás éri az embert.  

Mert az elsı szavak a meghatározók, amikor egy váratlan hatás következtében kicsúszik 
valami a szánkon. Ahogy elöljárónk mondta, hogy ez nem történhet meg velem, és 
visszarakta a kiesett fogát. Ez egy jó hozzáállás.  

Az nem segít senkin, hogy jaj, Istenem, most mi lesz énvelem. Mehetek a fogorvoshoz.  
Igen erıteljes gyülekezetté válnánk, ha ezt az alapigazságot gyakorolnánk. Azaz az Igét 

hittel folyamatosan és rendszeresen vallanánk, és mondanánk, szólnánk.  
Azt már hallottátok, ha megfelelı ideig, megfelelı mennyiségben szólunk valamit, akkor 

az, valóságot ölt. Ahogy az újságunk elején is olvashatjátok, hogy ezek az apró kis elemi 
részecskék meghallják a szavunkat, és odajönnek, és fizikai valóságot öltenek fel.  

Mindenki ismeri a betonkeverıt. Fontos, hogy mennyi ideig keverik a betont? Elég esetleg 
egy-két fordulat, vagy egy bizonyos ideig kell forgatni? Amíg tökéletesen összeelegyedik a 
sóder, a cement, a víz, meg a homok.  

Fontos, hogy mennyi ideig van a betonkeverı mozgásban, illetve a betonkeverıben levı 
anyag. Mi történne akkor, ha az egyik drága szent épít egy hidat, a nagykapujához, és csak 
kétszer forgatná meg a betonkeverıt, és kiöntené a betont? Mi lenne ennek a következménye?  

Hát, hogy egyes helyeken csak sóder lenne, cement nélkül, és amikor rámegy az autóval, a 
híd összecsuklik. Látjátok, hogy fontos, hogy megfelelı ideig történjen a vegyítés?  

Nekünk is a hit szavát megfelelı ideig kell forgatni a szívünkben. Valamikor várakozni 
kell az Úrra, hogy Uram erre a helyzetre kérek szépen Tıled Igét, és utána a szívemben 
forgatom. 

Mikor felébredt a hitem abban a dologban, és abból az Igébıl kapok még Rhema 
kijelentést is, akkor meg van a megfelelı elegyítés, és akkor szóljuk, akkor mondjuk ki. Mert 
a kimondott szavaink magok. Hallelúja!  
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Köszönjük Uram a növekedı világosságot. Szükséges, hogy megfelelı ideig legyen a 
szívünkben. 

 Nem is ajánlják, hogy rögtön az újaknak, - és most hallottam Pesten ezt – hogy az újak 
elıször figyeljék meg, hogy hogyan történik a munka a gyógyító sorban, és ha a hite 
fölgerjedt, ha felszabadult már a hite, ha felindult a hite erre a dologra, akkor jöjjön ki.  

Mert úgy, hogy valakinek nincs hite, egy bizonyos dologban, úgy nem érdemes 
imádkozni. Hagin mindig azt kérte, hogy ha valaki imatámogatást kér, akkor mondja meg, 
hogy melyik Ige alapján kapcsoljuk össze a hitünket. Mert úgy lesz tökéletesen mőködı. Ez is 
egy elegyítési, vegyítési folyamat.  

Filemon 1,6. 
6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden 

benned lévı jónak megismerése által.  
Filemonnak az adakozó szolgálatáról szól, de más is kiviláglik a sorok között.  
A King James változat a következıként adja vissza: A te hited közlése hathatós legyen, 

minden benned levı jónak elismerése által, a Krisztus Jézusban.  
Ez az Ige vonatkozik egy részben az adakozásra is, de van egy missziós üzenete. Nagyon 

fontos az, hogy a te hited közlése. A közlés szó alatt értendı a használata, a gyakorlata.  
 
A HITEDET A GYAKORLATBAN KELL M ŐKÖDTETNED 
A hitedet a gyakorlatban kell mőködtetned. Tehát a te hited közlése az azt jelenti, hogy az 

Isten beszédét a hiteddel párosítva használod, gyakorlatban alkalmazod, mőködteted.  
Másként így fogalmazható meg: a te hited használata eredményessé fog válni. A hathatós 

szó, a magyar szinonimában használja azt, hogy mőködı, tevékeny hatékony, viszont a 
görögben van egy nagyon jó értelmő meghatározása: isteni erıvel töltött. Isteni energia által 
mőködtetett.  

Ez a hathatós. Mert mennyivel hathatósabb, ha nem a mi erınkkel teszünk valamit, hanem 
Isten erejével. Tehát a te hited isteni energiával válhat erıvel töltötté.  

Ez a fajta hit tudja elhelyezni a hal szájába a pénzérmét. Ez a fajta hit tudja a kisfiú 
ebédjét megsokasítani. Ez a fajta hit tudja a cumisüveget teletölteni.  

Egy bizonyságot olvastam, és tanúi is voltak. Egy alkalomra elment egy házaspár, egy kis 
gyermekkel, és vitték a cumisüveget, és nem tudták, hogy milyen hosszú lesz az alkalom, így 
a benne levı tápszer idı közben elfogyott. És a kisgyerek nyilvánosságra hozta, az éhségét. 

El kezdett sírni, mind jobban bömbölni, és hát az apuka úgy gondolta, hogy az üres 
cumisüveg, ami a zsebébe volt, az egy kicsit elveszi a kicsi figyelmét, de mikor kivette a 
zsebébıl, akkor meglepıdött, hogy az tele van.  

És ez az eset azon az alkalmon kétszer megismétlıdött. Hogy ne kelljen hazamenni, 
hanem ott tudjanak maradni. Végig tudjanak maradni. Tehát ez a fajta hit képes csodákat 
elıhozni.  

Sokak hite nincs isteni erıvel feltöltve, ezért az életük gyümölcstelen. Tehát nem elég, ha 
meg legyen az isteni fajta hitünk, hanem az egy töltettel legyen beinjekciózva.  

Emlékszünk gyermekkorunkból, hogy volt töltetlen cukorka és volt töltött. S azt hiszem, 
hogy a töltöttet választottuk inkább, mert az egy kicsit jobb volt. Meg a közepén ott volt 
valami finomság. Körülbelül így próbáljátok elképzelni a töltetlen hitet, meg a feltöltött hitet.  

A hitünk nem vált hasznukra, mert nem gyakorolták. Akár az Ószövetségben a tíz kém. 
Ugye, látjuk ezt?  

Hiányos és a téves tanítások igen nagy kárt okoznak Krisztus testében. Nem régen kaptam 
egy könyvet, hogy nézzem meg, hogy ehetı, vagy nem ehetı. El kezdtem olvasni, de 
abbahagytam. Talán egy pici kis sántítást véltem egy helyen. Egyszerően nehezen emészthetı. 
Tehát a mi nyelvezetünk szerint kiadott könyvek, könnyen emészthetıek.  
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Vagy az írója nem volt tisztában azzal, hogy mit ír, vagy a fordító. Mert ez már egy 
fordítás. Hogy igazából mirıl is van szó? Csak gépiesen átfordította az ilyen-olyan nyelvrıl 
magyarra a könyvet. Tehát nehezen emészthetı.  

Bizonyára, mint háziasszony, voltatok úgy, hogy elkészült az ebéd, de nem biztos, hogy a 
családnak ízlett. Mert valamiért nem úgy sikerült, nem úgy jött össze.  

Értem azt, hogy amikor az elöljárónk azt mondja, hogy nagyon sok mérgezı keresztény 
könyv van a könyvesboltokban. Ez még nem volt mérgezı, csak nehezen emészthetı. De 
vannak mérgezıek, és ezek nagyon veszélyesek.  

Igyekeznek elterelni a figyelmet Krisztusról, másra. Márpedig mindenkit a maga helyén 
tiszteljünk meg. Gondolom, hogy ezzel egyetértetek. A számomra nehezen emészthetı. 

Én is csináltam ilyet, még a legelején, hogy a pásztornak adtam, hogy most mondja el a 
véleményét errıl a könyvrıl. Nem arról a nyelvezetbıl, amit megszoktunk a Hagin 
könyvekben. A hitünk hathatóssá válik, az Igei megvallások által.  

A helytelen beszéddel az emberek a csüggedésbe, kórházba, és csıdbe beszélik magukat. 
Meg lesz nékik, amit mondanak.  

E helyett, élvezni kellene a megváltás mővét, és folyamatosan hálát adni azért, amit az Úr 
Jézus a kereszten elvégzett. Értünk, és helyettünk. İ volt a mi helyettesítınk, és nem kis 
feladatot vállalt magára. A megváltás teljes körő. Naponta megköszönheted a megtört testét, a 
kiontott drága szent vérét, és mind nagyobb világosságot fogsz kapni.  

 
BENNÜNK A NAGYOBB LAKIK 
1János 4,4. 
4. Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki 

bennetek van, mint az, aki e világban van. Ámen. 
Ez a nagyobb bennünk, a görögben azt is jelenti, hogy a hatalmasabb bennünk. A 

hatalmasabb bennünk él. Talán a hatalmasabb szó egy fokkal magasabb, mint a nagyobb. 
Tehát súlyban felette áll.  

Az ördögnek mi a dolga? Hogy vesse a baj magvakat. És hogyha besurranna hozzánk az 
ajtórésen, akkor ne kínáld székkel, és ne marasztald. Bennünk a nagyobb lakik, és tudjuk, 
hogy hogyan kell foglalkozni vele.  

Tudjuk, hogy le van gyızve, nekünk csak érvényre kell juttatni azt a gyızelmet, amit 
Krisztus már megszerzett a számunkra. Tehát vedd fel vele a jobblábas kapcsolatot, azaz rúgd 
ki! Semmi keresnivalója a szenteknek az életében, és az otthonában.  

Vedd észre, vegyél megértést arról, hogy az Ige megvallásától a hit isteni erıvel töltötté 
válik. Így áll elı a töltött cukorka. De az Igét magadnak kell megvallanod. A hit a 
leghatalmasabb erı a világon. Tudjátok miért?  

Mózes elsı verseibıl kiderül. Így lettek teremtve a világok, az univerzumok. A hit 
szavával. És az óta is fenntartja Isten.  

Tıled függ, hogy mit ismersz el. Ez a szó a Filemonban olvasható. Minden jónak az 
elismerése által. Tehát tıled függ, hogy mit ismersz el, azaz mit vallasz meg. Azt, hogy 
Krisztus mit tett érted, vagy a kudarcaidról beszélsz. 

Egy tünetekben szenvedı nyugodtan mondhatja azt, hogy Jézus sebeivel gyógyulást 
nyertem. Mert Jézus teste azért töretett meg, hogy elvigye a betegségeimet, és a fájdalmaimat.  

Ha elismered, vagy megvallod, a Krisztusban kapott jó dolgokat, akkor a hited ez által 
feltöltıdik, töltötté válik.  

Döbbenetes, amit egy orvos állít. Testünk sejtjei válaszolnak a beszédünkre! 
Meghallják a szavunkat, és reagálnak rá. Tehát szólj a testedhez!  

És megint visszautalok a kvark elméletre, hogy a legkisebb részecskék, amik szemmel 
nem láthatóak, reagálnak a szavunkra. Az idézésre megjelennek, összeállnak, valóságot 
öltenek.  
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Ha valaki kap egy idézést a bíróságtól, vagy valamelyik hatóságtól, akkor nem sok 
választása van, meg kell jelennie. Mert ha nem, akkor viszik, elıállítják.  

Szeretnéd, hogy a hited erıvel töltött legyen? Szeretnéd, hogy Isten rajtad keresztül is 
munkálkodjon, és áldássá válhass mások számára? Akkor nagyon figyelj oda arra, hogy mit 
vallasz meg? Milyen szavak hagyják el a szádat?  

A megvallás és az elismerés szavak nagyon közel állnak egymáshoz. Mert a megvallás 
szó azt jelenti, hogy beismerni, elismerni, hitet tenni, bevallani, megmondani. Tehát az 
elismerés, és a megvallás szó, szinonimája egymásnak.  

Lehet helyettesíteni egymással ezt a két szót. Tehát hinned kell a szívedben, és ki kell 
mondanod a száddal, amit az Ige mond a helyzetedre. Nem, amit látsz. Nem, amit érzékelsz. 
Hanem amit az Ige mond a helyzetedre. Az igazi gyızelem az Ige megvallása által jön. Még 
egyszer olvasom: 

Filemon 1,6. 
6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden 

benned lévı jónak megismerése által.  
Hogy a te hited közlése, azaz használata hathatós legyen, és isteni erı által mőködjön, 

minden benned levı jónak – nem a negatív dolgoknak – elismerése, megvallása által, a 
Krisztus Jézusban. Ez az értelme ennek az Igének. Hallelúja!  

 
Nemrég hallottam egy érdekeset, ami a pesti alkalom során hangzott el, hogy a gyógyító 

sorban nem imádkozunk értetek, hanem hatalmat gyakorlunk, mégpedig az oldás-kötés 
hatalma alapján.  

Egyrészt követeljük, hogy az ördög elengedje a szenteket, másrészt pedig Isten erejének 
átadjuk ıket. És Isten jelen levı ereje képes szabaddá tenni azokat, akik a lambanóval, az 
elfogadó hittel jönnek. Hallelúja! 

Ahogy a vérfolyásos asszony egy pontkontaktusban árasztotta ki a hitét, hogy ha a Jézus 
ruhájának a szegélyét megfogom, akkor meggyógyulok. Ugyanígy bármelyik közülünk 
kiáraszthatja a hitét olyan formában, hogy ha belépek ide a terembe, vagy ha feljövök Pestre, 
és belépek, vagy átlépem a küszöböt, akkor meggyógyulok. Vagy ha kiállok a gyógyító sorba, 
és a pásztor rám teszi a kezét, akkor meggyógyulok. Számtalan lehetıség van, csak nekünk 
kell meghatároznunk, hogy mi legyen az az érintési pont.  

A Szent Szellem ajándékai itt vannak. Nyúljatok ki a hit kezével: elveszem, ez az enyém, 
megragadom, és ez meg van nekem! Ha valami másért jöttél, akkor azt is nyugodtan így 
elveheted. 

 
A Jézus nevében légy szabad. Megparancsoljuk test, hogy engedelmeskedj az Igének. 

Helyreállítást szólunk a tested felett, a Jézus nevében. Légy az Ige vegyészmérnöke, és az Igét 
elegyítsd a hiteddel, és valld meg, amit Isten Igéje mond rólad. Jézus nevében légy szabad, és 
áldott. Köszönjük Uram a Szent Szellem vezetését. Korlátokat levágjuk a szolgálatokról, a 
Jézus nevében.  

 
Pesti összefoglaló 
Azt tudjuk, hogy a hit mozgatórugója egyrészt a szeretet, de hozzájön még a hálaadás is, 

és a békesség. Isten arra teremtett bennünket, hogy teremtsünk, szólítsunk elı dolgokat. És ne 
csak a magunk számára, hanem mások számára is.  

Nagyobbakat tervezzünk, mint ami a saját látásunk. Ugyanis így tudunk adni helyet 
Istennek az adódóakban. Mert hogyha a mi képességünkre hagyatkozunk, akkor eléggé szők 
lenne az a szög, amit mi látunk, vagy képesnek tartjuk magunkat.  

De Istennek is helyet kell adni, úgyhogy nagyobbakat merjünk tervezni. Elıször látni kell 
a szellemi szemeinkkel az ima megfogant válaszát. Utána a hit szavával beidézni.  
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A rókafiakról hallottatok, olvastatok, hogy károkat tesznek. Az is egy fajta kártétel, 
hogyha valaki nem veti az Úrra a gondjait. Hanem, ugyan imádkozik érte, de utána ı akarja 
megoldani.  

Az 1Korinthus 14,4 azt mondja, hogy ha nyelveken imádkozunk, akkor önmagunkat 
építjük. És ebbe a gyógyulás is beletartozik. Felgyorsíthatod a gyógyulást, illetve 
tünetmentesen élhetsz, ha rendszeresen nyelveken imádkozol. Ha valaki sokat imádkozik 
nyelveken, akkor a változás mindig bekövetkezik.  

Történt egy esetben, hogy egy pásztornak a fia nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett. 
Azt mondták az orvosok, hogyha meg marad, és valamennyire fel is épül, az elméje nem lesz 
normális.  

A pásztor tudta az ima elejét, és a gyülekezet segítségével 24 órás imaláncot szervezett. 
Mindig valaki imádkozott. İ bement a fia mellé az intenzív osztályra, és ott ült az ágya 
mellett.  

A harmadik napon szólt hozzá az Úr, hogy nem kellene elkezdeni nyelveken imádkozni? 
Este 10-kor elkezdett nyelveken imádkozni. De csak halkan, sutyorogva, mert a nıvérke 
mindig ott volt, jött, ment. Mert intenzív osztályról volt szó.  

Hajnali négykor a nıvérke azt mondta, hogy most egy kicsit kimegyek, van más dolgom 
is. Már nyolc órája imádkozott a pásztor, amikor egy kicsit a hangját egy kicsit meg tudta 
emelni, és a fia föleszmélt.  

Megkérdezte: Apám jól hallom, a te hangodat hallom? Elmondta a fia, hogy itt járt az Úr, 
meglátogatta ıt, és a kezét rátette, és azt mondta, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód.  

És mondta az apa: fiam, emeld fel a begipszelt kezedet! Sikerült. Emeld fel a lábadat! Azt 
is felemelte!  

Végül csináltak egy röntgent, és csak a régi törések nyomait látták a röntgenfelvételen. Az 
új töréseknek nyoma sem maradt. Ez a bizonyság is a nyelvek imájának a fontosságát 
támasztja alá. Elég gyakran hálát adok az Úrnak, hogy az Úr felindította a szíveteket a 
nyelveken való imákra, és a pesti imakonferenciára.  

Idısödık figyelmébe: Isten DNS-e újraépít, helyreállít, és így lehet élni 120 évig, ahogy 
meg van szabva a Bibliában. És minden nap tegyél egy megvallást. Mondjuk el most együtt: 
Egyedül Isten ereje áramolhat a testemben, és minden más munka leállítva, a Jézus nevében. 
Hallelúja! 

Amit az ember kimond, azt fogja megkapni. Ezt kiszedtem nagybetővel a szöveges 
részben. Szóltam már arról, hogy a szklerózis multiplexben szenvedı fiatalasszony milyen 
lépésekben haladt.  

Az elsı lépés, az lefelé haladt, utána a többi fölfelé, mert megváltoztatta a hozzáállását. 
Ebben valószínő az is segítette, hogy látta, hogy a családban a fiatal gyermekeinek kell 
elvégezni a napi munkát a háztartásban.  

Az újjászületéskor megkapjuk a szellem kilenc gyümölcsét, a Szent Szellem keresztségkor 
pedig megkapjuk a Szellem kilenc ajándékát. Hallelúja! 

Hogyan is mőködik ez? János 16-ban a 13-15-ig azt mondja az Ige, hogy a Szent Szellem 
azt szólja, amit az Atyától hall. És megjelenti néktek.  

Tehát hozzásegíti az Úrtól való hallásunkat, ha nyelveken imádkozunk. Akkor vagyunk 
legsorosabb kapcsolatba Istennel. Az a forródrót (a Keravillhoz). A Szent Szellem felnyúl 
Isten trónjához, elveszi, és kijelenti neked, amire szükséged van. Isten a mindentudás.  

És İ a mindentudásból tud kijelenteni információt. Ha jól emlékszem, volt olyan eset is, 
hogy valaki elvesztette a nyakláncát a Balatonba, és imádkoztak, karonfogva mentek, és 
haladtak elıre, és egyszer csak a lábukkal kitapintották, hogy ott van.  

Vagy amikor gyerekek elkóborolnak, és keresik ıket csatárláncban, akkor is – ha van 
közöttük olyan szent –, imádkoznak érte, és ott megmutatja, hogy melyik táblába, hol 
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keressék. Tehát a Szent Szellem az Atyától, a mindentudástól elveszi az információt, és 
kijelenti nekünk.  

Sokszor hallottátok már, hogy a törvény kárhoztat, és bőntudatot hoz. Megbénítja a hitet. 
Ez volt a 29-i tanításban, hogy a bőnvallás még rosszabbá teszi a helyzetet. Más néven a 
gyónás.  

A Bibliában nincs szó a bőnvallásról. Az 1János 1,9 azt jelenti, hogy el kell ismernünk 
nekünk, amit Jézus tett értünk. Ez a 29-i ráadásban is megtalálható. Szövegben is, hang 
formájában is, ott van benne.  

Nekünk azt kell elismernünk, az 1János 1,9 alapján, amit İ tett értünk. Az İ vére eltörölte 
a bőnt. A múlt, a jelen, és a jövı vonatkozásában is. Ezért nincs mit megvallani, nincs mit 
meggyónni. Mert a szellemünk nem követ el semmit.  

Az imakonferencián volt szó a holdfogyatkozásról, ami zsidó ünnepekkel párosul. 2014-
ben és 2015-ben 4-4 esetben is lesz. De bıvebben a vasárnapi tanításban volt szó, errıl. A 
jövı héten szólok errıl, mert jelentıs eseményhez kapcsolódnak.  

Viszont Székelyudvarhelyen a gyülekezetünkben volt egy csoda. Egy nagypapa meghalt, 
a kórház kiállította a papírt, kiadta ıt, mert ott az a szokás, hogy otthon ravatalozzák fel, és 
otthon köszönnek el tıle.  

Kiadták délután 4-kor, és este egyszer csak föltámadt. Éhes volt, enni kért, jót vacsorázott. 
A gyerekek meg szaladtak ki az utcára, hogy hirdessék, hogy a nagypapa föltámadt.  

A balesetes fiúról szóltam, hogy 8 óra nyelveken való ima után történt meg a csoda. Ha mi 
két órát imádkozunk nyelveken, Pesten, akkor azt mondjuk, hogy milyen sokat imádkozunk. 
Lehet még fokozni.  

Kenneth Copeland, aki egy felnövekedett próféta, nagyon érdekes módját választotta az 
imádságnak. Valamelyik hozzátartozójának az ágya alá feküdt a kórházban, és ott imádkozott 
nyelveken.  

Lehet, hogy ezt a vezetést vette az Úrtól. Meg kell kérdezni mindig az Urat, hogy hogyan 
szolgáljak Uram mások felé? Akik imádkoznak, azok oszlopos tagjai a gyülekezetnek. 
Nemcsak tagjai. Mert Krisztus testében nagyon fontos az imádság. Hallelúja! 

Hallelúja! Mőködtessétek az Igét rendszeresen! 
 
 
A függıleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak. 
 

 


