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A hit megvallása
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Ságvár, 2013. 10. 21.

Végtelenül hálás a szívünk drága Urunk, hogy a kereszten bevégezted a munkát. Azt a
munkát, amit az Atya rád szabott,  hogy megváltsál bennünket. Megváltsál minden átoktól,
betegségtől,  a  szegénységtől.  Minden  fájdalomtól  és  szenvedéstől.  Mert  Te  voltál  a
helyettesítőnk.  Magadra  vetted  mindezeket,  elhordoztad  a  puszta,  kietlen  helyre,  hogy
bennünket  ne  érjen  az  ítélet.  Köszönjük  a  Te  jelenlétedet.  A  végtelen  szeretetedet,  és
könyörületességedet.  Hálát  adunk a gondoskodásodért,  az ellátásodért.  Megvalljuk,  hogy a
Menny a mi erőforrásunk. 

Köszönjük a drága szent Igét,  amely felkent  és erővel  feltöltött,  és mi  használhatjuk.
Használhatjuk az Úr Jézus drága szent  nevét,  és az ellenséget  a talpunk alatt  tarthatjuk a
kimondott szavainkkal. Téged magasztalunk, és téged dicsőítünk. 

Köszönjük a hitet,  amit nekünk adtál,  és hálát adunk, hogy a hitünk növekszik az Ige
hallása által. Erőteljessé válik és az akadályokat, a hegyeket el tudjuk dózerolni az utunkból.
Köszönjük mindazt, amit értünk tettél. Tiéd minden dicsőség mennyen és földön, az Úr Jézus
Krisztus szent nevében. Ámen.

Mai köszöntésünk úgy szól, hogy mozgósítsd a hitedet. Hallelúja! Szeretettel köszöntünk
benneteket.  Az Úr dicsőségére elkészült  a  kártya  naptár.  Egyre  szebb, és nemcsak szebb,
hanem olvashatóbb is. Mivel a gyülekezeti pénzből van, ezért szükség szerint vegyetek belőle,
mert mindenkinek benne van a kis vetése. A naptárak még nincsenek kint a forgalomban. 

Azt hiszem, hogy a kék is egy tetszetős és megnyerő, kifejezi a szeretetet. Egy kicsit más
az üdvösség imának a szövege, mint amit eddig megszoktunk. De lehet, hogy pont azért volt
erre szükség, hogy aki ismételten kapja, az ne azt mondja, hogy ilyen már nekem van. 

Most egy kicsit másképp hangzik, de a lényeg az, hogy: Jézus nevében a naptárakat a
szent védelemmel  meghintjük,  és kiküldjük az angyalokat,  hogy nyissák meg az emberek
szívét az üdvösségre.

Ezeket senki el  nem tüntetheti,  hanem jó helyre vigyék az angyalok.  Családtagoknak,
munkatársaknak, rokonoknak, stb. Ahol szükség van az üdvösségre. Hallelúja! Folytatjuk a
dózer hit sorozatunkat. A 14. rész következik. Mai tanítás címe: A hit megvallása

HIT A GYÓGYULÁSBAN
Az előző öt részben, a hit megvallásának a fontosságáról szóltunk. Most megvizsgáljuk,

mi a különbség a hitmegvallás, és az imádság között. Lehet, hogy ez egy izgalmas téma lesz.
Tudta az Úr, hogy mire lesz szükségetek. 

Márk 11,23-24.
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.

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy
megkaptátok, és meglesz az néktek. Ámen.

Valamit  beírtam a  Bibliámba.  A 23-as  vershez  azt  írtam –  valószínű  a  Hagin  tanítás
alapján –, hogy a hit gyakorlásáról szól. A 24-es vershez pedig, hogy az imáról szól. 

23-as vers az ima szót nem említi. Viszont a mondani szót többször is kihangsúlyozza.
Hogy mondani, mondani, mondani. 

Ez  a  szó ebben a  versben,  a  görög szerint  azt  is  jelenti,  hogy kihirdet,  parancsol,  és
elrendel. Ezeket az tudja megtenni, aki egy hatalmi pozícióban van. 

Mi pedig hálát adunk az Úr Jézusnak, hogy Ő megszerezte a számunkra a győzelmet, és
mi ugyanabban a hatalmi pozícióban működhetünk, mint Ő. Mert Ővele együtt ültettünk a
mennyekben, ugyanarra a hatalmi helyre. 
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Elérkeztünk  a  hit  alapelvének  a  hatodik  eleméhez,  és  most  emlékeztetésképpen,
felsorolom a korábbiakat. 

1. Van hitünk, amit újjászületéskor kaptunk.
2. A hit növelhető.
3. A hit helye a szív.
4. A hit akadálya.
5. A hitnek a felszabadításáról.
6. Arról szól, hogy a hit megvallás által működik. Nem feltétlen szükséges hozzá az ima.

Természetesen  a  hit  az  imában  is  működik.  De  amikor  imádkozunk,  akkor  ki  is  kell
mondanunk azt, amivel kapcsolatban gyakoroljuk a hitünket. 

23-as  vers  bepillantást  ad  abba,  hogy  hogyan  működik  a  hit  ima  nélkül.  A  hit  úgy
működik ima nélkül, hogy egyszerűen kimondjuk azt, amiben hiszünk. Nem azt mondja a 23-
as Igevers, hogy meg lesz néki, amit gondolt, nem azt mondja, hogy meg lesz néki, amiért
imádkozott. Azt mondja, hogy meg lesz néki, amit mondott, kihirdetett, parancsolt, elrendelt.
Tehát nekünk rendeleteket kell hozni. 

A 103. Zsoltárban a 20. vers szerint az angyalok a rendeleteinkre várnak, hogy munkába
állhassanak.  Kenneth  Hagin  makacsul  ragaszkodott  ehhez  a  két  vershez,  amit  most
felolvastunk.  Ezekben  a  versekben  is  Jézus  az  igazságot  szólta.  Ez  a  két  vers,  amiből
világosságot kapott, ez segítette fel Kenneth Hagint a halálos ágyából. 

Őt  a  szavak  hozták  ki  a  betegségéből.  A  szavak  hozták  meg  számára  a  gyógyulást.
Ajánlom nektek is,  hogyha ismert  a probléma neve,  akkor nevezzétek  néven. Név szerint
átkozzátok el. Legyen az egy nátha, torokgyulladás, vagy bármi, mert akkor célirányosan és
hatékonyabban tud működni a keresztény. 

Kenneth Hagin az ima után megvallotta, hiszem, hogy most átvettem a gyógyulásomat. 
Mert ez egy hitlépés. Hinnünk kell, hogy az ima pillanatában, amit kértünk, az meg van. Ha 
meg van, akkor azt gyakorlatilag hitben átvettük. 

Amikor  a  pásztor  sorolja  a  gyógyító  ajándékokat,  akkor  is  többször  biztatja  a
hallgatóságot, hogy a hit kezével nyúlj ki, és vedd el, ami a tied ezek közül. 

Miután Hagin imádkozott,  és megtette azt a megvallást,  hogy hiszem, hogy átvettem a
gyógyulásomat, egy órán belül megszűntek a testén a gyógyíthatatlan tünetek. Mert három
olyan súlyos betegségtünete volt, amit az akkori orvostudomány nem tudott kezelni. 

Gyakran  hosszabb  időre  van  szükség  az  imádkozás  és  a  megválaszolás,  valamint  a
valóságba jövetel  között.  Ebben az időszakban szükséges,  hogy kitartóan ragaszkodjunk a
hitünk megvallásához.

Zsidó 4,14-ben a görögben azt mondja,  hogy kitartóan ragaszkodjunk és állandóan azt
mondjuk. Ott van egy szó, a homológia. Mi is használjuk azt, hogy homogén, hogy azonos.
Tehát mindig azonosat mondjunk, visszatekintve az elmondott imára. Hogy Krisztus sebeivel
gyógyulást nyertünk. 

Kenneth  Hagin  ahogy  felnőtt  hitben,  idővel  minden  esetben  megkapta  azt,  amiért
imádkozott. Amiben a hitét gyakorolta. Nekünk is van perspektívánk. Haladjunk ezen az úton.
Az imádkozás mellett óriási segítség a megvallás ereje a saját életünkben. 

Természetesen megvallást tehetünk más élete felett is. De figyelembe kell vennünk azt,
hogy ilyen esetben az ő akarata és az ő hite befolyásolja a végeredményt. Ha valaki eldönti,
hogy távozik az élők sorából, mert már idős, és ilyen olyan baja van, akkor az egy döntés az ő
részéről. Az ő akaratát nem igazán tudjuk felülírni. 

Mindenképpen  szerepet  játszik  az  életüknek  az  akarata  a  hitmegvallásunkban,  és
imáinkban.  Te  is  állj  rá  arra,  hogy  mondd  ki,  amiben  hiszel.  Természetesen  az  Igével
összhangban. Így egyre erősebben fogsz bízni pl. a Márk 11,23-ban, és ragaszkodni ebben a
versben lévő ígérethez.

2/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm 

http://www.bekevar-portal.hu/
http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm


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

Az elmúlt  tanítások  próbálták  belétek  sulykolni,  hogy nagyon  fontos  a  megvallás,  és
gyakran kell megvallásokat tenni. Nem fontos hosszút, lehet egy tőmondat is. Milyen gyakori
legyen ez a megvallás? Ez egy jó kérdés. 

Hát függ attól  is,  hogy kinek milyen problémája van. De az előző pesti  tanításban az
elöljárónk  erre  rávilágított.  Ő  naponta  rendszeresen  megvallja,  hogy  minden  szerve
tökéletesen működik. Naponta 30-40 alkalommal teszi meg. 

Elkezdtem osztani, szorozni és ez azt jelenti, hogy kb. 20 percenként mondja ki. Kötheted
a hitmegvallást ahhoz, ha pl. vizet iszol.

Tehát  olyan cselekedetekhez,  amit  gyakran  csinál  az ember minden nap. Így nem fog
elfelejtődni. A gyakoriságra van több példa is, nem csak 20 percenként. Mert meg lesz néki,
amit mondott. 

Emlékeztek még a kvarkokra, a legkisebb részecskékre, hogy meghallják a hangunkat, és
előállnak.  Talán  a  múlt  héten  volt  arról  szó,  hogy egy orvos  állítja,  hogy a szerveink,  a
sejtjeink reagálnak a hangunkra. Akkor miért kell várakozni a hitmegvallással? 

Ha van egy probléma, akkor csak el kell kezdeni az Igét vallani a probléma fölött, és hálát
adni az Úr Jézusnak, hogy ezt Ő elhordozta.  Ha esetleg ezt nehezebb elképzelni, ahhoz is
lehet kötni a hitmegvallást, hogy a Szent Szellem őrjáratot jár a testem határain, és megújítja a
halandó testemet. Ehhez is lehet kapcsolni a hitedet és még sok mindenhez.

HIT AZ ANYAGIAKBAN
Ez is  egy jó téma.  A hitünket  az üdvösségen és a gyógyuláson kívül más területen is

használhatjuk. Sok gond van azokkal a keresztényekkel, akik nem használják a hitüket. Pl.
elkezdenek kuncsorogni. Nem tudják, hogy Isten az ő forrásuk. Jajveszékelnek, tengődnek, és
belenyugszanak a vereségbe. 

Kenneth  Hagin  nem imádkozott  pénzért,  csak  mindig  megvallotta,  hogy  a  szükséges
összeg elsejére,  vagy a számlafizetésre  a  rendelkezésre  áll.  Mindig túlcsorduló mértékben
érkezett hozzá a szükséges összeg. 

Mert  az  Efézus  3,20  azt  mondja,  hogy  Isten  betölti  a  szükségeinket  feljebb,  mint
elképzelnénk. Kenneth Hagin a szolgálatát pásztorként kezdte, és a gyülekezet tisztességesen
gondoskodott róla. Ez nem fizetést jelent, mert ahol a lelkészek fizetést kapnak, –és van ilyen-
ott nincs szükségük arra, hogy a hitüket működtessék. 

Mert mindig a fizetés napján az az összeg megérkezik. Kenneth Hagin is volt, amikor a
presbitérium fizetését visszautasította. Mivel kérte, hogy neki ne adjanak fizetést, mert akkor
a hitét nem tudja formában tartani. Ugyanis ha fizetést kapna, akkor ilyen helyzetben nem
lenne rászorulva arra, hogy a hitét folyamatosan gyakorlatoztassa. 

Ő csak várta, hogy a gyülekezet megteszi a kötelességét. Miután az Úr szólt a szívébe,
hogy a pásztori szolgálatból lépjen át az utazószolgálatba, ő meg is tette. De az első évben
küszködött az anyagiakban. 

Volt már családja is, és róluk is kellett gondoskodni. Azt is tudta, hogy Isten tökéletes
akaratában van, mert követte a Szent Szellemet, és átlépett abba a szolgálatba, amire az Úr
hívta őt. 

De nem szabad elfelejteni azt sem, hogyha valaki Isten tökéletes akaratában van, akkor is
szükséges, hogy gyakorolja a hitét. Hogy az élete zökkenőmentes legyen. Ugyanis birtokba
kell venni, ami jogszerűen hozzánk tartozik Krisztusban, és ezt csak hit által lehet megtenni.

A  hit  befolyással  van  arra,  hogy  el  tudjuk-e  venni  Istentől  az  örökségünket.  Amit
Krisztusban kaptunk. Kenneth Hagin az Úr elé tárta a helyzetét, és elmondta: hogy Uram, ha
pásztor lennék, akkor több pénzem lenne. Mert a gyülekezet ellátna bennünket. 

Akkor nem kellett lakbérre költeni, mert a gyülekezet biztosította a bútorozott lakást, és
fizette  a  rezsijét.  Az  élelem  felét  a  szentektől  kaptuk.  Sok  esetben  megtömték  a
hűtőszekrényünket. 
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Az utazó szolgálatban az autógumi mintázata is annyira lekopott, hogy csak éjszaka mert
autózni, mert attól félt, hogy a forró aszfalton kidurran a gumi. 

Annyira  lepusztult  az  autója,  hogy csak az autóbontóban tudta eladni,  nagyon bagatel
összegért.  Talán csak a törlesztő részletét  tudta kifizetni belőle.  Gyakorlatilag ez a helyzet
szemlélteti, hogy az anyagi helyzete nem volt valami rózsás. 

Idézte az Úrnak az Ésaiás 1,19-et, amit hamarosan megnézünk. Az Igében az áll, ha mi
engedelmesek és készségesek vagyunk, akkor a föld javaival fogunk élni. Megkérdezte az
Úrtól, hogy ez az Ige nem a bővölködést jelenti? 

Az Úr válasza a következő volt: A gondjaidnak a forrása az, hogy nem cselekszed meg,
amit prédikálsz. Tanítasz ugyan a hitről, de nem gyakorlod kellőképpen az anyagi területen. 

A  hitét  Hagin  folyamatosan  gyakorolta  a  gyógyulásban,  de  az  anyagiakban  nem.  Ez
látszik abból is, hogy ő soha nem volt komoly beteg, miután felkelt a betegágyából. Vagy
azonnal  meggyógyult,  vagy  elindult  a  gyógyulás  folyamata,  ahogy  imádkozott.  A
gyermekeiket is így nevelték. Ők is mindig át tudták venni a gyógyulásukat. Orvosi költség,
amit felírtak a naplóba, az csupán a szülésnek a költségei voltak, mert a gyógyszerre nem
kellett költeniük. 

Egyik fia ugyan 45 percig volt mumpszos, mert az ima megtette a hatását. Ugyanis a nagy
igazság  az,  ami  a  múlt  héten  elhangzott,  hogy  a  hiteddel  bármit  leállíthatsz.  Bármit
megköthetsz, bármit megtilthatsz, és a jó dolgokat természetesen megoldhatod. 

Amíg a gyermekei kicsik voltak, ők hordozták a hitükkel, és egészségesek voltak. Mikor
megnőttek,  akkor  mindegyiküknek  saját  maguknak  kellett  hinni  a  szent  egészségben.  Így
lettek nevelve.

KÉSZSÉGESSÉG ÉS ENGEDELMESSÉG
Az Úr emlékeztette  Hagint,  hogy dicséretes,  hogy a gyógyulás  területén mozgósítod a

hitedet, de más területen sajnos nem. A hit ugyanis egyformán működik minden területen. A
hit ugyanolyan hatékonyan tud működni az anyagiak területén, mint a gyógyulás területén.
Külön ki kell építeni a hitünket különböző területeken. 

Többször hallottátok  már,  hogy a hit  sohasem egy egyenes  vonal.  Nem lehet  egyenes
vonallal ábrázolni a hitet, mert a hit naponta is hullámzó, attól függően, hogy milyen hatások
érik az embert. 

Azon belül, hogy a hit hullámzó, különböző területeken mindenkinek más és más a hite.
Van, aki a gyógyulásban jobban hisz,– mint ahogy Haginnél is volt – és az anyagiakkal nem
foglalkozik.  De  ugyan  így  ki  lehet  építeni  az  anyagiakban,  és  bármi  másban,  ami  csak
szükséges az életben. 

Ésaiás 1,19.
19. Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.
E föld javai. A legjobb rész. Így értelmezi a héber: javak, vagyon, gazdagság. Ezekkel a

szavakkal lehet körülírni. 
Isten megtartja a szavát minden esetben. De nekünk meg kell felelni az elvárásoknak. Ez

most nem egy törvény, hogyha ezt teszed, akkor ez így lesz, ha nem teszed, akkor amúgy lesz.
Hanem  gondolj  arra,  hogy  a  hit  motorja  a  szeretet.  És  ha  mi  nem  szeretet  által

munkálkodunk,  akkor  a  hit  nem  fog  működni.  Ha  mi  nem  vagyunk  engedelmesek
készségesek, és hajlandók az Úr dolgainak, útmutatásának,  és vezetésének,  akkor elzárjuk
magunkat az áldások forrásától. 

Azt mondta az Úr, hogy Hagin az engedelmességeddel soha nem volt baj. A készségesség
hiánya  akadályozza  a  gyarapodásodat.  Ő  ugyanis  engedelmesen  átlépett  a  pásztori
szolgálatból az utazószolgálatba, de egy kicsit vonakodott. 

Vonakodott  otthagyni  azt  a  nyájat,  amit  több  éven  keresztül  pásztorolt.  Tehát  az
engedelmesség  és  a  készségesség  egy  kulcskérdés.  Ahogy  megértette  az  Úrnak  a
magyarázatát, és tanítását, azonnal készségessé tette magát. 
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Ezt mindannyian meg tudjuk tenni. Mindig kell egy kis kiigazítás a szellemünkben, és
máris  készséges tud lenni  az ember.  Uram, azonnal megteszem, amit  kérsz! Pontosan így
válaszolhatunk egy feladatra, vagy így válaszolhatunk az Ő elhívására. 

Uram, készen állok, hogy a föld javaival éljek és én engedelmes, és készséges vagyok, és
megteszem azt, amit Te mondasz. 

Aztán az Úr szólt egy másik esetben Haginhoz, hogy ne úgy imádkozz az anyagiakért,
ahogy eddig.  Mert ő Istentől kért pénzt.  Azt mondta az Úr, hogy az a pénz,  amire neked
szükséged van, az a földön van. A mennyben nincs pénznyomda, ezért nem is tudok neked a
mennyből pénzt küldeni. Az áldást az újjászületett hívőknek adtam, – mondta az Úr – és nem
az ördög csapatának. 

Tehát  neked  kell  tenni  valamit,  hogy  elvedd  az  áldásokat.  Hogy  birtokba  vedd  az
áldásokat. Olvassunk itt két Igét, ami megvilágítja nekünk, hogy minden Istené. Ádámnak
csak átadta használatba, hogy éljen a föld javaival. 

Zsoltár 50,10-12.
10. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. 
11. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező vadja is mind az enyém.
12. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém a föld kereksége és

annak teljessége. Ámen.
Eszembe juttatta az Úr, mert van vadász ismerősöm is, de idekapcsolható a horgász is. A

hívő vadász, és a hívő horgász valószínűséggel megköszönik az Úrnak, hogy megteremtette
ezeket a jószágokat, és mi együtt élhetünk velük. 

Aggeus 2,8.
8. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura. 
Ez is arról szól, hogy Istenhez tartozik a gazdagság, de nekünk adta használatra.  Isten

betölti minden szükségünket, dicsőségesen a Jézus Krisztusban. 
Lent  voltunk  a  héten  a  zöldségesben,  hogy  egy  kis  almát  beraktározzunk,  és

meglepetésemre, árultak otelló szőlőt, amit én nagyon szeretek. Otthon az én otelló szőlőm
kipusztult. Eddig a zöldségesbe nem nagyon láttam ilyen szőlőt. 

Nekünk adta,  mert  Ádámnak,  illetve  az  első  emberpárnak azt  mondta,  hogy vegyétek
birtokba,  és  hajtsátok  a  hatalmatok  alá.  Éljetek  vele.  Ésszerűen.  Gazdálkodjatok  okosan,
bölcsen. A föld javai felett a hatalom az embernek adatott. 

Ezt a hatalmat Ádám eljátszotta, de dicsőség Istennek, Jézus megváltó munkájával vissza
lett állítva az emberiség, –pontosabban az újjászületett keresztények –abba a hatalomba, ami
kezdetben az embernek adatott. Mert nekünk szükséges, hogy éljünk ezzel a hatalommal, és a
Krisztusban kapott szent örökséget birtokba tudjuk venni. 

Jézus nevében pedig jogunk van igényelni minden olyan dolgot, amire szükségünk van. A
gyerekes tréfás asztali áldás így hangzik: Édes Jézus idehallgass, éhes vagyok, mint a farkas.
Ez nagyon vidám és humoros, de többre van szükség. 

Ettől sokkal többre van szükség, mert  nekünk a hatalmunkat  is kell gyakorolni ahhoz,
hogy a szükséges dolog hozzánk érkezzen. Ugyanis meg kell parancsolni a sátánnak, hogy
vegye le a kezét a pénzemről, és mindazokról a javakról, amiért imádkoztam, hogy hozzám
jöjjön. Mert ez a füstös képű az, aki távol akarja tartani a föld javait tőled. 

Kenneth Hagin mindezt gyakorlatba ültette. Utazószolgálatot látott el, és a heti díja 57
dollár  volt.  A  számlái  kifizetéséhez  azonban  többre  volt  szüksége.  A  gyülekezetet  nem
kérhette meg, hogy most tartsunk egy gyűjtést, mert még ilyen–olyan kifizetetlen számláim
vannak.  Mert  az  a  hústest  lett  volna.  Egyébként  sem a  hívőkre  kell  nyomást  gyakorolni,
hanem a szellemi birodalomra. 

Ő hitben  cselekedett.  Megvallotta,  hogy a 150 dollár,  amire  szüksége  van,  az  be  fog
érkezni. Aztán a gyülekezet pásztora még marasztalta, hogy maradjon még egy hétig. A 150

5/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm 

http://www.bekevar-portal.hu/
http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm


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

dollárról felemelte 200 dollárra az Igéjét, és ezt csak hitben vallotta meg. Nem szólt erről a
nyáj előtt egy szót sem. 

A pásztornak is  azt  mondta,  hogy ne  tarts  gyűjtést,  mert  én most  hitben  vagyok.  Az
alkalomsorozat végén az igényelt 200dollárral szemben, összegyűlt 240 dollár. Úgy, ahogy
mondtuk az Efézus 3,20-ban. Isten feljebb töltötte be az ő szükségét, mint ahogy ő elképzelte.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy minden nyomás, és minden ráhatás nélkül történt ez. 

Talán  elöljárónk is  most  szólt  az  utolsó  alkalom során  arról,  hogy van ahol  nyomást
gyakorolnak a hívőkre különböző formában, ami nem helyes. Az már nem szívből, nem hitből
van. 

A  nyomást,  a  ráhatást  a  szellemi  birodalomra  kell  ráhelyezni.  Kenneth  Hagin  olyan
helyeken  tapasztalta  meg  Isten  áldását,  ahol  ő  emberi  elgondolással  nem is  számított  rá.
Valószínű,  hogy olyan  közegbe  ment,  ahol  szegényebb  emberek  éltek.  De Istennél  nincs
lehetetlen.  Mert  Kenneth  Hagin  hitben  járt,  Isten  erőforrásai  meg  tudtak  indulni,  és  az
emberek szívét meg tudták nyitni. Ez jobban működik, mint amikor kalapozás történik. 

Mindez azért  történhetett  meg Kenneth Hagin életében,  – mármint az anyagi  áttörés –
mert az Ige működik,  és a megvallás működik.  Dicsérjük az Urat ezért.  A mai tanításunk
lényege  az,  hogy  az  imaéletünk  nélkül  is  tudjuk  gyakorolni  a  hitünket  megvallás  által.
Egyszerűen csak kimondani, hogy az autóm tökéletesen működik. 

Kimondani, hogy a kívánt munkahely úton van hozzám. Kimondani: Jézus nevében az én
testem minden szervem, és minden sejtem, abban a tökéletességben működik, ahogy az Atya
megteremtett. A Szent Szellem pedig őrjáratot jár a testem határain, megújítja, helyreállítja a
halandó testemet. És ezt folyamatosan teszi. A Jézus nevében. Ámen.

Ez nem ima  volt,  hanem egy hitmegvallás.  És  ezt  minden  nap jó  lenne  minél  többet
gyakorolni. Persze, kinek – kinek milyen kihívása van. Főképpen azon a területen tegye meg a
hitmegvallását.  Azért,  hogy  a  testünket  hosszabb  távon  jó  karban  tudjuk  tartani,  még
békeidőben  el  kell  kezdeni  a  hitmegvallásokat  mondani,  hogy  azok  magként  gyökeret
verjenek,  kikeljenek,  majd  meghozzák  a  kívánt  gyümölcsöt,  és  mi  élvezzük ezt.  A szánk
gyümölcsét, az áldásokat. Hallelúja!

Eszembe juttatott az Úr egy tanúbizonyságot. Egy külföldi pásztorral történt meg, hogy
szolgálat közben arra lett figyelmes, ahogy feltartotta a kezét, és dicsérte az Urat, a tenyerén
megjelent  a  csillogó  olaj.  És  valami  csillámpor,  vagy  aranypor,  vagy  valami  mennyei
csillogás is volt még a tenyerében. Volt még egy – nem tudom, hogy ehhez kapcsolódik-e –
hogy a pásztor kihívta azokat, akiknek banki tartozása van. Végül is vonakodva jött ki az a
házaspár, de kimentek, és kaptak egy próféciát arról, hogy az adósság természetfeletti módon
eltöröltetett. 

Rövid idő múlva bementek a bankba, a következő részlettel. Az ügyintéző mondja, hogy
hát  hölgyem,  uram,  maguknak  nincs  tartozásuk.  Minden  ki  van  fizetve.  Hölgyem  nem
emlékszik rá, hogy a múlt héten bent járt, és mindent rendezett? Az egy angyal volt, a hölgy
képében.

Akkor történt  a mennyei  áttörés,  amikor  kimentek  a  próféciára.  Hatalmas  munkája  az
Úrnak. Ha kiárasztjuk valamiben a hitünket, akkor ilyen csodálatos dolgok tudnak történni.
Dicsőség az Úrnak. 

Az  előző  vasárnap  Budapesten  volt  egy  tanúbizonyság  arról,  hogy  gyógyíthatatlan
betegségből, méhnyak rákból gyógyult meg valaki. 

Desmond McAllain csuklója eltörött,  és 30 percen belül összeforrt. Tehát nagyon nagy
horderővel bír a megvallás, azt követően pedig a hálaadás. A hálaadás gyakorlatilag az, hogy
elismerjük, hogy az Úr mit végzett el értünk. Azt befogadjuk, elvesszük, és megköszönjük. 

A hitet pontosan kell használni. Úgy, ahogy az előbb hallottátok, hogy lehetőség szerint
meg kell nevezni a tünetet, a problémát, ha az ismert. 
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A hit  pontos  használata  azt  is  jelenti,  hogy úgy kell  imádkozni,  ahogy le  van  írva  a
Bibliában. Jézus nevében megyünk az Atyához. Mert régen annyi mindent hallottam, hogy az
elhunyt  hozzátartozóhoz,  vagy  angyalokhoz  imádkoznak,  vagy  különböző  szentekhez
imádkoznak, de a Biblia ezt nem mondja. 

Tehát, ha hathatós választ, és eredményt szeretnénk az imáinkra, akkor a leírtak szerint
kell imádkoznunk. Ez egy útmutatás a számunkra. 

A Biblia az élet Kresz könyve. És mi történik, ha a Kresz könyvben leírt szabályokat nem
tartod be? Súlyos következményei lehetnek. 

Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta az ajándékokat.
Jézus nevében mozgósítsd a hitedet az életed minden területén, és légy szabad a Jézus

nevében. Légy szabad, és minden szükség betöltetik az életedben a Jézus Krisztus nevében.
Mert Jézus nevére minden névnek térdet kell hajtania a mennyen, a földön, és a föld alatt. 

Jézus nevében, ezek a kenettel  telt  szövetek,  amelyeket  hittel  visztek haza,  áttöréseket
hoznak, betegségek távoznak el.  Fájdalmak szűnnek meg a Jézus nevében.  Köszönjük Úr
Jézus a kereszt bevégzett művét, és hálát adunk, hogy az ellenséget a talpunk alá helyezted, és
mi ott tartjuk a hittel kimondott szavaink, megvallásaink alapján. Mindig ugyanazt mondjuk,
amit az Ige mond erről a helyzetről.

Köszönjük  a  békességet  Atyám,  köszönjük  a  Te  jelenlétedet,  érintésedet,  a  növekedő
kegyelmedet, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a szabadításodat a Te néped felett, a
Jézus nevében. Ámen. Hallelúja!

A vasárnapi Pesti tanításból néhány gondolat összefoglalóként:
Isten  szereti  a  bűnösöket.  Mert  különben  nem  küldte  volna  az  Ő  egyszülött  Fiát  a

keresztre. Mert Jézus akkor volt a kereszten, amikor mi még elveszettek voltunk, bűnösök
voltunk. Akiknek sok bocsáttatok meg, azok az Úr nagy szerelmesei. 

Aki  nem szereti  a  bűnösöket,  az  vallásosodó  ember.  Én találkoztam olyan  helyzettel,
másik  településen,  hogy  úgy  próbált  evangelizálni  valaki,  hogy  a  részegeknek,  meg  a
bagósoknak azt mondogatta, hogy ezt le kell tenned, ez tovább nem megy, ez nem kedves
Istennek. Lényeg az, hogy a változás csak az után fog elindulni, ha valaki befogadta az Úr
Jézust, és újjászületett, és megváltozott a belső embere. 

Az Úr mindent elhelyezett a bensőnkbe. És ezt, ami ott van, hit által lehet aktivizálni. Még
egyszer említem, hogy a napi megvallások száma az lehet akár 30-40 is, de aki súlyos esetben
van – hallottunk már erről bizonyságot – azok több százszor teszik meg a megvallásukat. 

Olyan röviden is lehet megvallást tenni, hogy a szerveim tökéletesen működnek a Jézus
nevében. Ha valaki dolgozik, és nincs erre kellő ideje, akkor az a lényeg, hogy gyakorta, és
hittel történjen a megvallás.

 Amikor  a  saját  hangunkat  halljuk,  akkor  könnyebben  beépül  a  szívünkbe  a  hit.  Az
igazság. Célzattal vagyunk itt a földön. Ha követjük a Szellemet, ahogy ma szól, hogy legyél
készséges és engedelmes, akkor mindenkinek van egy szolgálata. 

A gyülekezet azért adatott, hogy felkészítsen a szolgálatra. A gyülekezet a kiképzőtábor.
Kiképzőtábor arra, hogy miként kell megszólítani egy elveszettet,  és miként kell az Úrhoz
vezetni. 

Ezt gyakorolni szükséges, mert én magam is megtapasztaltam, hogy ha egy elveszettel az
ember el kezd beszélgetni, és az üdvösség üzenetét hozza elő, olyan súllyal ereszkedik rá a
kenet, hogy kezdetben nem jön ki az ember száján a szó. Be kell gyakorolni az üdvösségimát
is. Ott van a mankó, mert lehet olvasni is. 

Nekünk bátorsággal ki kell lépni ezen a területen. Bátorsággal ki kell lépni az elveszettek
felé,  mert  igazából  ezt  a  munkát  nem mi  végezzük,  hanem a Szent  Szellem bennünk,  és
rajtunk keresztül. Sajnos sok pásztor sem hiszi, hogy az Úr készül visszajönni. A Jesse féle
mennyei beszámolót – ami DVD-n is megvan magyar szinkronnal – a keresztény csatornán
újra játsszák. És még mindig az a felkent bizonyság hangzik el, ami több évvel ezelőtt volt. 
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Az Úr szólt Jessehez, hogy mondd el, hogy jövök. Ó Uram, tudják. Nem tudják. Mondd
el, hogy jövök. Két esemény, amit az emberek összekevernek, még a keresztények is. Az Úr
megjelenése,  és  az  Úr  visszajövetele.  A  kettő  között  lényeges  különbség  van.  Most  a
gyülekezet egész teste Jézus megjelenésére vár. 

A  felhőkön  fog  megjelenni,  a  lába  nem érinti  a  földet,  tehát  ez  nem Jézus  második
visszajövetele, hanem ez az elragadtatás. Amikor Jézus a felhőkön jelenik meg, és mindazok,
akik  Krisztusban  vannak,  azok  felragadtatnak  Őhozzá.  Először  azok,  akik  elhunytak
Krisztusban, azután azok, akik most élnek. 

Második  visszajövetel  az  hét  év  múlva  lesz,  amikor  mi  is  jövünk  vele  lovakon,  és
elkezdődik egy ezer éves millennium. Amikor nem lesz az ördög szabadon. Minden gonosz
munka el lesz zárva ebben az ezer évben. 

A szíttam évről, azaz a szombat évről hallottatok a múltkor is, 2015 lesz az utolsó szíttam
év, a zsidó időszámítás szerint. A zsidók soha nem tudták a szíttam ünnepnek a napját, és az
óráját. A hold állásából előtte két nappal tudták megmondani, hogy mikor lesz az ünnep. 

Most nekem itt egy kicsit összecseng ez, azzal az Igével, amely azt mondja, hogy nem
tudjátok a napot, és az órát. Mert Jézus a zsidóknak szólt, és ők valóban ez alapján nem tudták
előre a napot, és az órát.  Csak közvetlenül a hold állásából következtettek egy-két nappal
előtte. 

Gordon Linda azt mondja, hogy a Bibliából minden pontosan kiolvasható. Az is, hogy
milyen  időben  is  élünk  most.  Én  úgy  gondolom,  hogy  mi  azért  fogjuk  tudni,  hogy  az
elragadtatás mikor lesz, mert azt írja az Ige, hogy a Szent Szellem, amit az Atyától hall, azt
megjelenti  nékünk.  És  a  zsidók is  tudták  az ünnepnapot,  igaz,  hogy csak röviddel  előtte.
Lehet, hogy mi is előtte nem sokkal, de szerintem tudni fogjuk a szívünkbe, mert a Szellem
bennünk lakik. 

Az  Úr  számít  rád,  mert  az  evangelizációra  az  utolsó  lehetőségek  vannak.  És  milyen
nagyszerű lenne, ha minden keresztényt tudna használni ebben. Gyakorold be az üdvösség
imát, és magabiztosabbá válsz. Az Úr téged is használ, és amikor valakit az Úrhoz vezetsz,
akkor kapsz érte egy koronát, ami egy örök jutalom. 

Áldottak vagytok! Köszönjük, hogy itt voltatok. Az Úr a mi erősségünk. Alleluja

A barna színnel jelzett igeversek más fordításokból származnak.
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