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DÓZERHIT 15. - A hit valósága
Bor Ferenc

Ságvár, 2013. 10. 28.

Köszönjük Atyám a Te végtelen szeretetedet, könyörületességedet, irgalmasságodat. Hálát
adunk  a  megváltó  szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért,  akit  elküldtél,  hogy általvigyél
bennünket a sötétségből a világosság országába. Köszönjük az örök életet, a megigazultságot,
a fiúságot, az Ábrahámi áldásokat és mindazt, ami Krisztusban hozzánk tartozik. 

Köszönjük Úr Jézus,  hogy te megszerezted számunkra  a győzelmet  és az ellenséget  a
talpunk  alá  helyezted.  Nekünk  csak  ott  kell  tartani,  és  a  mennyei  Atyánk  nagy  hirtelen
megrontja a talpunk alatt az ellenséget. 

Köszönjük a békességedet, a szeretetedet. Köszönjük Uram a Te Igédet, a világosságot,
amit  elhoztál  a  számunkra.  És  hálát  adunk,  hogy hétről  hétre  növekedhetünk,  és  szintről
szintre emelkedhetünk.

Köszönjük Uram az  isteni  fajta  hitet,  amelyre  folyamatosan  erősítünk,  hogy hegyeket
tudjunk elmozdítani és ledózerolni az utunkból. Mert Jézus nevében minden akadálynak, a
tengerbe kell vetnie magát. 

Köszönjük Uram a Te gondoskodásodat, ellátásodat mindannyiunk életében. És a szent
vér oltalmát valljuk meg mindannyiótok felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.

Mai köszöntésünk úgy hangzik: A hit hatékony. 
Szeretettel  köszöntünk benneteket,  alig vártuk, hogy hétfő legyen. A héten megkaptam

Miskolcról az Őszi Varázs című antológiát, melynek a 17. oldalán található a Frigyklinika.
Egy tiszteletpéldányt kaptam belőle. 

Köszönjük az Úrnak ezt a kaput, mert amit az Úr nyit meg, azok mindig hatékonyak. A
könyvet árusítják és elkerül sok helyre. Köszönjük az Úrnak ezeket a lehetőségeket. 

A Halloween szeretném felhívni a figyelmeteket. A korábbi újságunkban jelent már meg
ehhez kapcsolódó cikk. Megtaláljátok az interneten is. A Halloween a sötétség oldaláról van
és ez nem a mi barátunk. 

Jönnek az ajándékok, köszönjük a Szent Szellemnek. Folytatjuk a Dózerhit sorozatunkat,
ma a 15. rész következik. A mai tanítás címe: A hit valósága

RAGASZKODJ A JÓHOZ
1Thessalonika 5,21.
21. Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Ámen.
Rövid  útmutatás  az  Úr  Igéjében.  Ez  magyarul  annyit  jelent,  hogy  mindent

megvizsgáljatok,  és ami helyes,  ami összhangban van Isten Igéjével, azt  tartsátok meg. A
többit pedig el kell vetni. 

Nem szabad, hogy megzavarjanak bennünket félreértelmezések, és téves tanok. Gyakran
csak árnyalatnyi különbség van.

A  múlt  héten  tanultuk,  hogy  kimondani  és  imába  foglalni,  amiben  hiszünk.  A
megvalláskor  abban  gyakoroljuk  a  hitünket,  hogy  amit  kimondunk,  az  megvalósul.
Imádkozáskor  pedig  abban,  hogy  mindaz  a  miénk  lesz,  amire  vágyunk,  és  amiért  hittel
imádkoztunk. 

Előfordul a keresztényeknél, hogy állítják, hogy mi hiszünk, de itt megállnak. Jézus nem
csak annyit  kér,  hogy higgyünk.  Hanem meghatározza,  hogy miben  és  miként  higgyünk.
Abban  kell  kifejleszteni  a  hitünket,  hogy  amit  kimondunk,  az  meg  fog  történni.  A  hit
kimondása, a megvallás által lép működésbe. Ehhez nem feltétlenül szükséges az imádkozás.
Nem árt, ha ezt ismétlésként hallottátok. 

Az áldások birtokbavétele, a megvallás által valósítható meg. Olvastuk a Márk 11,23-ban,
hogy amit hittel mondunk, mondunk és mondunk; meg lesz néki, amit mond. 
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Jövőidőben áll  az,  hogy megtörténik.  Majd megtörténik.  De addig,  amíg  megtörténik,
végig hitben kell maradnunk. Sok hívő sajnos csak látásban jár. 

Azt mondják, hogy ha nem látom, nem tapinthatom, nem foghatom a kezembe, akkor az
nincs meg. Ezzel a hozzáállással viszont lemaradnak a hitről, és az áldásokról is. 

Az Ige tanítja, hogy a körülmények ellenére, kitartóan kell hinnünk, és akkor lesz meg.
Jézus nem azt mondta, hogy abban higgy, ami már meg van, hanem azt mondta, hogy higgy
abban, hogy amit hittel kimondasz, megvallasz, az valóságot fog ölteni. 

A hit valóságba hozza az óhajtott dolgot. Tehát a legkilátástalanabb helyzetben is szóld a
hit beszédét. Gyönyörű bizonyságokat hallottunk Pesten az ausztrál vendégektől. Meg fogom
osztani veletek ezt. 

BŐVÖLKÖDNI JÓ
Kenneth  Hagin  az  egyik  alkalom  után  megszámolta  az  adományt  és  nagyon-nagyon

picurka adomány volt. Pedig elmaradtak a lakbérrel, az autóra is kellett volna költeni és nem
is beszélve a megélhetésről. 

Nem volt kilátásba újabb összejövetel, ezért, bevételre sem számíthatott a láthatók szerint.
Pedig az 1Korinthus 9,14 azt mondja, hogy akik az Evangéliumot hirdetik, az Evangéliumból
éljenek. 

Megvallotta,  hogy  ez  az  alapelv  rám  is  vonatkozik.  Vannak  keresztények,  akik
jóindulatból, és félreértelmezések alapján úgy imádkoznak, hogy Uram, tartsd meg a pásztort
alázatban, mi majd megtartjuk őt szegénységben.

Mert  vannak olyan  tanok,  hogy legyél  beteg,  szegény,  cipeld  a  keresztet,  de ez nincs
összhangban Isten Igéjével. 

Ahogy autózott hazafelé ezzel a kis adománnyal, gondolatlövedékek jöttek, amelyek úgy
hangzottak, hogy nincs több pénz, mihez kezdesz most? Véged van! 

Ekkor  ő  felkiáltott:  Hazamegyek,  lefekszem,  és  békességben  elalszom,  ahogy  írja  a
Zsoltár 4,8. Hogyha nagyon zakatol az ember elméje, ezt az Igét előveheti, és megvallhatja. 

Zsoltárok 4,8.
8. Békességben fekszem le és legott elalszom: mert Te, Uram, egyedül adsz nékem

bátorságos lakozást. Ámen.
És ahogy hazaért Hagin, a felesége rögtön egy kérdéssel várta. Mennyi pénzünk van? És

Hagin azt felelte az éj közepén, hogy minden rendben van, dicsőség Istennek! Ne aggódj. 
Ezt  természetesen  hittel  mondta,  mert  tudta,  hogy megtörténik,  amit  kimond.  Másnap

délelőtt egy telefon ébresztette. Mivel későn feküdt le, későn is kelt. 
Egy ismeretlen pásztor érdeklődött, hogy mikor tudna elmenni hozzájuk egy összejövetel

sorozatot tartani. Hagin felvidult, és mondta, hogy holnap este kezdhetjük. 
Tehát  az  Úr  ilyen  módon  töltötte  be  a  szükségét.  Biztosította  számára  a  szolgálati

lehetőséget. Fontos tudnunk, hogy Istennek tetszésére van az, amikor a hívők bővölködnek,
gyarapodnak. 

3János 2.
2.  Szeretettem,  mindenek  felett  azért  imádkozom,  hogy  gyarapodhassál  és  jó

egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Ámen.
Olvastuk  a  múlt  héten  az  Ésaiás  1,19-et,  ami  azt  mondja,  hogy  akik  engedelmesek,

készségesek, hajlandók az Úr munkáit elvégezni, a föld javaival élnek. Hagin soha nem aludt
álmatlanul, mert az Úr mindig gondoskodott róluk. 

A  hit  hatékony.  A  megvallás  során  abban  hiszünk,  hogy  amit  megvallunk,  amit
kimondunk, az megtörténik. Imádkozás közben abban kell hinnünk, hogy a kérés pillanatában
megkaptuk azt, amire vágyódik a szívünk, és az valóságot fog ölteni. 

MIBEN HISZEL?
Sokan vallják, hogy hisznek a Bibliában, hisznek az imában, hisznek a Szent Szellemben,

és mégis nagyon kevés eredményt tudnak felmutatni. 
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Márk 11,24.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy

megkaptátok, és meglesz az néktek. Ámen.
Ez a megkaptátok szó a görögben a lambano, ami azt jelenti, hogy megragadni, elvenni.

Ezt a verset úgy kellene olvasni, hogy amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megragadtátok,
elvettétek hitben, és valóságot fog ölteni, meglesz néktek. 

Jézus megmondja, hogy miként kell  hinni. Tehát először a szellemi világban meg kell
fogannia a kívánt dolognak a hitünk által és utána fog valóságot ölteni. Ezt a sorrendet nem
lehet felcserélni. 

Akik látásban járnak, ennél a pontnál falba ütköznek. A kéréseinket mindig szívből és
hittel kell megfogalmazni az imáinkban. Ahogy a múltkor is említettük, pontosan körülírni,
hogy az mi legyen, hogyan legyen. 

Akik még nem tudnak kellő hittel imádkozni, azok gyakorolják a hitmegvallást. Ugyanis a
hitmegvallás  során,  a  hitünk erősödik.  Emlékeztek  arra  a  tüdőbajos  asszonyra,  akinek azt
mondta a doktornő, hogy ezt a megvallást folyamatosan mondja. 

Nem baj, ha először nem érti. Mert az első nap azzal jött vissza a hölgy, hogy ő nem érti,
hogy mit  mond.  Nem baj,  csak mondja.  És  ahogy mondta  órák és  napok során,  nagyon-
nagyon sokszor, a szívében kiépült hit.

Az  imáinkat  úgy  kell  befejeznünk,  hogy  hiszem,  hogy  megkaptam.  Hiszem,  hogy
megragadtam, elvettem. Ez még nem a fizikális fokozat, ez még a szellemi rész. És utána
hitben kitartunk, és akkor jön valóságba. Akkor ölt valóságot. 

Tehát az ima és a fizikális birtokbavétel között hitben kell járnunk. Ez egy fontos pont. A
sorrend  itt  sem  cserélhető  fel.  Az  elénk  tornyosuló  hegyek  eldózerolásához  a  bibliai
útmutatások  szerint  kell  hinnünk,  beszélnünk,  azaz  megvallani  a  dolgokat.  Így  vehetjük
birtokba az áldásokat. 

HITBŐL ÉLNI 
Az, hogy az igaz ember hitből él, megtalálható a Galata 3,11-ben, és a Zsidó 10,38-ban is.
Róma 1,17.
17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van

írva: Az igaz ember pedig hitből él. Ámen.
Megtalálható  másik  két  helyen  is.  Pontosítsuk.  A  megigazult  ember,  hitből  él.  A

megigazult  ember pedig az, akit a Bárány vére tisztára mosott,  és bármikor bemehet Isten
jelenlétébe. Igaznak nyilváníttattunk a szent vér tisztító ereje által.  Nézzünk néhány példát
arra, hogyan lehet gyakorlatban alkalmazni a hitet. 

Kenneth  Hagin  szolgálatából  merítünk.  Hagin  abban  az  időben  ismerte  meg  az
anyagiakról  szóló  igazságot,  amikor  nem  voltak  tartalékai.  A  hit  gyakorlatban  való
alkalmazása által kitört a nélkülözésből. 

Az Úr elkezdte felemelni, és egyre feljebb és feljebb jutott, az Ő kegyelme által. És az Úr
megmutatta, hogy hogyan tölti be a szükségeit. Ezt nekünk is el kell sajátítanunk, mert Isten
akarata az, hogy egészségesek legyünk, bővölködjünk, jólétben és boldogan éljünk.

Elsőként az fogalmazódott  meg a szívében, hogy egy nagyobb házra lenne szüksége a
családnak. Kibéreltek egy háromszobás lakást. 

De aztán  jött  az  Úr  bölcsessége  által  a  következő  gondolat:  hogyha  megvennénk,  az
sokkal gazdaságosabb lenne, mert nem kellene évekig fizetni a lakbért.  A törlesztő részlet
pedig egy idő után lejárna. És így még olcsóbb is lenne. 

Ez után, ahogy Józsué 1,3-ban meg van írva, körbejárta a házat. Megvallotta az Igét, amit
most felolvasunk. Ha egy területet birtokba szeretnél venni, akkor te is gyakorolhatod ezt. 

Józsué 1,3.
3.  Minden  helyet,  amelyet  talpatok  érint,  néktek  adtam,  amiképpen  szólottam

Mózesnek. Ámen.
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Ő azért járta körül az ingatlant, hogy ezt az Igét megcselekedje. Hogy a talpa érintse azt a
területet,  és innentől  kezdve kijelentette,  hogy ez a  terület  az övé.  A feleségét  elküldte  a
tulajdonoshoz és úgy viselkedtek mintha ez a ház eladó lenne. 

Mivel Hagin nagyon sokat  úton volt,  gyakran  levélben értekeztek.  A felesége megírta
neki,  hogy  a  tulajdonos  nem  szándékozza  eladni  az  ingatlant  De  nem  engedte,  hogy  a
csüggedés eluralkodjon rajta. 

Visszaválaszolt a feleségének, hogy bizonyára el akarják adni, csak még nem tudnak róla.
Úgy  tekintették,  mintha  máris  a  sajátjuk  lenne.  Így  is  nevezték,  hogy  ez  a  mi  házunk.
Tudjátok,  hol van ehhez hasonló? Amikor Ábrahám és Sára várta  a gyermeket.  Ugye?  A
névcsere után úgy nevezték egymást, hogy a sok nép atyja, és a sok nép anyja. 

Többszöri elutasítást  követően egyszer a tulaj azt közölte, hogy mégis eladják a házat.
Igazából Hagint ez nem lepte meg, mert közel egy éve tudta, hogy ez a ház az övéké lesz.
Volt egy másik vevő is, aki áron felül kívánta megvenni, de az Úr az ő kezükre játszotta attól
olcsóbban. 

A Szent Szellem szólt a tulajdonos szívéhez, aki szintén keresztény volt, hogy a szolgáló
házaspárnak adják el. Ilyen módon vásárolták a többi házaikat is. Hit által. Mert az igaz ember
hitből  él.  Így jutott  az  új  autójához  is.  Mert  kijelentette,  hogy ősszel  új  autót  veszek.  A
legjobbat, a legfrissebb típust, ami akkor meg fog jelenni. 

Az elme megint fölébredt, és el kezdett tiltakozni. Nincs pénzed. Fel fogsz sülni ezzel az
ügylettel. Mert csak beszélsz vaktában, a világba. A régi autód pedig teljesen értéktelen. 

Nem engedte meg az elbizonytalanodást ebben az esetben sem. Elment az autószalonba,
és az eladó tudjátok, mit mondott? Azt, hogy Isten szolgálójának mindenből a legjobb jár.
Találkoztam egy keresztény családdal, akik nem az egyházunkhoz tartoztak, de újjászületett
családról van szó. Akkor éppen volt otthon pár zsák ruha, és megkérdeztem, hogy esetleg
szívesen fogadnák-e? 

Udvariasan azt mondták,  hogy nagyon szépen köszönik, hogy rájuk gondoltunk, de ők
abban árasztják ki a hitüket, hogy mindenből újat kapnak az Úrtól, és minőségit. 

Azt mondta az eladó, hogy hajlandó beszerzési áron odaadni az autót, ami -1200 dollárt
jelentett. Vagyis neki semmi haszna nem maradt. 

Sőt megkérdezte  Hagint,  hogy van-e esetleg valami,  amit  beszámíthatna.  Hát  van egy
ócska  tragacsom,  ami  kb.  495  dollárt  ér.  A  szalon  tulajdonosa  azt  mondta,  hogy  ezt
beszámítom 995 dollárért, azaz duplájáért, még akkor is, ha felújítás után nem tudom ennyiért
eladni. 

Ez az Úr kegyelme. Azt mondta, hogy Hagin, ez lesz neked a kezdő részleted. Tehát nem
kellett  egy fillért  se betenni ahhoz, hogy az új autót elvihesse. Mert egy utazó pásztornak
bizony szüksége van egy jól működő autóra. Ettől kezdve mindig új kocsija volt. 

Mert mindig abban a hitben volt,  hogy mindenből  a legjobb jár neki.  Megtanulta,  azt,
hogy hogyan veheti át hit által a minőségi, és új dolgokat. Soha nem kellett kölcsön kérnie,
mert Isten Igéje mindig hatékonyan működik. 

Volt  egy  nyitott  irodájuk,  amin  volt  egy  bizonyos  összegű  hitel,  és  egyszerűen
megvallotta,  hogy valaki  adományozni  fog  10ezer  dollárt.  Meg is  jött  az  összeg.  Három
hónapon belül érkezett egy csekk, 10ezer dollárral, és le tudták rendezni ezt a tartozást, amitől
szeretett volna megszabadulni. 

Ennek alapján felbátorodott és kijelentette, hogy legközelebb 25ezer dollár fog bejönni a
szolgálat számára. Azt pedig beforgatja kazettákba, könyvekbe, hogy Isten Igéje minél jobban
tudjon terjedni. 

Van egy gyönyörű Ige, a Dániel 11,32-ben. Belekapaszkodhattok ti is. 
Dániel 11,32.
És  akik  gonoszul  cselekszenek  a  szövetség  ellen,  azokat  hitszegésre  csábítja

hízelkedésekkel; ellenben az a nép, aki ismeri Istenét, az felbátorodik és cselekszik.
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Aki ismeri Istenét,  az felbátorodik és cselekszik.  Az a lényege ennek, hogy meglátod,
megtudod, hogy ki van mögötted, hogy ez milyen hatalom és milyen erő? A hatalmas Isten.
Ismeritek a viharfelhő példázatot. Nem a viharfelhő a nagyobb, hanem a hatalmas Isten! Ez
alapján felbátorodva cselekszik a hívő. Hallelúja. 

Akkor  most  rátérünk  a  pásztorkonferencián  elhangzott  bizonyságokra.  Ez  pedig  a
gyógyulásokról szól, és nem is akármilyen gyógyulásokról. 

Desmond  McAllain  Ausztráliából  érkezett  hozzánk két  gyermekével,  és  a  feleségével.
18éves volt amikor Jim Sanders pásztorolta őt, és bibliaiskolába küldte. Azóta eltelt az idő.
Az alkalom második fele azzal kezdődött, hogy a hitpróbákban az Igét kell alkalmazni. 

1998-ban történt, hogy egy arénában volt egy nagyméretű összejövetel, ahol Des volt a
hangmérnök.  A  feleségének  haza  kellett  menni,  mert  pici  babák  várták  otthon,  meg  a
pocakjában is volt egy fiuk, aki most itt volt. A bébiszitternek is haza kellett mennie. 

Tehát a feleség hazament, Desnek pedig meg kellett várnia a zárórát, és motorkerékpárral
indult haza. 

A  felesége  első  két  terhessége  alatt  nem  voltak  problémák.  A  harmadiknál  azonban
korábban akart világra jönni a kisfiuk, de megvallotta a Malakiás 3,11. alapján, hogy teljes
lesz a kihordás, mert nem veszítheti el a gyümölcsét gyümölcsérés előtt. Ez egy nagyon jó
kapaszkodó. 

Éjjel Des motorra ült, és balesetet szenvedett. Fél óráig kómában volt. Sok vért vesztett, és
a  csontjai  összetörtek.  Ahhoz,  hogy  telefonálni  tudjon,  fél  km-t  kellett  valahogy
elvánszorognia a törött csontokkal. Aztán elvitték a mentők a kórházba. 

Súlyos állapotban került az intenzív osztályra. A lábszárcsontja a küllők közé került, és
többször  megcsavarodott.  Ez  már  önmagában  is  elég.  Csuklótörés,  tüdőösszeomlás,
agysérülés, gerinc- és bordatörés, szegycsonttörés, fogtörés, ujjsérülés. 

Ennyi sérüléssel még viccesen kérte az orvost a műtét előtt, hogy a körmömet is legyenek
szívesek visszavarrni. A műtét során kijött az orvos, és tájékoztatta a hozzátartozókat, hogy
Des nem lélegzik, és nem fogja túlélni. 

Innentől  kezdve megszerveztek  egy 24 órás  imaláncot,  ami  azt  jelenti,  hogy váltották
egymást,  nehogy  bele  fáradjanak.  Kizárólag  olyan  családtagot  engedtek  be  az  intenzív
osztályra, aki az Igét szólta Des felett. 

Ehhez  hasonlót  a  korábbi  tanításokban  már  hallottatok  és  azt  is,  hogy  ez  milyen
eredményt tud hozni. Ugyanis hittek a Példabeszédek 4,22-ben, hogy Isten Igéje orvosság az
egész testnek. A törött csontoknak is. 

Sajnos nagyon könnyű hitetlenséget szólni, amikor az ember egy ilyen sérülést lát. És a
közvetlen családtagok – nem is biztos, hogy szerencsés, – hogy egyedül próbálnak megállni
hitben,  mert  annyira  érintettek  érzelmileg,  hogy  jobb,  ha  olyan  hívőtársakat  is  bevonnak
maguk mellé, akik meg tudnak állni hitben. 

Zsidó  11,1  alapján  hitben  szóltak,  és  életet  szóltak  a  testbe.  Hogy  Jézus  sebeivel
gyógyulást  nyert,  és  vonatkoztatták  ezt  a  törésekre  is.  Továbbá,  hogy  Jézus  Krisztus  a
kereszten mindezt,  – amit most Des – elszenvedett  a testében. Hivatkoztak az 1Korinthus
15,57-re, hogy hála és dicsőség Istennek, mert Ő adja a győzelmet. 

Des testét a halál szelleme többször támadta. Hat órán keresztül, nyolc alkalommal jött
vissza.  De  amikor  kimondta  Jézus  nevét,  akkor  mindig  elment.  Gondoljatok  bele,  hogy
amikor valaki súlyos állapotba van, nem is kell, hogy balesetet szenvedjen. Csak egy idős kori
elgyengülés, vagy akármi. 

Jön  a  halál  szelleme  és  lehet,  hogy  egyszer  vagy  kétszer  el  tudja  hessenteni,  de
elképzelhető, hogy a negyediknél, vagy az ötödiknél már nem. Belefárad, és azt mondja, hogy
megyek, feladom az egészet. 
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Ebbe  bele  lehet  gondolni,  hogy milyen  kitartás  kell  ahhoz,  hogy ennyire  összetörten,
fájdalmakkal, és tele különböző rossz gondolatokkal, meg tudjon állni hitben, és vissza tudja
parancsolni az ellenséges erőket. 

Azt mondja, hogy amikor a testére rátelepedett a halál szelleme, érezte, hogy haldoklik.
Annyira valóságos ez a dolog. 

Az első csoda, hogy miután ment az imalánc, az orvosi vélemény úgy szólt, hogy életben
marad, csak egy hónapi kezelésre van szüksége, de a gyerekekkel nem tud majd szaladgálni,
és játszani. 

Második csoda, hogy 12 nap múlva kiengedték a kórházból. A harmadik csoda, hogy a
gyermekekkel focizik, ő a bíró. Az izgalmak közepette pedig a feleségénél a koraszülés jelei
mutatkoztak, de azt sem engedték meg. Hitben maradtak.

Ez egy hitcsalád. Akik igencsak összefognak. Ezzel kapcsolatban a nővére kislányának
volt  egy álma előző nap. Hogy Desnek lesz egy motorbalesete,  hogy az ördög így akarja
meggyilkolni  őt.  Ez  a  kislány  kapott  egy  bepillantást  a  gonosz  tervbe,  és  akkor  az
édesanyjával ezt az álmot, ezt a rossz tervet megdorgálták, és hitték, hogy ennek köszönhető,
hogy Des él. 

Nyolcszor volt ott a halál szelleme, és akkor nagy veszélyben volt az ő élete. Tehát hittel
meg lehet változtatni helyzeteket. 

Az  elöljárónk  még  hozzátette  azt,  hogy  kevesen  tudnak  hinni  a  természetfeletti
gyógyulásban.  Vagy azért,  mert  nem tanították,  vagy azért,  mert  nem értik,  hogy hogyan
működik a természetfeletti. 

A  pásztornak  ilyenkor  a  hívő  hitére  kell  leereszkedni,  és  ott  kell  támogatni  imában.
Viszont  a gyógyulás  sebességét meg lehet  duplázni az imával.  Des egyébként  bennszülött
gyülekezetet pásztorol, és ők is várják az Úr Jézust. 

Az  imádkozók  gyakorlatilag  ráöltötték  Desre  az  Igét  úgy,  mint  egy  ruhát.  Ezt  mi  is
megtehetjük, amikor másokért imádkozunk. 

Következő eset: Dest erős fejfájás gyötörte. Orvosságot nem kért. Azt mondta, hogy Jézus
a gyógyító. Egyébként egy nagyon fontos megállapítás, hogy egy diagnózis nem változtatja
meg az Ige igazságát. Attól még az Ige ugyanaz marad. Viszont az Ige meg tudja változtatni a
tüneteket. Döntsd el, hogy az Igét hiszed. 

Egy pásztornak  elmondta  ezt  a  fejfájásos  tünetét,  és  azt  is,  hogy ő  abban  hisz,  hogy
Krisztus sebeiben meggyógyult. A pásztor annyit mondott, hogy Ámen. És három nap múlva
Des tünetmentes lett. A fejfájástól megszabadult. 

Ahogy olvastuk a  Márk 11,24-ben,  te  hiszed,  az Atya  pedig behozza az életedbe azt,
amiért imádkoztál, amit kértél. 

Szarah lányuk is itt volt, aki egy dolgot kíván, hogy az életében megdicsőítse az Urat.
Focizott, és a hatodik csigolyája elrepedt. Nem kért diagnózist, mert ő is tudja, hogy Krisztus
sebeiben meggyógyult. 

Aztán elvitték röntgenre, de az semmit nem mutatott. MRI-re nem volt lehetőség, mert az
út  repülővel  is  3 óra lett  volna.  Olyan  nagy távolságok vannak Ausztráliában.  Aztán  egy
fontos  meccsen  játékosként  be kellett  volna  lépnie.  Ez  ott  olyan,  mint  nálunk az  Európa
bajnokság. 

Szarah  érezte  a  gerincében  a  fájdalmat,  és  ránézett  a  testvérére,  fájdalmas  arccal.  A
testvére azt mondta, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál. Szarah mit mondott rá? Ámen. 

Ahogy hittel a pályára lépett, a fájdalom azonnal megszűnt, és az óta is tünetmentes. Van
még egy másik bizonyság is.

Des  a  testvérével  egy  kőfalat  épített,  miközben  az  ujja  beszorult  egy  kő  alá  és
összeroncsolódott.  Én  is  jártam  így,  amikor  építkeztünk.  Nagy  köveket  rakosgattam,  és
valahogy ott felejtettem az ujjamat. 
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Tehát Des ujja beszorult a kő alá, és összeroncsolódott, lejött a köröm is. Fal fehér volt. A
testvére a gépből kiugrott, odament hozzá, és azt mondta neki: Jézus sebeiben meggyógyultál.
És  elkezdtek  együtt  imádkozni  olyan  hatalommal,  hogy  ilyent  még  nem  hallott.  Aztán
elsősegélyben részesítették. Javasolták, hogy menjen kórházba, de ő megtagadta. Azt mondta,
hogy imádkoztak. 

Ha az a hit imája volt, akkor annak működnie kell, és minden rendben lesz. Bekötözték,
azután visszament dolgozni, de a fájdalom elviselhetetlen volt. A testvére megkérdezte, hogy
hiszed, hogy meggyógyultál Krisztus sebeivel? Igen, hiszem. 20 perc múlva minden fájdalom
megszűnt. 

A munka  végén,  amikor  levették  a  kötést,  az  ujja  teljesen,  ép  volt.  Ha  Jézus  szavát
megragadod, akkor soha nem lehet kudarc az életedben. Ő örökké ugyanaz. És a hálaadás
közepette is meg tud nyilvánulni az Ő természetfeletti ereje. 

Amint az előző bizonyságokban láttátok, egyszerűen csak azt öntötték a másikra, hogy a
Jézus sebeiben meggyógyultál. A másik pedig visszaválaszolta, hogy természetesen így van,
hiszem. Ámen. Ennyi volt az imádság, vagy a megvallás. Mert inkább megvallás kategóriába
tartozik ez. 

Zárógondolatként:  A hit  minden  helyzetben  működik,  ezért  szóld  az  Igét,  és  mond  a
megvallásaidat. Ámen. 

Köszönjük  az  Úrnak  a  munkálkodását.  Hiszem,  hogy  ezek  az  építő  bizonyságok
felemelnek benneteket is, és a javatokat szolgálják. Imádkozni fogunk értetek.  A kezünket
tesszük rátok, és kiárasztjuk Isten természetfeletti erejét, hogy szabadulást nyerjetek. 

Jézus nevében a hited hatékony, ezért használd azt, teljes erőbedobással. Légy szabad!
Minden szükség betöltetik  dicsőségesen a  Jézus  Krisztus  nevében.  Légy szabad és  áldott
minden területen. 

Köszönjük az áldások teljességét az életükben, a Jézus nevében. Köszönjük Úr Jézus a
kereszten bevégzett munkádat, és hálát adunk, hogy a Te sebeid által gyógyulást nyertünk, és
ezt mi a lambanóval megragadjuk, elvesszük a Jézus nevében. Tied minden dicsőség Uram,
mindörökkön örökké Ámen.

Összefoglalás következik a pesti tanításból:
Ige számokat fogok mondani, és utánanézhettek. Aki hallgatta a pesti tanítást, annak nem

lesz új, csak megerősítés. 
Az újjászületett  kereszténynek  a  hitpajzsai.  Tehát  amikor  mi  hitben  imádkozunk,  egy

pajzsot képezünk bizonyos dolgok körül. A föld körül. Amikor összefogjuk a hitünket, akkor
érvényesítjük a szent vér jogát. Azt, hogy a szent vér által milyen jogaink vannak. 

A legmagasabb hitcselekedet az, amikor megvalljuk az Igét hittel. A Kolosse 1,12-ben azt
mondja a Biblia, hogy az Atya alkalmassá tett bennünket a szent örökségre. Nem mindenki
veheti át a szent örökséget, hanem alkalmasnak kell lenni arra. És ez miként történt? 

Az  által,  hogy  bennünket  a  szent  vérrel  megmosott,  és  igaznak  nyilváníttattunk.  Azt
mondja a Biblia, hogy kivett a sötétségből, és általvitt az Ő szerelmes Fiának az országába, a
világosság országába. 

Ez  két  mozdulat.  Isten  nem  csinál  félmunkát,  hogy  kivesz  a  sötétségből,  és  otthagy
félúton.  Ő  befejezte,  kivett,  és  átvitt.  Ez  történt  az  újjászületéskor  velünk  is.  Más  lett  a
főnökünk, és egy rendszerváltás történt az életünkben. A Krisztusban kapott hatalmunknál
fogva, szabad kezet kaptunk a kormányzásra. Tehát te döntesz, hogy mit engedsz meg, vagy
mit tiltasz meg az életedben. 

Ami felől döntesz, Isten abban fog tudni téged támogatni. Amíg te szilárdan állsz az Igén,
addig Ő tud cselekedni. Például hallani olyan bizonyságokat, hogy az Adóhivatal bizonyos
tartozásokat eltörölt. Ehhez hasonlatosan a bűneink is el vannak törölve. 
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Az adós kap egy felmentést a hivatal által, mert közben valami történt. Mi is felmentést
kaptunk  a  bűneink  alól.  Az  1János  1,7  azt  írja,  hogy  Jézus  Krisztusnak  vére  megtisztít
bennünket. Ez a megtisztít szó, folytonos jelen időben van. 

Nem  megtisztított,  hanem  folyamatosan  tisztít,  ezért  visszautalok  a  korábban
elhangzottakra,  amikor  azt  mondtuk,  hogy a szent vér eltörölte  a  múlt,  a jelen,  és a jövő
bűneit. Itt van alátámasztva ezzel az Igével, hogy a tisztít, az egy folyamat. 

Mert,  ahogy a  szent  vér  áramlik  és  lüktet  Krisztus  testében,  ezt  a  tisztító  folyamatot
folyamatosan végzi. A Zsidó 9,28-ban olyan kijelentés adatott, hogy a bűn nem akadály az
elragadtatáskor. 

Mert volt néhány keresztény, akikkel beszélgettem – még pásztorok is –, és azt mondják,
hogy jó, újjászületett  keresztény,  de olyan életvitelt  folytat,  hogy senki nem mondaná azt,
hogy keresztény. 

Akár a hazugság, a pénzügyi  területek,  vagy a paráznaság terén, hogy akkor ő most a
mennybe be fog jutni? Ez kérdésként elhangzott.  Itt látom a választ erre, hogy a bűn nem
akadály, mert a 9,28 azt írja, hogy mikor Jézus visszatér, akkor bűn nélkül fog visszatérni. 

A bűn nélkül pedig azt jelenti a görögben, hogy eltekint valamitől,  vagy pedig valamitől
függetlenül. Tehát függetlenül az elkövetett vétkeitől a szent vér folyamatosan lüktet, kering,
és folyamatosan tisztít mindannyiunkat. 

Az egyik Igehely azt mondja, hogy Őbenne nincs bűn. Tehát Jézusban nincs bűn. Erre
mindenki  rábólint,  ugye?  A  másik  Ige  azt  mondja,  hogy  mi  Őbenne  vagyunk.  Erre  is
mindenki rábólint. Ha a két verset összekapcsoljuk, akkor az fog kijönni belőle, hogy mi sem
lehetünk bűnösök, mert hogyan férne meg egy bűntelen Jézusban egy bűnös ember? 

Lássátok a szent vér erejét, hogy mennyire hatékonyan tud bennünket tisztán tartani! A
bűn előfordul,  mint  főnév, és előfordul,  mint  cselekedet.  Főnévként  a  bűn nem uralkodik
rajtunk, mondja az Ige, mert Jézus megszüntette a bűnt. 

Ő betöltötte,  és  helyettünk volt  a  kereszten,  és  a  pokolban.  Viszont  mint  cselekedetet
elkövethetjük, de ennek ellenére, a szent vérnek köszönhetően mégis igazak vagyunk. 

Ahogy a fizikai testünkben a vér kering és eljuttatja az életet minden sejthez és szervhez,
ehhez hasonlatosan az Atya szívének a dobbanásai keringetik Krisztus testében a szent vért,
amely életet, és tisztaságot biztosít. 

A szent vér által  nekünk szabad bejárásunk van Isten jelenlétébe.  Felmentést  kaptunk,
mert igazzá nyilváníttattunk. Az 1János 3,8 leírja, hogy miért jelent meg Isten Fia. Az a válasz
erre, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát már az ördög munkái le vannak rontva, mert két
évezrede a megváltás műve bevégeztetett. Ha az ördög munkái le vannak rontva, akkor nem
lehetnek ránk hatással. 

Még egy nagyon érdekes dolog. A Róma 16,20-ban írja az Ige, hogy a talpunk alatt  a
sátánt az Atya megrontja nagyon hamar.  Ez a megrontja szó, a görögben azt jelenti,  hogy
teljesen összetöri, illetve tönkreteszi. 

A kérdés az, hogy te az ördögöt a lábad alatt tartod-e? Mert ha igen, akkor Isten meg tudja
rontani az ellenséget. Meg tudja semmisíteni, tönkretenni, összetörni. De ahhoz nekünk meg
kell  tenni  a  mi  részünket,  nevezetesen,  hogy a talpunk alatt  tartsuk.  Ezt  a  szavainkkal,  a
megvallásainkkal tudjuk elérni. 

Aki  rendszeresen  imádkozza  a  szent  vér  imát,  annak  az  életéből,  testéből  minden
betegségnek  el  kell  távozni.  Azt  hiszem,  hogy  mostanság  annyi  utat  mutatott  az  Úr  a
gyógyulásra, hogy válogatni is lehet belőle, hogy melyiket ragadjuk meg. 

Márk  9.  fejezetben  a  gutaütöttről  van  szó.  Azt  mondta  Jézus,  hogy  a  te  bűneid
megbocsáttattak.  De  neki  fel  kellett  oldani  ezt  az  embert  a  bűn  alól,  hogy  meg  tudjon
gyógyulni. Ugyanis a gyógyulás akadálya lehet, a bűntudat, a kárhozatás érzése. A bűn és a
betegség karöltve jár. 
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Valószínű,  hogy  ennek  a  tanításnak  a  hatására  született  az  a  bizonyság,  amit  tegnap
hallottam a pesti alkalom során. Egy pásztor odament, és azt mondta, hogy most szabadult
meg a bűntől, a kárhoztatástól. És itt tud teljesen szabad lenni, teljesen meggyógyulni. Most
kapott egy világosságot, egy megértést, egy kijelentést. 

Még egy fontos dolog: Az 1Sámuel 30-ban, Dáviddal kapcsolatban olvashatjátok, hogy ő
tudta,  hogyan  kell  Istennel  együttműködni.  Ugyanis  hazaért  egy  csatából.  Az  ellenség  a
településüket felszámolta, mindenüket elvitt, a saját katonái meg akarják kövezni, és ő elkezd
hálaadást énekelni. 

Először  megerősítette  magát  az  Úrban,  és  emlékeztette  saját  magát  arra,  hogy  Isten
hányszor, és milyen nehéz helyzetből hozta ki korábban. Utána pedig vezetést kért Istentől.
Hogy mit tegyek most? Menjek az ellenség után, vagy maradjak? 

Két lépés: hogy megerősíteni magunkat az Úrban, és vezetést kérni az Úrtól. Soha ne add
fel  a  hitedet,  mert  akkor  már  nem  leszel  az  ördög  ellensége.  Addig  vagyunk  az  ördög
ellensége, amíg a hitünket használjuk, összefogjuk, mint egy pajzs. 

Az  is  elhangzott  a  Pásztorkonferencián,  hogy  a  legnagyobb  kísértés,  ami  érheti  a
keresztényt:  Add  fel  a  szolgálatodat!  Nemcsak  a  pulpitus  mögött  álló  személyeknek  van
szolgálata, hanem mindenkinek van valamilyen szolgálata. 

Tehát, hogy add föl a szolgálatod. Ez egy nagy kísértés. És bizony sokszor szomorúan
láttam Pesten is, hogy ez sincs itt már, – régi bútordarabok – az sincs itt már. 

Ezek az összefoglalók segítenek benneteket a lényeglátásban? Lehet, hogy pont elsiklottál
fölötte, vagy megerősít, vagy jobban ki van emelve, hogy erre figyelj még jobban. Gondolom,
hogy ez így jó, hasznos, és működik is. 

Köszönjük a jelenléteteket, a jelenlevő életeket, megáldunk benneteket a következő héten
is, és arassatok sok lelket az ünnepek alatt. Hallelúja. Győztesek vagytok.

A barna színnel jelzett igeversek más fordításokból származnak.
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