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KÜLÖNBÖZŐ HITEK – 1. A kétféle hit 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 08. 31. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal a felhívó üzenettel, hogy őrizze a hitet! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Két bizonyságot mondok el. Azt tudjuk, hogy a gyermekek egy 
bizonyos korig az Úrhoz tartoznak, és amikor elérkezik a számonkérhetőség kora, onnantól 
szükséges, hogy befogadják Jézust. Gyakorlatilag az a kor, amikor az elsőáldozások vannak, 
és a konfirmálások. Amikor Kanizsán voltam a múlt héten, az egyik szent mondta a 
következő bizonyságot. A rokonságban van egy nyolc éves kislány, akivel ritkán találkozik, 
mert nagy távolságra lakik. Egyszerűen, amikor találkoztak, azt mondta, hogy én tudom, hogy 
onnan föntről jöttem, és oda fogok visszamenni. Csak azt nem tudom, hogy miért nem 
emlékezek rá? És abban a pillanatban nekem lefutott a válasz, és mondtam is, hogy azért, 
mert ha tudnánk, hogy honnan jöttünk, nagyon gyorsan vissza akarnánk menni oda, mert aki 
megtapasztalja a klinikai halál állapotát – nagyon sok ilyen cikk és hír van már erről –, eleve 
vissza se akarnak jönni, mert ott sokkal jobb. Ez a kézzelfogható magyarázat.  

Egy másik csoda pedig az interneten van fönt valahol. Egy olyan területen, ahol 
keresztényüldözés van, az egyik keresztényt bebörtönözték, megkínozták és akarták tudni, 
hogy ki a főnöke? Aztán a végén azt mondták, hogy kutyákat hoznak rá, akik be vannak arra 
tanítva, idomítva, hogy szétmarcangolják az embert. Már eresztették is rá a kutyákat, amikor ő 
leborult és védte a fejét, amennyire tudta, de érdekes módon ezek a kiképzett harci kutyák 
körbeülték, és nem bántották. Nem akarták elhinni az őrök, hogy kiképzett kutyák nem 
bántják. Hoztak egy újabb csapat kutyát, és azok sem bántották. Sőt az egyik odament hozzá 
és barátságosan megnyalogatta. Ez ámulatba ejtette őket. A végén megkérdezték, hogy mi a 
kívánsága. Azt mondta, hogy nagyon éhes, és ha adnak neki enni, akkor elárulja, hogy ki a 
főnöke. Lehet, hogy nem éppen sorrendben mondom, de ez a lényeg. És akkor azt mondta, 
hogy Jézus a főnöke. Utána aztán újabb kínzásokat kapott még, de látványosan gyógyult. 
Látványosan, az Úr kegyelméből.  

Adott az Úr egy képet a gondolatomban, hogy a szellemi növekedésünk mihez 
hasonlítható. A szellemi növekedésünk hasonlatos ahhoz, mint amikor a kisgyermek kezd 
nőni. Amikor elkezd totyogni, akkor sokkal több kézenfogást igényel, aztán mindig 
kevesebbet. Iskolás korban már éppen csak ráfigyelünk, de igazából soha nem engedjük el a 
kezét, még akkor sem, ha már családot alapít, mert a háttérben a szülők ott vannak. Ilyen a 
szellemi növekedés is, hogy Isten behelyezi az embert egy közösségbe, ahol Isten hamisítatlan 
tiszta Igéjével táplálják. Növekszik a belső embere, a szelleme, mert ugye az ember szellem, 
lélek és test. Ebben a növekedésben sem szabad önállósulni teljes mértékben, mert vannak 
olyan szélsőségek, hogy azt mondják egyes szentek, hogy én már mindent tudok, már nekem 
nem kell gyülekezetbe járni. Nekem ott van a Szent Szellem, majd Ő vezet engem. De Isten 
Krisztus Testébe helyezett el bennünket egyenként, és kapcsok és kötelékek által köt össze. 
Tehát semmilyen területen nem szabad szélsőségbe esni, ezen a területen sem. Nem térünk 
még rá a „Győzedelmes gyülekezet” témakörére, mert a napokban a kezembe adta az Úr 
Kenneth Hagintól a „Kétféle hit” című könyvet. Ebbe kezdünk most bele.  

 
Az újabb sorozat főcíme: Különböző hitek. A mai tanítás címe: A kétféle hit. 
1. A kétféle igazság 
János 17,17. 
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság. Ámen. 
Ezt mondta az Úr Jézus.  
Kétféle igazság létezik. Az egyik az Igén alapul, azon az Igén, amit Isten mond, ami a 

szellemünkhöz, a belső emberünkhöz szól.  
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A második az érzékszerveinken alapul, amit azok közölnek velünk. Pontosabban az 
idegpályákon, ami az agyunkba befut. Tehát a látható, az érezhető dolgokon alapul.  

Nincs addig probléma, amíg a kettő nem ütközik egymással. Mivel a világban élünk, igaz, 
hogy nem e világból vagyunk – írja a Biblia, könnyebb elhinni a külső embernek a 
megtapasztalásait. Öt érzékszervünk van: látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Nem könnyű 
átváltani a bibliai igazságra és az Ige alapján hitben járni. Mert az érzékszervek sok éven 
keresztül, évtizedeken keresztül vezettek bennünket, irányítottak, tanítottak.  

Kenneth Hagin szolgálatában történt egy eset. Egy reumás emberért imádkozott, és az Úr 
meggyógyította. Nyolc hónapig tünetmentes volt. Aztán amikor találkozott vele, akkor 
elkezdett panaszkodni, hogy visszatért a fájdalom. Azt is elmondta ez a gazdálkodó ember, 
hogy elsőre úgy vélte, hogy az Úr meggyógyította, de amikor visszatért a fájdalom, ezt az 
állítását már megkérdőjelezte. Mert a láthatókra nézett. Kenneth Hagin tovább tudakozódott, 
hogy a betegsége mióta van? Azt mondta, hogy 30 éve tartott ez a fájdalom, ami korlátozta őt 
a mezőgazdasági munkákban és a ház körüli munkákban. Tovább kérdezte Hagin, hogy nyolc 
hónapig ugye tünetmentes voltál? Igen –ez volt a felelet. Hát akkor gyakorlatilag Jézus 
meggyógyított, mert nyolc hónapig tünetmentes voltál. Kenneth Hagin rávilágított arra, hogy 
amikor visszatért az első fájdalom, ez a gazdálkodó ember úgy szólt: azt gondoltam, hogy 
Isten meggyógyított, de tévedtem. Gyakorlatilag ezzel a kételkedésével ajtót nyitott az 
ördögnek és újra visszajött a tünet, a probléma. Kezdődve a kezén, aztán kiterjedt a vállára, 
aztán a hátára, úgyhogy komoly problémái voltak ebből kifolyólag. Kenneth Hagin tovább 
tanította ezt az embert, hogy a Biblia azt mondja a Jakab 4,7-ben, hogy álljatok ellene az 
ördögnek, és ő elfut tőletek, és a fájdalom is az ördögtől van. Tehát ellen kell állni az 
ördögnek, ellen kell állni a fájdalomnak, a tüneteknek és minden kórnak.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut 

(elmenekül) előletek. Ámen. 
Az elfut szó a görögben azt jelenti, hogy elmenekül, elszökik, elkerül, és távol tartja magát 

tőled. Sok jelentése van a görögben ennek az egy szónak. Kenneth Hagin, miután tanítgatta 
ezt az embert, újra imádkozott érte és ismét tünetmentessé vált. Soha többé nem tért vissza a 
fájdalom a testébe. Valójában az Ige tanítása segített ennek az embernek, hogy megtartsa az 
egészségét és ellen tudjon állni a visszatérő kórnak. Az újabb imádsággal Kenneth Hagin 
bevitte őt abba az állapotba, ahol vissza tudta szerezni az egészségét. Az igei tanítás által ez 
az ember tele lett hittel. Meglátta a különbséget Tamás hite és Ábrahám hite között. Tamás 
hite a fizikai valóságon alapult, Ábrahám hite pedig Isten szaván, ígéretén. Akinek nincs 
megfelelő igei ismerete, igei alapja, az általában keres valakit, hogy elmondja a hit imáját 
őérte. Ilyenkor van az, hogy vagy megkeresitek egymást, vagy fölhívjátok a pásztort, hogy 
ezért vagy azért kértek imatámogatást, vagy itt az alkalmakon is összegyűjtjük az 
imakéréseket. Ha valakit felkérünk, hogy támogasson imában, vagy közösen, egy akaraton 
mondjuk el az imát, vagy pedig imádkozzon értünk, akkor gyakorlatilag ez az imádság 
átmenetileg elviheti az embert abba az állapotba, ami a gyógyulását hozza. De 
kihangsúlyozom, hogy átmenetileg. Ugyanis a hitetlenség egy idő múlva megszüntetheti az 
ima hatását. Ez történt ezzel a reumás gazdálkodóval is, hogy nyolc hónapig egészséges volt, 
és ahogy egy picit megjelent a tünet, a hitét elvesztette, hogy Isten mégsem gyógyította meg. 
Ezzel még nagyobb ajtót nyitott a betegségnek, fájdalomnak. De most olvastuk az Igében, 
hogy nekünk azt kell kimondani, hogy Jézus nevében ellenállok, ördög, a gonosz 
munkáidnak, ellenállok a hamis tüneteknek, a fájdalmaknak! Visszautasítom, és nem 
engedem meg, hogy visszatérjen!  

Természetesen ez az eset, mint egy kaptafa, másra is vonatkoztatható. Nemcsak 
betegségre, nemcsak fájdalomra, hanem az ördög minden gonosz munkájára. Bízom benne, 
hogy kiviláglik az, hogy igenis szükség van az igei ismeretre, mert az tudja az embert 
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megtartani. A gazdálkodó gyakorlatilag két esetben gyógyult meg. Egyszer egy rövidebb 
ideig, aztán véglegesen.  

A két gyógyulásnak két különböző oka van. Első esetben semmilyen tanítást nem kapott, 
akkor a pásztor hite alapján kapta meg a gyógyulását. A második esetben már tanítani kellett, 
mielőtt a gyógyulását el tudta volna venni. Ekkor a gazdálkodó hite is elkezdett munkálkodni, 
és meg tudta ragadni és meg tudta tartani az egészségét. A kettő között az a különbség, hogy 
aki vagy még nincs újjászületve, vagy teljesen kezdő, vagy éppen újjászületett és még semmit 
nem tud az Igéről. Ilyen esetben az imádkozó hite képes megtartani. Ez lehet családtag, vagy 
bárki más, de amikor már növekszünk valamelyest az Úrban, tehát eltelik egy bizonyos idő, 
akkor Isten elvárja azt, hogy az újjászületett gyermeke hitben, azaz bibliai ismeretben 
növekedjen. Kenneth Hagin esetében volt egy ilyen történet. A felesége minden ősszel 
torokgyulladást kapott. Eleinte imádkozott érte, hatásosan és meggyógyult. Aztán eltelt 
néhány év és az ima már nem működött. Elment az orvoshoz, aki azt mondta, hogy ki kell 
venni a manduláját. Megkérdezte Hagin az Úr Jézust, hogy most miért nem működik az 
imám? Erre azt mondta az Úr, hogy elvárom a feleségedtől, hogy több éves keresztényként a 
saját hitét tudja működtetni és megálljon azon. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet kérni egy 
akaraton mondott imát, vagy imatámogatást. Amikor ez a gazdálkodó a saját hitén meg tudott 
állni, elegendő volt arra, hogy a gyógyulása végleges maradjon. Több helyen vannak 
hazánkban is gyógyító összejövetelek. A gyógyító összejövetelekkel kapcsolatban vannak 
mindig kritikusok. Ez azért van, mert nem mindenki gyógyul meg véglegesen. Utána elkezdik 
kritizálni, hogy Isten mégsem gyógyított meg, csak egy rövid ideig? Az a helyzet ezekkel a 
nagy gyógyító alkalmakkal, hogy minél többen vannak együtt, annál nagyobb az összevont 
hitnek a mértéke. Időlegesen segít a betegeknek az ott megnyilvánuló kenet, Isten ereje. De 
folyamatos igei táplálásra lesz még szükség arra, hogy meg is tudják tartani a szabadságukat, 
a szabadulásukat.  

Egy másik esetben volt egy női prédikátor, aki a fejét nagyon rendellenesen tartotta, és az 
orvosok azt mondták, hogy hat hónapon belül ez az állapot még súlyosabb lesz. Felültek a 
vonatra, elmentek Kenneth Hagin alkalmára. Hagin imádkozott érte és tíz hónapig 
tünetmentes volt. De tíz hónap után ismét visszatértek a tünetek. Legközelebb Kenneth Hagin 
ott tartott alkalmat, ahol ők laktak. Ismét elmentek az összejövetelre és beültek úgy, ahogy ti 
is a mai alkalomra. Hallgatta Kenneth Hagin tanítását és megértette, ott a sorok között ülve, 
hogy ő miért is veszítette el a gyógyulását. Ez alapján a hitét helyreállította, kiment a gyógyító 
sorba és a gyógyulása, a szabadulása tökéletes és végleges lett. Fontos, hogy a hallgatóság 
helyes üzenetet kapjon és megértsék az Úr üzenetét, amit a pásztor száján keresztül ad az Úr, 
és megfelelő módon legyenek tanítva. Tehát a szellemi eledel ne egy diétás koszt legyen, 
hanem egy tápláló, dús szellemi eledel.  

Sokan úgy gondolják, hogy az Úr meggyógyította őket, majd, amikor ismét elkezd szúrni, 
bökni, akkor elkezdenek kételkedni. De ki merem hittel jelenteni és állítom, hogyha Isten 
valamit a kezébe vesz, akkor Ő nem végez félmunkát, hanem azt be is fejezi. Ugyanis a Biblia 
írja, hogy a kereszten Jézus sebei által megkaptuk a gyógyulásunkat. Jogilag megvan a 
gyógyulásunk, gyakorlatilag pedig nekünk kell birtokba venni. Jézus megszerezte a 
gyógyulásunkat és ezt örökre odaadta nekünk, hogy ne legyünk betegségben. Jézus azért jött, 
hogy az ördög munkáit lerontsa. A betegség pedig az ördögnek az egyik munkája.  

Jelenések 3,11. 
11. Ímé, eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te 

koronádat. Halleluja! 
A koronáról az egyik dicséretben is volt szó. Megkerestem, mit jelent a görögben a 

korona szó. Azt jelenti, hogy győzelem, illetve a pozíciónak a jelképe. Tehát egy hatalmi 
pozíció. A királyok fején is azért volt korona, mert egy hatalmi pozíciót jelentett, hogy ő az 
országnak a feje. Egy másik fordítás azt mondja, hogy tartsd meg erősen azt, ami nálad van. 
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Ez elsősorban a hitre vonatkozik, de vonatkozhat a gyógyulásra is, és minden másra, amit az 
Úr Jézus a kereszten megszerzett. De ebben nekünk is komoly szerepünk van, mivel minden 
egyes győzelemben megvan az embernek a része, és megvan Istennek a része. Isten a részét a 
kereszten megtette, Jézus Krisztus által. Tehát az egy bevégzett dolog. Az embernek pedig ezt 
kell tudni megragadni, elvenni, birtokba venni és megőrizni a hit szép harca által. Néha ez 
harcokkal társul. Mert a hit harca kiterjedhet a tüneteknek, a rossz gondolatoknak az 
elparancsolására. Az ember elméje az ördög legfőbb játszótere, mert mindig bele akar 
pumpálni olyan gondolatokat, hogy na, itt a vég, te se úszod meg – és ehhez hasonló 
gondolatokat. Egy példát mondok.  

Isten Izrael népének, a választott népének azt mondta, hogy ott a Kánaán földje, azt nektek 
adom. Menjetek oda, foglaljátok el, birtokoljátok, őrizzétek és éljetek jól! Isten része az volt, 
hogy kijelentette, hogy az ott van, ti képesek vagytok arra, hogy ezt megtegyétek, mert én 
veletek vagyok. De az embereknek kellett volna odamenni, bevenni, megőrizni és belakni azt 
a földet. Aztán tudjuk, hogy a hitetlenség miatt ez 40 évet csúszott. A hinni szó egy cselekvést 
kifejező ige, nyelvtani értelemben. Hinni egy bibliai igazságban azt jelenti, hogy elveszem 
Isten ígéretét, megragadom, birtokolom, és élvezem annak az áldásait. Hinni Jézusban pedig 
azt jelenti, hogy mindent elfogadok, amit az Írás kijelent Jézusról. Hogy Ő megszületett, a 
kereszten meghalt, feltámadt, felment a mennybe, vissza fog jönni és a többi. Hogy legyőzte 
az ellenséget, az is ide tartozik. Hinni a Megmentőben azt jelenti, hogy elfogadni Jézust, mint 
a személyes Megváltónkat, Szabadítónkat. Hinni a Gyógyítóban azt jelenti, hogy elfogadni 
Jézust, mint a te személyes Gyógyítódat. Az üdvösség imánkban ez a szöveg benne is van. 
Nem elég azt mondani, hogy úgy gondolom, hogy nekem üdvösségem van, mert az nagyon 
veszélyes. A Biblia azt mondja, hogy el is kell fogadni Őt. A hit egy akarati cselekvés. Tehát 
Jézust tudatosan kell befogadni az embernek a szívébe. Egy döntést kell hozni, hogy én 
Jézussal akarok járni, Jézus legyél az Uram, és ezt követően ki kell mondani a szánkkal.  

Egy biztos, hogy valakinek szolgálunk szellemi értelemben. Vagy a világosság oldalát 
szolgáljuk, vagy a sötétség oldalát.  

Józsué 24,15. 
15. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok 

magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok 
szolgáltak, amíg túl voltak a folyóvízen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén 
lakoztok: én azonban és az én házam népe az Urat szolgáljuk.  Ámen. 

Tehát választanunk kell, hogy kit szolgáljunk. A végén Józsué megmondja, hogy én 
választok, én az Urat szolgálom és a házam népe is. Olyan nincs, hogy valakit ne szolgálnánk. 
Persze a világban a tudatlanság miatt ezt nem is tudják. Akiben nincs Jézus, az egyértelműen 
a sötétség oldalát szolgálja.  

Megszellőztetjük a Bibliánkat ma. Hol az elejéből, hol a végéből olvasunk.  
Jelenések 22,17. 
17. És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: 

Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ámen. 
Az élet vize a dzoé. Az isteni fajta élet, ami jelent életet és jelent létezést a görögben. 

Tehát a hit cselekvés Isten Igéje alapján. Ennek az ellentéte a kételkedés, ami úgy határozható 
meg, hogy megtagadni az Ige alapján való cselekvést. Ezt úgy hívják, hogy ellenhit. Nem 
tudom, hogy a gőzösök világában utaztatok-e vasúton? De filmen láthattatok még gőzös 
mozdonyt. Ott a masiniszta vagy gőzt adott, vagy fékezett, vagy ha nagyon gyorsan kellett 
fékezni, akkor ellengőzt adott. Tehát az ellenhit itt most párhuzamban van az ellengőzzel. Egy 
gyors megállás, gyors visszafordulás.  

Gyerekkoromban olvastam egy újságcikket. Ment a vonat valahol, amikor a masiniszta 
egy kanyarban észrevette, hogy a gyerekek a sínek között játszanak, és azonnal ellengőzt 
adott, de ettől még az egész szerelvény nem állt meg, mivel nagy tömegű a vonat. A 
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szerelvény csúszott a lendülettől. A masiniszta leugrott, versenyt futott a csúszó mozdonnyal, 
meg a szerelvénnyel és kirángatta a gyerekeket a sínek közül. Tehát az ellengőz kapcsán jutott 
ez az eszembe. Ez egy hősi tett volt és az újságok erről megemlékeztek.  

Tehát a kételkedés egy ellenhit, ami ellengőzt ad a hitnek, hogy ne higgyen az illető Isten 
Igéjében, ami le van írva. Az Igén alapuló igazság egyenlő a bibliai igazsággal, más néven a 
szellemi igazsággal. A szellemi dolgok valóságosabbak, mint a fizikaiak. Lehet, hogy 
néhányan meg fogtok döbbenni, de a fizikai világ, amit itt látunk, vagy tapintunk, az a 
szellemi világnak a másolata. Ezért a szellemi világ sokkal valóságosabb, mert az az eredeti. 
És amit itt látunk, érzünk, érzékelünk, ez csak egy másolat.  

Zsidó 11,3. 
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami 

látható, a láthatatlanból állott elő. Ámen. 
A láthatatlanból állott elő Isten szavára az, amit itt most a földön látunk. Ezért mondhatjuk 

bátran azt, hogy ez egy képmása a szellemi birodalomnak. A hívő teste a halál után elporlad. 
De a szelleme, ha újjá volt születve, az tovább él, mert örökkévaló. Tehát a hívő ember 
igazából nem lát halált, ezt mondja Jézus is. Az érzékszerveken keresztül a tünetek 
észlelhetőek, és ma is van több területen gyógyító kenet, mert a szenteknek szüksége van a 
gyógyulásra. A tünetek észlelhetők, mert az idegrendszerünk ezt felfogja és továbbítja az 
agyhoz, de a Máté 8,17 a következőt írja, ez egy fontos Ige: 

Máté 8,17. 
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségein-

ket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. Ámen. 
Jézus azért ment a keresztre, hogy bennünket megváltson a betegségből is, a 

szegénységtől is, és örök életet szerezzen a számunkra. Vagy pedig a másik Igénk, ami még 
kifejezőbb, mert a levelekben olvasható, hogy az Ő sebeiben nyertük a gyógyulásunkat.  

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

az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ámen 
Amikor úrvacsorát veszünk, akkor erre emlékezünk. Köszönöm, Úr Jézus, a megtört 

testedet, mert ez által birtokolom a szent egészséget. Ez egy másik fő Ige a gyógyulással 
kapcsolatban. Akinek sebeivel, tehát Jézus sebeivel gyógyultatok meg. Itt írja az Ige. De a 
tünet sok esetben érzékelhető. Nekünk akkor az Ige igazságát kell megvallanunk.  

Az Ige minden esetben igaz. Ha jól érzed magad, akkor is igaz. Akkor főképpen igaz. 
Hogyha hasogat a fájdalom, az Ige akkor is ott van benne. Senki nem írta át. Ha hasogat és 
bök, akkor már nem igaz az Ige? Akkor is igaz, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk. A 
bibliai hit – a Biblia állítása – és az érzékelhető tünetek között ellentét van. Kérdés, hogy 
melyiket fogadjuk el? Dr. Názáreti véleményét, állítását, vagy a háziorvosét. Ha valaki az 
érzékszerveknek hisz, azt mondja, hogy beteg vagyok. De hogyha az Igének hisz, akkor azt 
mondja, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam, megdorgálom ezt a tünetet, visszautasítom a 
pokol termékét, mert a betegség a pokol terméke, és én megragadom a szent egészségemet.  

Joel 3,10/b.  
10. …mondja a gyenge is: Erős vagyok! Halleluja! Ámen. 
Tehát amikor gyenge vagy, mit kell mondanod? Erős vagyok az Úrban, és az Ő 

hatalmának erejében. Belenézel a tükörbe és ezt elmondod. Az előbb azt mondtam, hogyha az 
ember az érzékszerveknek hisz, akkor könnyen azt mondja, hogy beteg vagyok. De ha az Ige 
igazságának hiszel, akkor azt mondod, hogy Jézus sebeivel megkaptam a gyógyulásomat, 
jogilag az enyém, én pedig munkálkodom azon, hogy azt birtokba is vegyem, és fizikálisan és 
valóságosan is meglegyen az nekem. Lényeges dolog, hogy az Ige képes helyzeteket 
megváltoztatni, amikor azt hittel imádkozzuk. De fordítva nem működik. A helyzetek az Igét 
nem tudják megváltoztatni.  
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Ez egy fantasztikus hír! Beivódott a szívetekbe? Tehát az Ige – amikor hittel megvalljuk – 

helyzeteket képes megváltoztatni. Jöhet gyógyulás, jöhet áttörés, jöhet családi béke és sok 
minden. De hogyha valakinek problémái vannak, akkor ne csüggedjen, mert azok a gondok 
nem fogják az Igét felülírni és megváltoztatni. Ez nem olyan, mint a különböző törvények, 
hogy félévente adnak ki módosításokat, hogy ezt a pontot javítjuk. Vagy a mobiltelefonra 
sokszor érkezik az SMS, hogy megváltoztatjuk az általános szerződési feltételeket jövő hónap 
1-től. Isten Igéje nem változik, az örök. Halleluja. 

2. Kétféle hit 
Kezdjük a Róma 4-nél az olvasást. A Róma 4, 18-21-ig olvassuk az első szakaszt. Itt 

Ábrahám hitéről fogunk olvasni, ugyanis a Biblia kétfajta hitet állít szembe. Ábrahám hitét és 
Tamás hitét. Ábrahámnak szív hite volt, ami az Igén alapult, Isten szaván alapult. Tamás hite 
természetes emberi hit volt, ami az érzékszerveken alapult. Tehát a Róma 4-ben Ábrahám 
hitét nézzük meg. 

Róma 4,18–21. 
18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, 

aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. 
19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százeszten-

dős lévén, sem Sárának elhalt méhére; 
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, 

dicsőséget adván az Istennek, 
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti. Ámen. 
A Tamás hitét pedig a János evangélium 20. fejezetében nézzük meg. Ez teljesen 

ellentétes és szemben áll Ábrahám hitével. 
János 20, 24–29. 
24. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettősnek hívtak, nem volt ővelük, 

amikor eljött Jézus. 
25. Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: 

Ha nem látom az Ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek 
helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. 

26. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az 
ajtó zárva volt, beméne Jézus és megálla a középen, és monda: Békesség néktek! 

27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és 
hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő. 

28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én Istenem! 
29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: áldottak, akik nem 

látnak és hisznek. Ámen. 
Tamás hite csak az érzékszerveken alapult. Ez az emberi hit, ez a természetes emberi hit 

mindenkinek megvan. Annak is, aki nincs újjászületve és annak is, aki újjá van születve. 
Hogyha Ábrahám a láthatók szerint járt volna, akkor soha nem kapja meg az ígért gyermeket. 
De neki Istentől volt egy ígérete, hogy sok nép atyjává lesz, és igazából ő hitt Isten szavának, 
Isten ígéretének. Az ígéret hallatán a szeme sem rezdült, pedig már közel volt a száz éves 
korhoz, Sára pedig a kilencvenhez. Mert azt mondja a Lukács 1,37. hogy Istennél semmi sem 
lehetetlen. Ezt az angyal mondta Máriának, amikor megjelent. 

Lukács 1,37. 
37. Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen. Ámen. 
Tehát Ábrahám is így gondolkodott, hogy nem tekint az ő idős testére, sem Sárára, aki 

szintén idős volt. Ha Isten azt mondta, akkor biztos, hogy meglesz. Biztos volt abban, hogy 
Isten betartja a szavát és képes megcselekedni azt, amit ígért. Tehát annak a képességnek a 
birtokában van, hogy Ő az ígéretét be tudja teljesíteni. 
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Bennünket Ábrahám magvaként tartanak számon, és ez alapján az ábrahámi áldások és 
ígéret örökösei vagyunk.  

Galata 3,29. 
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az 

ígéret szerint. Ámen. 
A magva azt jelenti, hogy utódja, leszármazottja – így mondja a görög nyelv. Elhangzott 

ez a szó, hogy ígéret. Ez az, amiben hitt Ábrahám. Ezt ragadta meg. Az áldásokat ugyanúgy 
kell nekünk is elvenni, mint ahogy Ábrahám. Ő is hit által vette el, és nekünk is hit által kell 
elvenni. Ez nem működik a Tamás féle hit által. Ehhez ábrahámi hitre van szükség. 

János 15,16. 
16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek 

titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; 
hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ámen.   

Még otthon hozzá olvashatjátok a János 16,23-at is, ami szintén erről szól, hogy akármit 
kérünk Jézus nevében az Atyától, Ő megadja nekünk.  

Ezek az Igék és ezek állítások igazak az imaválaszoknak átvételére is. Egy biztos, hogy 
nem szabad az érzésekre hagyatkoznunk, mert az ellentétes lehet olykor Isten Igéjével. Ha jól 
érzem magam, akkor egyezik Isten Igéjével, amit érzek, ha rosszul érzem magam, akkor 
ellentétes Isten Igéjével. De az előbb megállapítottuk azt, hogy Isten Igéje állandó, soha nem 
változik, és a körülmények nem tudják befolyásolni. De fordítva, hála Istennek, igen. Hinni 
szívvel kell. A szív alatt a belső emberünket értjük, a szellemünket, mégpedig kételkedés 
nélkül. Tehát a szívben nem szabad kételkedésnek lenni, mert akkor az imaválaszok is 
megsemmisülnek. Hogyha az elmében van kételkedés, attól még a szív hite működik, ezt így 
tanította Sanders pásztorunk. Szívvel hinni azt jelenti, hogy hiszi az illető, hogy az Ige igaz. a 
második pont A másik pedig: az Ige független a fizikai valóságtól. Az Ige természetfeletti, és 
ezért tudnak természetfeletti csodák, megnyilvánulások, gyógyulások történni. Arra az időre, 
amikor csoda történik, a fizikai síkú törvények fel vannak függesztve. Tehát nem történhetne 
meg egy halott feltámadása például fizikai síkon, csak természetfeletti módon. Vagy egy 
szervnek a pótlása például. Vannak angyalok, akik a pótalkatrészeket hozzák, erre a munkára 
vannak beállítva.  

A szív hite eredményezi, hogy az imakérésünk valóságot ölt. Vannak, akik tévedésben 
vannak, mert azt mondják, hogy hiszem, ha látom. Az nem hit. Az nem bibliai hit, és nem is 
fogja meglátni az imának a gyümölcsét, hogyha előbb látni akarja és utána hisz. Ha megvan 
valami, akkor már nem kell hinni. 

Márk 11,23. 
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és 

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

Hinni kell a szívünkben. Hittel ki kell mondani és az, mint egy mag, megfogan. Ha már 
megfogant, akkor van mit megragadni, aztán el kell venni és birtokolni kell. Tehát a szív hite 
így működik. Ezek a lépései. 2Korinthus 5,7-ben egy sorrendet fogunk megfigyelni.  

2Korinthus 5,7.  
7. Mert hitben járunk, nem látásban; 
És olvassuk el a 4,18-ast is. 
2Korinthus 4,18. 
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók 

ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ámen. 
Hogyan kezdődik a 18-as? Nem a láthatókra tekintünk.  
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Valahol olvastam egy szolgálónak a tanításában, hogy ha történik az életében vagy a 
környezetében valami negatív dolog, valamilyen ördögi működés, akkor azzal kezdi, hogy 
kijelenti, hogy: én nem a láthatókra nézek, hanem Isten Igéjére. 

Milyen sorrend van ebben a két Igében?  
Első helyre kell tenni az Igét! Csak a második helyen lehetnek az érzékek, a fizikai 

érzékelés. Ezt mondja az Ige. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. 
Pál azt írja az 1Korinthus 9,27-ben – ezt majd otthon megnézhetitek –, hogy a testét 

aláveti a szellemének és nem engedi meg, hogy a hústeste irányítsa, uralja. Wigglesworth, aki 
híres szolgálója volt az Úrnak, egyszer azt mondta, hogy: nem aszerint élek, amit látok és 
érzek, hanem aszerint élek, amit hiszek.  

Ezt mondjuk el együtt, jó? 
Nem aszerint élek, amit látok vagy érzek, hanem aszerint élek, amit hiszek. Ámen. 
Akiket a hústest ural, mert gyenge a szellemük, nincs Igével feltáplálva, azoknak általában 

gyenge a hitük, undok a természetük és pletykás a nyelvük.  
Tudjuk, hogy az ember három részből tevődik össze: szellem, lélek és test. Az érzések a 

test hangja, mert az agyba befut minden információ. Az ésszerűség, az értelem hangja, ami a 
lélek területén van, és a belső bizonyosság pedig a szellemünk hangja. Az ésszerűségre is 
szükség van egy bizonyos keretek között. Hallgathatunk az ésszerűségre mindaddig, amíg 
nem ellentétes Isten Igéjével. Hogyha az Ige helyett a hívő az ésszerűség alapján cselekszik, 
akkor viszont az az eset áll elő, hogy emberekben kezd bízni.  

Tévedés azt hinni, hogy a jó cselekedetek által megvan valakinek az üdvössége, mert a 
Biblia teljesen mást ír. Az ilyen ember a fizikai világba helyezi a bizalmát, hogy én jót tettem, 
én adakoztam. Ezt tettem, azt tettem – és nem az Igébe helyezi a bizalmát. Pedig a Róma 10, 
9-10 világosan leírja, hogy az üdvösség megszerzésének egyetlen lehetősége van. A 
szívünkben kell hinni és a szánkkal ki kell mondani a Krisztusba vetett hitünket.  

Róma 10, 9–10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. 
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
Hogyan nyertetek üdvösséget? A Krisztusba vetett hiteteket saját szátokkal kimondtátok. 

Mikor tudja az ember a száját használni? Az életében. Ha meghal, a szája már nem működik. 
Mikor lehet megszerezni az üdvösséget? Kizárólag ebben a földi életben. Érdemes-e az 
elhunytak üdvösségéért imádkozni? Ennek a világosságnak az alapján lehet imádkozni, de 
nincs értelme. Mert mindenkinek egy döntést kell hozni. A saját szabad akaratából kell 
behívni Jézust az életébe és ezt a saját szájával tudja megtenni. És a saját szája csak akkor 
működik, amikor életben van. Ha valaki meghalt, a szája nem működik, a teste már nem 
funkcionál. Ezért fontos az, hogy ezek az üdvösségkártyák, amelyeken rajta vannak a 
különböző képecskék és imádságok, eljussanak a hozzátartozókhoz, a családtagokhoz! Ezt a 
nagyon fontos igazságot fel kell vázolni nekik, hogy a bölcs ember előre gondolkodik, és még 
a földi életében megválasztja azt a helyet, ahol majd az örökkévalóságban lesz, miután a 
testéből kiköltözött. A világ erre nincs megtanítva. Ez nagy baj. 

 
Elénekeljük a Van ott fenn egy ország című dalt. Egy közös imádságra hívünk benneteket, 

Annus nénit is, én mondom előre az imádságot és ti tudjátok mondani utánam: 
Teremtő Istenem, válaszolva hívásodra eléd állok, és fennhangon imádkozom a „hiszek 

egy” imájának Pál apostol szerinti változatát: 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért és feltámadt a halálból, az 

én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, s a szívemet megnyitom és átadom Neked. 
Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm. A hittel elmondott imám 
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által újjászülettem Krisztusban és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére 
megtisztított minden bűntől. Köszönöm Úr Jézus az örök életemet. Ámen. 

Foglaljatok helyet. Ilyenkor, amikor valaki befogadja az Úr Jézust, a belső embere, a 
szelleme születik újjá. A külső ember nem változik, nem kell személyi igazolványt cserélni, 
marad minden a régi, de a belső ember újjáteremtődik, és ez az útlevél a mennybe. 

A Szent Szellem ma több helyen munkálkodik. A fejben több helyen, fülben különösen. A 
vese területén van gyógyító kenet. Ízületekben több ponton, bokában, térdben, karban van 
gyógyító kenet, úgyhogy ezt kiárasztjuk. Gyógyító sor következik. A kezünket tesszük rátok, 
és vegyétek az áldásokat a Jézus nevében.  

Még annyit mondok el az Annus néninek, hogy a Biblia azt írja, hogy ahogy Jézus is tette, 
a kezünket tegyük a betegekre, imádkozzunk értük és azok meggyógyulnak – ezt írja a Márk 
evangélium végén a Biblia.  

23-án, Budapesten A segítő bizonysága [tehát a Szent Szellem bizonysága] című tanítás 
hangzott el. 

Az Úr arra rendelt bennünket, hogy örökkévaló gyümölcsöt teremjünk. Tudni kell, és ma 
olvastuk az Igében is, ha másképpen, más szavakkal is, hogy Istennél nincsenek reménytelen 
helyzetek. A megpróbáltatásokban nem csüggedünk el, mert a hit szemével látjuk a 
megoldást. A Zsoltáros imáját naponta lehet imádkozni. A Zsoltár 68,28-ban található ez. 
Uram, erősítsd meg a számomra készített terveidet, hogy azok betejesedhessenek!  

Az Úr nagyon gyönyörű helyet készített az újjászületett hívők számára, ez maga Krisztus 
Teste. Elküldte a Segítőt, hogy vele legyünk közösségben. Hogyha együttműködünk vele, Ő 
vezet bennünket, figyelmeztet, kiment és előrevisz. Isten szellemét a világ nem tudja 
befogadni, mert nincs bennük az Úr Jézus. Először be kell fogadni Jézust, utána a Szent 
Szellemet. Csak az új teremtés tudja befogadni a Szent Szellemet.  

A Szent Szellem olyan, mint az Atya, de olyan is, mint a Jézus. Mert ugye a Szenthárom-
ságnak a harmadik személye. Isten Szelleme nem kézzelfogható, de jelenléte tagadhatatlan. 
Éreztétek már Isten jelenlétét? A Szent Szellemnek sokrétű feladata van, ha ezt tudatosítjuk 
magunkban, akkor Ő hatékonyabban tud működni. Hoz egy bársonyos olajat, ami a töredezett 
szíveket is meg tudja olajozni, meg tudja gyógyítani és így tovább tud menni az illető. 

A fog területén is itt van a gyógyító kenet. 
Hallani a Szent Szellemtől egy kulcsfontosságú dolog, és ez a sikeres keresztény élethez 

nélkülözhetetlen. A Szent Szellemnek fontos feladata az, hogy szóljon, vezessen, 
megjelentsen dolgokat és felkészítsen a bekövetkezendőkre. Így nekünk nem kell hallgatni 
hitetlen emberekre, hogy mit mondanak, és mit tanácsolnak. Ő szól, de nem mindenki figyel 
rá. A Jób 33,14-ben le van írva, hogy Isten éjszaka szól, amikor az elménk csendes, álomban, 
látásban. Az 1Sámuel 3-ban, Sámuel történetében olvashatjuk, hogy hozzá is akkor szólt az 
Úr, amikor már elszenderedett.  

Jézus nevére a Szellem munkába indul. Ma is használtuk Jézus nevét többször. Hogyha 
engedsz a Szent Szellem vezetésének, akkor Isten fia vagy. A fiúság szelleme a segítségünkre 
siet, amikor kiejtjük az Atya vagy a Jézus nevét. A szellemben felnövekedett fiak a Szent 
Szellem vezérletére cselekszenek és nem a saját fejük után mennek. A szellemünk egy 
érzékeny műszer. Ezt más néven úgy hívjuk, hogy a lelkiismeretünk hangja. Hogyha elvétünk 
valamit, a szívünk elkezd vádolni, és ez akadályoz bennünket a hit működésében, a hallásban, 
hogy halljunk Istentől. Ilyenkor el kell ismernünk a hibáinkat és le kell hívnunk a szent vért, 
hogy az megtisztítsa a szívünket, és helyreálljon a közösség, a hallás, az egység. Ugyanis 
összhangba kell hozni a Szent Szellem hangját a saját szellemünk hangjával. Hogy én is 
jobban halljak, rögtön gyakorlatba ültetem azt, amit most mondtam. Bocsánatot kérek azért, 
hogyha a múlt hétfőn úgy gondoltátok vagy úgy láttátok, hogy nem voltam éppen a csúcson. 
Időnként a keresztényeket – és tudom, hogy többünkről is szó van – végigkóstolgatja a füstös 
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képű. Egy kis időre végigszaladgál, megpróbál, van-e nyitott ajtó. És ilyenkor egy kicsit más 
az ember hangulata.  

Előző hétvégén volt egyébként egy másik szellemi zűrzavar is, amit az egyik testvér 
vázolt fel, és ennek a magyarázatának nagyon megörültem. Amikor szeptember 11-én az 
ikertornyokat lerombolták, akkor is azt mondták, akik Pesten voltak az alkalmon, hogy volt 
egy szellemben érezhető nyomás, feszültség. Most a múlt hétvégén szintén, akik ott voltak, 
azt mondták, hogy éreztek valami zaklatottságot. Utána kiderült, mert az egyik pásztor egy 
hírlevelet küldött ki, amelyben a kínai gazdaság összeomlását írták le, ami aztán ki fog 
terjedni a világra. Mert egy gazdasági válság egy országon belül nem áll meg. Tehát ez azzal 
jár, hogy ingerültség, zaklatottság, hangulatváltozás, feszültség, meg egy ilyen bizonytalanság 
érzés jön elő.  

A másik pedig, azért kérek elnézést, hogyha valaha is félreérthető módon szóltam volna, 
nem szándékosan, csak nem kellő pontossággal. Ezért most imádkoztunk, hogy ilyenek ne 
forduljanak elő.  

Ha a szívünk nem vádol, akkor egy felszabadultságban vagyunk. A szent vérrel 
megtisztítva bizalommal járulhatunk a trón elé. Ha a szívünk nem vádol, akkor akármit 
kérhetünk, megkapjuk. A keresztény élet alapja az, hogy kézen fogva járjunk a Szent 
Szellemmel.  

Egy mindenható páros lakik bennünk és ők jól együttműködnek. Az ember dolgait az 
ember szelleme ismeri, az Isten dolgait pedig a Szent Szellem ismeri. A két szellem 
közösségéből van a mi előremenetelünk. Viszont van egy figyelmeztetés is a Bibliában, hogy 
vigyázzatok, ki ne oltsátok, és meg ne szomorítsátok a Szent Szellemet. A teljes szív azt 
jelenti, amikor például azt mondjuk Istennek, hogy teljes szívből szeretlek. A szívünkben 
nincs semmiféle hordalék egyik sarkában sem, mert a Szent Szellem elmossa. Tehát egy pici 
kis sérelem, meg nem bocsátás, és igazából sok esetben a betegségeknek is az oka a sérelem 
és a meg nem bocsátás. Ha nem figyelünk a szellemünkre, akkor a lelkiismeretünk 
elkérgesedhet, és utána mindent megenged és homályban tapogatózunk.  

A Szent Szellem szól, és a Szent Szellemnek a hallásában az apostolok voltak a nagy 
mesterek. Egy elmélyedt közösségre van szükségünk, mert a Szent Szellem megmondja, hogy 
mikor mit tegyünk, és merre menjünk. Az ördögnek hatékonyan úgy tudunk parancsolni, 
hogyha azt a Szellem által tesszük, a Szellem ereje által.  

Időzni a Szellemmel a leginkább építő dolog, mert ilyenkor a gondolatok elcsendesednek, 
és Isten bölcsessége jön hozzánk. Ha tépelődünk, akkor Isten ad egy látást azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan haladjunk előre. Ha netán nem tudjuk értelmezni, akkor menjünk tovább a Szent 
Szellemmel.  

A Szent Szellemre hallgass és ne embereknek akarj tetszeni! A sorrend fontos. Az 
Apostolok cselekedetei 15,28-ban, majd otthon megnézhetitek, hogy tetszett a Szent 
Szellemnek, és utána tetszett az apostoloknak. Tehát csak olyan dologba vágjuk a fejszénket, 
ami először tetszik a Szent Szellemnek és utána nekünk.  

Bajba kerülhetünk, hogyha megtárgyaljuk másokkal, hogy a Szent Szellem mit mutatott, 
mert ez megnehezíti a döntésünket is. Biztos vagyok benne, hogy az elöljárónk is azért ment 
el ilyen „angolosan,” mert hogyha megtárgyalja a környezetével, akkor visszahúzzák, és nem 
tudja megfutni a futását. Az apostoloknál ez úgy működött, hogy még a családdal sem 
tárgyalták meg. Amit a Szent Szellem mutatott, mentek és végrehajtották.  

A Szellem hangjára nekünk azonnal engedelmeskedni kellene, mert így tudunk jobban 
hallani a Szent Szellemtől. Egy olyan gyereknek lehet, hogy már huszadszor nem fogsz te 
sem szólni, aki nem tette meg 19 alkalommal, amit kértél.  

A Szent Szellem néha tilthat, de ez a mi védelmünket szolgálja. A Szent Szellem szólhat 
testvéreken keresztül is – ezt nem szabad elfelejteni. Ma már utaltam arra, hogy szükségünk 
van a közösségre, a szent kapcsokra és kötelékekre. Tehát nem lehet önállósítani magunkat 
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szélsőségesen, hogy nekem van egy Bibliám, meg van egy Szent Szellemem, és viszlát, 
gyülekezet.  

Jézus mindig tisztán vette a vezetést, viszont most olyan idők jönnek, hogy nekünk is 
fontos hallani az Úrtól és a jövőre vonatkozó üzeneteket elvenni. Halleluja. Köszönöm a 
türelmeteket. 

Van-e bizonyság? 
Vera: A múlt héten hétfőn, mikor hoztam Bencét, elestem és a bokám kiment a helyéről, 

de amikor imádkoztatok értünk, meggyógyult. Másnap jött a Kriszti, ment munkahelyi 
megbeszélésre vonaton. Magas sarkú cipőben futott ő is a köveken ott a síneknél, ahogy én. 
Elesett úgy, hogy a halántékát ütötte meg. Két helyen lett neki nagy hólyag, meg a szája csupa 
seb. Amikor hazaért és meglátta az apja, azt mondta, hogy azonnal menjünk a kórházba, mert 
összetörted a fejed, agyrázkódás is lehet. Mondtam, nem megyünk sehova, gyere Kriszti, ülj 
le! Leült és imádkoztam érte. Rátettem a kezem és imádkoztam. A vízhólyag szépen húzódott 
vissza. Itt maradtak és mondta, hogy anya, imádkozzunk. Másnap reggel imádkoztam és egy 
csomó alvadt vér folyt ki az orrából, gondolom az arcüregét, ahogy megütötte. Aztán megint 
jött, hogy anya imádkozzunk, és úgy meggyógyult neki a harmadik napra, hogy ezek a sebek 
nem látszódtak, meg a száján se semmi. Mintha semmi nem lett volna, úgy elmúlt. 
Imádkozunk és Bence jön és mondja, hogy anya, ne féljél, Jézus nevében biztos 
meggyógyultál. Én úgy sírtam! Együtt voltak a nászasszonnyal egy hétvégére, és mondja a 
Rózsi, hogy nagyon fáj a feje. Bence odaáll elé és azt mondta, hogy akkor üljél le! A ságvári 
mama megmondta, Jézus nevében nem fáj a fejed. Ült és nézett és mondta, hogy Bence rátette 
a kezét. Rózsi azt mondta, hogy neki elmúlt a fejfájása, ő nem vesz be gyógyszert. Mondtam, 
hogy dicsőség az Úré! Ez neki gondolom, hogy egy jel, hogy a 3 és fél éves gyerek 
megmondta, hogy a ságvári mama megmondta, Jézus nevében nem fáj a fejed. Halleluja. 

A Kriszti gyógyulása az Úr csodája volt. Nem látott a szemével, hólyag volt ott, szinte 
lebegett, ahogy hozzáértem, és 3 nap alatt semmi sem látszott. Ez az Úr volt, aki 
meggyógyította. Nem én, hanem az Úr. – Egyértelmű. 

Köszönjük a figyelmeteket, türelmeteket, jövő héten folytatjuk. 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


