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A HIT FOKOZATAI 

 Bor Ferenc és Horváth Sándorné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 
Ságvár, 2016. 07. 25. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy öröm van a mennyben! Szeretettel 

köszöntünk benneteket. Külön üdvözüljük Tímeát és kislányát. Köszönjük, hogy eljöttetek a 
mai összejövetelre, és együtt dicsérjük az Urat, magasztaljuk Őt. Ahogy a dicsőség leszáll, 
úgy a szolgáló angyalok seregei jelennek meg ebben a dicsőségben. Éppen most a napokban 
gazdagodtam egy kijelentéssel, amit olvastam egy könyvben. Jézus a kereszten egy légió 
angyalt vethetett volna be, hogy megmentsék a kereszthaláltól. Aztán a Lukács 10,19 azt írja, 
hogy mindazt a hatalmat, ami Jézusnak volt, azt átadta nekünk. Tehát ha ezt az Igét hisszük, 
akkor gyakorlatilag az a légió angyali sereg nemcsak Jézusnak állt a rendelkezésére, hanem 
nekünk is. Annakidején az elöljárónk nem egyszer említette azt, hogy sok kereszténynél az 
angyalok munkanélküliek, mert nem rendeljük ki őket. Nem adunk nekik feladatot. Még egy 
összefüggés, ami előttem felvázolódik. Az oldás-kötés hatalmáról nem régen beszéltünk. A 
Máté 18,18-ban találjátok meg. Nem elég megkötni a sötétség erőit vagy távol tartani, hanem 
a másik oldalon ki kell árasztani az angyali seregeket, hogy az a tér, ahonnan eltűntek a 
sötétség erői, ne maradjon üresen, hanem Isten dicsősége és benne az angyalok töltsék fel és 
végezzék a munkájukat. Amikor mi az Igét valljuk meg, akkor az angyalok nem tudják 
megkülönböztetni, hogy Isten szólt, vagy mi szóltunk. Mert ők az Ige elhangzására figyelnek. 
Hogyha mi szóljuk az Igét, ők úgy veszik, mint Istennek a rendeletét, a parancsolatát. Ma nem 
az angyalokról akartam beszélni, de az Úr ezt előhozta.  

A vasárnapi pesti tanításból csak néhány morzsát említenék. Az egyik üzenet így szól, hogy 
maradj a táplálási vonaladon! Ez azt jelenti, hogy amelyik gyülekezetbe elplántált Isten, maradj 
ott, és azon a szellemi táplálékon növekedj. Kenneth Copeland írja a napi adagokban, hogy ő is, 
mint újjászületett, éhes keresztény vágyott Isten dolgaira és nyúlt jobbra, balra, mindenfelé, 
ahová csak lehetett, és igazából nem volt hasznára. Amikor megkapta a kijelentést, hogy azon a 
vonalon maradjon, amire Isten helyezte, történetesen őt a Hagin vonalra, amin mi is haladunk, 
sokkal nagyobb szellemi növekedést ért el és gyorsabban, mint amikor összevissza begyűjtött 
mindent. Ez nem azt jelenti, hogy más gyülekezetek rosszak lennének. Nem, csak egyszerűen a 
táplálási vonal az, amit Isten meghatároz mindenki számára. A gyermekeink reggelit, ebédet, 
vacsorát 99,9%-ban a Bor családban fogyasztották el. Néha elmentek vendégségbe, de az csak 
egy nagyon kis töredék. A ti gyermekeitek sem a másik utcában nőttek fel, hanem mindenki a 
saját családjában. Tehát ez egy olyan példa, hogy megértsétek, hogy ha Isten elhelyezett egy 
gyülekezetbe, akkor maradj ezen a táplálási vonalon, mert hogyha valaki „összevissza legel,” 
akkor könnyen gyomorrontást kap. Elhangzott ebben a pesti tanításban is, hogy bizony vannak 
olyanok, akik csalogatnak másik gyülekezetbe: Gyere, nézd meg ezt, hallgasd meg azt, küldök 
egy videót, akárhonnan leszedve az internetről, vagy ajánlom ezt a könyvet! – ebből előbb-
utóbb egy szellemi zavarodottság is lehet. Tehát óvatosnak kell lenni, hogy mit veszünk 
magunkhoz. Tudjátok, amikor a madárfészekben ül a fióka és hozza a madármama az 
elemózsiát, akkor a madárfióka mit tesz? Kitátja a száját és bekapja. Ellenőrizetlenül. Hogyha 
véletlenül egy permetes, mérgezett kukacot hoz a madárszülő, akkor ő azt bekapja, és 
megmérgezi saját magát. A szellemi dolgok is ehhez hasonlóak.  

Köszönjük, hogy támogattatok bennünket imában, hitben az édesanyámmal kapcsolatban. 
A mai napon, a déli órákban átaludt a dicsőségbe. Legutóbb, amikor még tudtam vele 
beszélni, az 17-én, vasárnap volt. Aztán az óta nem volt eszméleténél. Akkor még kérdezte, 
hogy mikor megyünk Ságvárra? Üdvözöl mindenkit, akit ismert, azt is, akit nem ismert. Az 
Úr kegyelmét látom ebben, mert kimentette ebből a helyzetből. Én ezt látom. Ahogy 
megkaptuk ma a hírt, ebéd után egy picit lepihentem, hogy frissebb legyek a mai szolgálathoz. 
Végig az a dicséret mozgott bennem, hogy öröm van, öröm van az Úr jelenlétében. Ahogy 
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hallgatjátok a pesti tanításokat, ti is hallhattátok már, hogy amikor egy újjászületett keresztény 
átalszik a dicsőségbe, akkor az egy hatalmas öröm odaát, de itt is annak kellene lenni. Nem 
bánatnak és nem szomorúságnak. Halleluja!  

 
A mai napon a hitről fogtok egy tanítást hallani. Mint említettem korábban, az Úr a 

szívemre helyezte, hogy minden hónapban a tanítványunknak, pásztortársunknak adunk egy 
lehetőséget a szolgálatra. Ma Évi fog szolgálni felétek.  

Néhány gondolattal felvezetem a mai alkalmat. A hit Istennél nem más, mint egy valuta. 
A hit egy fizető eszköz a mennyben, mert hogyha valamit szeretnénk Istentől kapni, csak 
hittel tudjuk kifizetni. A hitnek vannak fokozatai, és vannak ellenségei is. Szintén a pesti 
tanításból egy gondolatot engedjetek meg. Különbség van, amikor az ember azt mondja, hogy 
engem megsértettek és a között, amikor azt mondjuk, hogy én nem engedem meg a sértődést. 
Tehát rajtam múlik, hogy beengedem azt a tüskét, vagy távol tartom.  

A másik pedig a megbotránkozás, ami a hitnek egy nagyon komoly akadálya. Amikor azt 
hallani az emberektől, a szentektől, hogy nem is értem, hogy tehette a másik ezt velem? Hogy 
tehette a Gipsz Jakab a Kis Pistával azt? Ez már megbotránkozás. Ez bénítja a hitet és 
akadályozza az áldásokat az életed minden területén. Ha éppen van folyamatban egy ügyed 
valahol, valamelyik hivatalban, figyeld meg, hogy le fog lassulni. Hogyha az ember ezt 
felismeri, és megtér ebből a megbotránkozásból vagy a sérelemből, ezek a korlátok eltűnnek. 
Elkezd rugalmasan működni a dolog. Elkezd a hit kiáradni. Nem is szaporítom a szót tovább. 
Átadom a szószéket. 

Évi: Én is köszöntelek benneteket. A mai alkalmat elkezdjük ezzel a kis megvallással, 
imádsággal: 

Az én szívem egy jó föld, mert hallja és megérti az Igét. Én átveszem az örökségemet, 
mindabban járok, amit Isten rendelt a számomra. Befogadom a romolhatatlan Igét, amely 
képes üdvözíteni a lelkemet. Kívánatos földdé leszek és gyümölcsöt termek Istennek. 
Százszorost termek annak, aki bőséges esőkkel árasztja el a földemet. Isten Igéje felépít engem 
és üdvözíti a lelkemet. Ámen. 

Dicsőség az Úrnak! Mai napon a hit fokozatairól fogok nektek tanítani.  
1. A hit meghatározása 
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 meg-
történik, meglesz néki, amit mondott. Ámen. 

Az Igének a második feléről van szó, arra kell jobban figyelnetek, mert Jézus, a hitnek a 
fejedelme ebben az Igében határozza meg az isteni fajta hitet. Három lépésben.  

Az ember hiszi a szívében, majd kimondja a szájával azt, amit hisz a szívében, és a végén 
ez megtörténik. Tehát meglesz néki, amit mondott. Isten a világ teremtésekor ezt a fajta hitet 
használta. Az Ő hitét. Úgy teremtette a világot, hogy Ő hitte azt, hogy amit kimond, az meg 
fog történni. Ezt a teremtésben megnézhetitek, az első lapokon megtaláljátok a Bibliában. 
Kimondta és lett, égitesteket, napot, holdat, égi bolygókat, csillagokat, az élővilágot, növény 
és állatvilág is belefoglaltatik. Ez az isteni fajta hit, ami ebben az Igében meg van írva. Ha 
úgy teszünk, ahogy Isten tett, akkor isteni fajta hitünk van. A drága Úr Jézusunk is azt mondja 
a 22-es versben, hogy legyen hitetek Istenben.  

Márk 11,22. 
22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.  
Jézus minden csodatételen keresztül, amit tett, mindenhol bemutatta az isteni fajta hitet. 

Ezt az isteni fajta hitet mi is megkaptuk Istentől. A Róma 12,3 verset az Egyszerű fordításban 
fogom nektek elolvasni. 

2. Az Istentől kapott hit 
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Róma 12,3. Egyszerű fordítás 
3. Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se 

tartsa magát többre, mint ahogyan kellene! Józanul lássátok magatokat, a hiteteknek 
megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. Ámen. 

Mert tudnunk kell, hogy Isten nem személyválogató. Isten az újjászületésünk pillanatában 
mindannyiunknak egyformán ad egy bizonyos hitmértéket. Mindenkinek megadja a hit mérté-
két, így ezt a hit mértéket nem kell Istentől kérni, mert sokan kiabálnak, kérnek Istentől: Adj 
nekem hitet, hogy el tudjam hinni! Ilyen nincs. Mint mondtam, Isten megadja az újjászületés 
pillanatában a hit mértékét. Azt a kicsi hit magot odaadja a szívedbe és az már a tiéd. Nem 
kell kérni, az ott van. Használni kell. A hit növelésének egyetlen módja van, az Ige hallgatása. 
Mert, ahogy halljuk az Igét, úgy ébred hit a szívünkben.  

Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által. Ámen. 
A mi felelősségünk az, hogy fejlesszük az Istentől kapott hitünket, ami már a szívünkben 

van, mert ha nem fejlesztenénk, akkor elsorvadna. A hitünket mivel kell táplálni? Az Isten 
Igéjével.  

3. A hit tápláléka 
Máté 4,4. 
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 

minden Igével, amely Istennek szájából származik. Ámen. 
Jézus itt fizikai hasonlattal él, amikor azt tanítja, hogy a testnek a kenyér a táplálék, az 

ember szellemének viszont Isten Igéje. Táplálni kell a szellemünkben levő hitet, ami már ott 
van, azt a hit magot. Isten az Igéjét azért adta, hogy a hitünket tápláljuk vele. Egy neves 
szolgálóról fogok egy pár gondolatot mondani. Smith Wigglesworth-öt, egy angol prédikátort, 
akinek a szolgálata során a feljegyzések szerint tizennégyen támadtak fel a halálból, a hit 
apostolának nevezik. Körülbelül száz évvel ezelőtt szolgált. Ő azt mondta: addig soha sem 
tartom magamat teljesen felöltözöttnek, míg nincs nálam az Újszövetség. A zsebemben a, a 
kicsi Biblia. Inkább cipő nélkül indulnék el, mint a Bibliám nélkül. Wigglesworth a világon 
többfelé utazott és nagyon sok családnál megszállt. Ezek az emberek azt mesélik, hogy 
minden étkezés után, még ha étteremben volt is, mikor végzett az evéssel, akkor hátrább 
húzódott egy picit az asztaltól és elővette a Bibliáját a zsebéből és azt mondta: a testet már 
tápláltuk, most tápláljuk a szellemünket is, a belső emberünket. Aztán felolvasott valamit a 
hitről. Befejezésképpen mindig adott egy kis tanítást a hitről ott az embereknek. Tehát szórta 
az Igét. Nem tartotta meg a szívében, hanem amit tudott, azt továbbadta. Átadta másoknak. 
Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívő ember hitét. A Biblia arra 
tanít minket, hogy őrizzük meg a szívünkben Isten Igéjét és az első helyen tartsuk a 
mindennapi életünkben. 

Példabeszédek 4,20-21. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.  
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Ámen. 
A szent Igét, a hitünket tartsuk meg a szívünkben. Ezt erősíti meg a Jelenések 3,11 is, 

hogy tartsd meg, ami nálad van. Ami itt megvan a szívedben, azt tartsd meg, vagyis a hitedet. 
Ez nagyon fontos. Minden tanításunk segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Ige iránti 
éhségedet, mert ez Isten életet adó kenyere. A legtöbb keresztény naponta minimum 
háromszor táplálja a testét, de van, aki ötször. A gyerekek naponta ötször esznek, de van, aki 
többször keveset. De táplálja a testét naponta. Míg a szellemét csak hetente, vagy kéthetente 
egyszer, vagy éppen, amikor elmegy a gyülekezetbe. A jelenlét nagyon fontos, hogy ott 
táplálja a szellemét. Előfordul, hogy nem táplálja, aztán csodálkozik, hogy a hite legyengül. 
Nincs megmozdulás az életében. Nem táplálja a hitét. Minden nap táplálnunk kell a hitünket 
Isten Igéjével! Mi is táplálhatjuk háromszor, ötször, többször. Mikor, kinek, mennyi ideje van 
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a munkája mellett. Egy dolgot ideírtam. Nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk, amikor hall-
gatjuk a szent Igét, mert nem mindegy, hogy nagyon jó mosogatás közben, nagyon jó takarítás 
közben hallgatni, bármit cselekszik az ember, jó hallgatni. De nagyon jó néha megállni és 
meghallgatni. Mert ahányszor hallgatjuk a tanításokat, annyiszor jön elő kijelentés, megértés, 
melyek nagyon fontosak, mert a szellemünk így épül, és erősödik a hitünk. Tehát az Úrral 
való közösséget nagyon fontos fenntartani, ami csak úgy lehetséges, ha naponta tápláljuk a 
hitünket ezzel a drága szent Igével. Ezt tudnunk kell, hogy mindennél fontosabb. Mert az 
Igében van a megoldás. Megismertetem veletek ebben a tanításban, hogy a hit mérhető.  

4. A hit mérhető 
Elsőként megnézzük a kis és a nagy hitnek a példáját. A kis hitet megnézzük a Máté 

evangéliumban, ahol Péter a vízen jár és egy idő után elkezdett süllyedni, mikor levette 
tekintetét az Úr Jézusról. 

Máté 14,22-31. 
22. És mindjárt kényszeríté Jézus az Ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és 

menjenek át előre a túlsó partra, míg Ő elbocsátja a sokaságot. 
Mert előtte a sokaságnak prédikált. 
23. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor 

pedig beesteledék, egyedül volt ott. 
24. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva; mivelhogy 

a szél szembe fújt. 
25. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván. 
26. És mikor látták a tanítványok, hogy Ő a tengeren jár, megrémültek, mondván: 

Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának. 
27. De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek! 
Itt következik, ami a lényeg. 
28. Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha Te vagy, parancsolj, hogy hozzád 

mehessek a vizeken. 
29. Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy 

Jézushoz menjen. 
30.De látva a nagy szelet, megrémüle; és amikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: 

Uram, ments meg engem! 
31. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, 

miért kételkedtél? Ámen. 
Az igesor végén nagyon tanulságos dolgot mutat meg az Ige. Amikor az ember leveszi a 

tekintetét az Igéről, az Úr Jézusról és a problémákra tekint, akkor le tud süllyedni. Nagyon 
magába tud roskadni. Ha nem Jézushoz kiált a bajban, akkor rögtön legyengül a hite. Mit 
mond erre Jézus? Ne légy kicsinyhitű! Megdorgálta Pétert is, hogy kicsinyhitű, miért 
kételkedtél? Meg kell állni a kősziklán, mert itt van az utolsó versben, hogy Jézus kinyújtja a 
kezét és kisegít minden bajból bennünket. Bármiben is van az ember. Akár betegség, 
akármilyen egyéb probléma. Jézus mindig kinyújtja a kezét és kiemel belőle.  

Ha van kis hit, akkor létezik a nagy hit. Nézzük meg a Máté 8,5-10-ben az Igéket.  
Máté 8,5-10. 
5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén Őt, 
6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat 

szenved. 
7. És monda néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt. 
8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba 

jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. 
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9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és 
mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön; és az én szol-
gámnak: Tedd ezt, és megteszi. 

10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az Őt követőknek: Bizony 
mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ámen. 

Tehát egy százados jött Jézushoz, hogy imádkozzon az ő szolgájáért, aki beteg. Jézus azt 
mondta, hogy elmegyek és meggyógyítom őt. A százados erre azt felelte, hogy csak szólj egy 
szót és meggyógyul az én szolgám! Jézus odafordult a tanítványaihoz és azt mondta nekik, 
hogy még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet! Még olvassuk el a 13-as verset, hogy mit 
mond Jézus a századosnak. 

13. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És 
meggyógyult annak szolgája abban az órában. Ámen. 

 Tehát hatalmas hite volt ennek a századosnak. Ezek szerint lehetséges, hogy valaki nagy 
hitet fejlesszen ki. Ha a hit lehet nagy és lehet kicsi, akkor ebből az következik, hogy a hit 
mérhető. A hitnek több mértéke van. Felsorolok néhányat: Van kicsiny hit, gyenge hit, 
hajótörött hit, képmutatás nélkül való hit, növekvő hit, gazdag hit, hittel teljes, teljes hit, nagy 
hit, erős hit, győzedelmes hit. Most már megnéztük a nagy és a kicsi hitet, de most 
megnézzük egy-egy mondattal a többit.  

• gyenge hit 
Róma 14,1. 
1. A hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. Ámen. 
Tehát úgy kell érteni, hogy fogadjátok be magatok közé azokat is, akiknek a hite még 

gyenge, de ne vitatkozzatok velük, se ne kritizáljátok őket! Tehát a gyenge hitűeket erősíteni, 
segíteni, terelgetni kell. Imádkozni is kell értük, mert sajnos ezeknek a gyenge hitű drága 
embereknek az a problémájuk, hogy a hitüket nem párosítják a cselekedetekkel. Tehát nem 
cselekszenek azzal a hittel, ami már a birtokukban van. Rá kell vezetni, segíteni kell ebben 
őket. 

• hajótörött hit 
1Timótheus 1,19. 
19. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában 

hajótörést szenvedtek;   
Tudnunk kell, hogy a lelkiismeretünk valójában a szellemünk hangja és ez egy biztos 

vezető a keskeny úton haladva, Isten útján járva. A szellemünk a biztos vezető. Ha újjá vagy 
születve Krisztusban, akkor a szellemedben van Isten élete, Isten természete, és ez az isteni 
természet nem engedi meg, hogy rossz dolgokat tegyünk. Hitben megállva jó lelkiismerettel 
kell küzdenünk. Ezt mondja nekünk a drága szent Ige. Aki nem hittel és nem jó cselekedettel 
harcolja meg a hit harcát, azoknak a hite hajótörötté válik. 

• képmutatás nélkül való hit  
2Timótheus 1,5. 
5. Eszembe jutván a benned lévő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először 

a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikében; meg vagyok azonban győződve, 
hogy benned is. Ámen. 

Pál ebben az igerészben Timótheushoz beszél. A képmutatás nélküli hit őszinte, nem 
színlelt és nem tettetett. Ezért nekünk is erre a hitre kell törekednünk. Kaptam egy kijelentést 
ebből a versből, hogy öröklődik ez a tulajdonság, itt az Igében meg is látható, hogy öröklődik, 
tehát ez, hogy hogyan nevelték. A nagyanyja nevelte így a lányát, a lánya nevelte így az ő 
gyermekét. Tehát egy öröklődő tulajdonság ez a képmutatás nélküli hit. Ez Timótheus család-
jában így volt.  

• növekvő hit 
Ez a szent Ige rólatok (is) szól, drága ságvári testvérek.  
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2Thessalonika 1,3. 
3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérettetek, ahogy ez 

méltó is, mivel felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az 
egymás iránt való szeretet; Ámen. 

Amint mondtam már, hogy Isten az újjászületéskor minden hívőnek egyforma mértékkel 
adja a hitet. Isten egyik csecsemő kereszténynek sem ad több hitet, mint a másiknak. Amikor 
újjászületik valaki, akkor csecsemőkorban van, mert még nem növekedett hitben. Tehát 
mindenkinek egyformán adja. A növelése az rajtunk múlik. Rajtunk múlik, hogy fejlesszük-e 
azt a mértékű hitet, amit már megkaptunk vagy nem. Tehát az emberen múlik, hogy megteszi-
e a szükséges lépéseket, hogy növekedjen a hite. Sokan úgy tesznek a hitükkel, mint az a 
szolgáló az egy talentumával, amit kapott az urától és nem használta fel, hanem elásta. Ezt a 
történetet megnézhetitek a Máté 25-ben a 14-től 30-ig. Ha elolvassátok a történetet, meglát-
játok benne, hogy ő nem használta fel, nem szaporította. Az Istentől kapott hitet használni 
kell, növelni kell, mert különben nem hoz gyümölcsöt. Tehát nekünk kell gondoskodni arról, 
hogy a hitünk gyümölcsözővé váljon. 

A hited mértékét neked kell növelned, mert sem Isten, sem más nem tudja megtenni 
helyetted. Csak te egyedül tudod megtenni, hogy növeld. 

Két dolgot kell tennünk a hitünk növekedéséért. Isten Igéjével táplálni a szellemünket 
naponta, és a hitünket gyakorlatban kell alkalmaznunk. 

• gazdag hit 
A Jakab 2,5. következik, amit az Egyszerű fordítás szerint fogok nektek elolvasni. 
Jakab 2,5. Egyszerű fordítás 
5. Figyeljetek kedves testvéreim. Isten kiválasztotta azokat, akiket a világ szegények-

nek tart, hogy a hitük által gazdagok legyenek. Kiválasztotta őket, hogy övék legyen a 
királyság, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Ámen. 

Tehát Isten kegyelméből lehetünk hitben gazdagok, ami által birtokba tudjuk venni a 
mennyei örökségünket. 

• hittel teljes  
A Biblia Istvánról beszél ebben az Igében. Apostolok cselekedetei 6,5. Most a második része 
a lényeges.  

Apostolok cselekedetei 6,5. 
5. És tetszék e beszéd (amit István beszélt) az egész sokaságnak: és kiválaszták Ist-

vánt, ki hittel és Szent Szellemmel teljes férfiú volt, …  
A lényeg az, hogy a Biblia ebben az Igében azt a tényt közli Istvánról, hogy nemcsak 

Szent Szellemmel, hanem hittel is teljes volt. 
• teljes hit  
Jakab 2,22. 
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből 

lett teljessé a hit; Ámen. 
Itt Ábrahámból beszél az Ige. Ábrahám hite és cselekedetei összhangban voltak, ami által 

teljessé vált a hite. 
• erős hit  

Ismét Ábrahámról beszél az Ige. 
Róma 4,20-21. 
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. 
Tehát többen úgy érzik, hogy gyengék hitben, de ez nem mindenkire igaz. Az igazság 

ugyanis az, hogy vannak olyan hívők, akik erősek hitben, csak nem tudnak róla, mert ilyen is 
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van. És itt az Igében azt írja, hogy Ábrahám erős volt hitében, mert dicsőséget tudott adni 
Istennek és teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért neki, azt meg is cselekedheti. 

Ha te is megfelelsz ennek a követelménynek, akkor neked is erős a hited, tehát, ha nem a 
láthatókra figyelsz, hanem ha problémád van, dicsőséget tudsz adni Istennek akkor a 
megoldásért, a szabadulásért, amit még nem látsz, akkor erős vagy hitben.  

• győzedelmes hit 
1János 5,4. 
4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely 

legyőzte a világot, a mi hitünk. Ámen. 
Mi e világban élünk itt a földön, de nem e világból valók vagyunk, mert szellemi lények 

vagyunk és Isten szelleméből születtünk. Mivel Istentől születtünk, ezért a menny állam-
polgárai vagyunk. Most több Ige fog egymás után következni. 

Filippi 3,20.  
20. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus 

Krisztust is várjuk; Ámen. 
Miközben e világban itt vagyunk a földön, azt is tudjuk, hogy a nagyobb él bennünk, mert 

az újjászületéssel befogadjuk az Úr Jézust a szívünkbe, utána pedig a Szent Szellemet. 
1János 4,4. 
4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki ben-

netek van, mint az, aki e világban van. Ámen. 
E világ istene a sátán. Tőle származik minden betegség, a bűn, minden probléma, a hiány, 

minden rossz tőle származik. 2Korinthus 4,4 írja, hogy e világ istene a sátán. 
2Korinthus 4,4. 
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ámen. 
Nagyon csúnya munkát tud tenni az ördög, amikor megvakítja a világban élők elméjét, és 

milyen nehéz őket behívni a gyülekezetbe, mert mindig a láthatókra, az érzékelhetőkre 
tekintenek. Mindig rossz oldalról látják Istent, hogy például Ő adja a betegséget, a rosszat, 
pedig ez nem igaz. Nem ismerik ezt az utat. Azért vagyunk mi, hogy ezt elmondjuk nekik. 
Istentől viszont csak jó dolgok származnak. Mindig szeretettel ad. Ezt igazolja az Ige is. 

Jakab 1,17. 
17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok 

Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ámen. 
Tehát Isten a múltban, jelenben és a jövőben is mindig ugyanaz, s amit Ő megígért, azt ő 

be is tartja. A bennünk élő Úr Jézus viszont győzelmet aratott a pokol felett.  
Kolosse 2,15. 
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Ámen. 
Amikor szembekerülünk a nehézségekkel, egyszerűen csak emlékeztetnünk kell magunkat 

arra, hogy a nagyobb van bennünk, és hogy mit mond a Biblia. Csak szembe kell néznünk az 
adott helyzettel és nevetve azt kell mondani: Ha nem megyek át rajtad, akkor megkerüllek, ha 
nem kerüllek meg, akkor alattad megyek át, ha nem megyek át alattad, akkor keresztülme-
gyek rajtad, mert a nagyobb van bennem! És ha hiszitek, ha nem, az ördög ugyanezt próbálja 
velünk tenni. Bármi módon, bárhonnan is meg akar minket szúrni. Keresi a rést, hogy hol tud 
rosszat tenni. De mi már tudjuk, hogy meg kell állni a kősziklán és nem engedünk az ördög 
támadásainak. Azt jelenti, hogy megfutjuk a futásunkat, mert nincs számunkra akadály. 
Ahogy kinevetjük az ördögöt, a problémák hamarosan eltűnnek, tovatűnnek az életünkből. 
Hitből élni egy életstílus, amit győztesen tudunk élni.  

A következő Igét Czeglédy Sándor fordítása alapján fogom olvasni, mert ez volt a legszebb, 
a legérthetőbb. Minden Ige gyönyörűséges, de mindig az egyszerűséget keresem benne. 
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5. Hitből élni egy életstílus 
2Timótheus 2,3. Czeglédy Sándor fordítása 
3. Hordozd velem együtt küzdelmes szolgálatunk terhét, mint a Jézus Krisztus jó vi-

téze (vagy jó katonája – azt is lehet mondani). 
Az ördög nem akarja, hogy fejlődjünk, mert neki az nagyon rossz, ezért mindig igyekszik 

akadályokat gördíteni elénk. És azt sem akarja, hogy szolgáljunk mások felé. 
Tudnunk kell, hogy amikor elkezdünk együtt járni az Úrral, akkor sem tudjuk elkerülni a 

nehéz időszakokat. Sőt, még akkor jön a legerőteljesebb támadás, amikor az Úr útjára lépünk. 
Egymás után jönnek a támadások. Azért kell hitben megállnunk, hogy ezeken át tudjunk men-
ni. Az is igaz, hogy az újjászületettek meg vannak váltva az átok alól és a sátán ezt már nem 
tudja megváltoztatni. Ennek ellenére mégis meg fog minket próbálni. A nehéz időkben 
szilárdan meg kell állnunk a hitben, és Isten Igéjének igazsága alapján kell szólnunk és meg is 
kell cselekednünk akkor is, amikor még nem látjuk a megoldást egy adott helyzetben. Lesz-
nek idők, amikor minden kilátástalannak fog tűnni, ilyenkor kell jó katonaként szilárdan 
megállni az Igén, hitben. 

Sokan csak próbálkoznak a hitben járással, de a hitet nem lehet próbára tenni. Nem lehet 
próbálkozni a hittel. Ezt meg kell cselekedni. Tehát próbálkozni nem lehet vele. Egyedül csak 
az vezet eredményre, ha a hitet meg is cselekedjük. A hitből való élet az egy életstílus, mert 
ezt éled akkor is, amikor nehéz a helyzeted, meg ezt éled akkor is, amikor könnyű a helyze-
ted. Nemcsak azért járunk hitben, hogy ebből előnyünk származzon, hanem azért, mert tudjuk 
azt, hogy ez Isten tetszésére is van. Ha Isten tetszésére teszünk, akkor jó helyen vagyunk. 

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 

hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Ámen. 
Tehát néha nehéznek tűnnek a dolgok, de bizonyosak lehetünk abban, hogy mindig 

győztesként fogunk kijönni ezekből. Ha jó katonaként kitartunk benne, hitben. Ha nem adjuk 
fel, akkor miénk lesz a győzelem, mert az egyedüli vesztes az a keresztény, aki feladja. Mi 
bátor hittel megyünk előre. 

6. A bátorság hitből 
Józsué 1,9. 
9. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, 

mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Ámen. 
Tehát a bátorság csak akkor lesz a miénk, ha elhisszük, amit Isten mond az Igéjében és 

nem tekintünk az ellentmondó körülményekre, vagyis a láthatókra. A bátorság ellentéte a 
bátortalanság, ami viszont félelemből és hitetlenségből ered.  

Jób 3,25. 
25. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. 
Tehát a félelmet távol kell tartani magunktól, mert a félelem olyan, mint egy mágnes. 

Amikor félünk, odavonzzuk a bajt, a problémát. Minél jobban félünk, annál jobban vonzzuk a 
problémát és minél nagyobb a félelem, annál nagyobb baj jön ránk. 

Tehát hittel kell Jézusra tekinteni. Megállni a hitben és nem engedni a problémát 
elhatalmasodni felettünk. 

Akkor válunk bátortalanná, amikor meghalljuk, amit az ördög hazudik, hogy azt súgja a 
fülünkbe, hogy Isten mit nem fog értünk megtenni. Ezt nem engedhetjük meg. Nekünk Isten 
gyermekeként ezeket le kell rázni magunkról, le kell rázni a bátortalanságot és hitben bátran 
kell kilépnünk. Többet nem tekinthetünk a saját képességeinkre sem, és a korlátainkra sem, 
hanem Isten képességére kell hagyatkoznunk és Istennek az erejére, mert Őbenne van a 
megoldás. 

Péterről és Jánosról szól a következő Ige. 
Apostolok cselekedetei 4,13. 
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13. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és meg-
értették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék 
őket, hogy Jézussal voltak. Ámen. 

Tehát azt írja az Ige, hogy Péter és János apostol nem tudtak a saját adottságaikra támasz-
kodni, a saját tudásukra, hanem egyedül Isten képességeire tudtak hagyatkozni. Itt említem 
meg, hogy Smith Wiggleswort, akiről már beszéltünk, szintén írástudatlan volt. 

1Korinthus 1,27-31. 
27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a 

bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az 
erőseket;  

28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a 
semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:  

29. Hogy ne dicsekedjék Őelőtte egy test sem.  
30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, 

és megigazulásul, szentségül és váltságul:  
31. Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Ámen. 
Tehát itt azt kell tudni, hogy testből nem tudunk szolgálni. Amit megtanulunk az általános 

iskolában, vagy felsőbb iskolákban, az nem szellemből van. Mi a Szellem iskolájába járunk. 
Ezt kell tudni. A fizikai világ és a szellemi világ két különböző dolog. Mi a Szent Szellem 
iskolájába járunk, és ehhez nem kell teológiát tanulni. Isten a mi tanítónk. A drága szent Igéje 
által és a Szent Szellem vezetése által. És aki még nem tudná, Isten Igéje a világi ember 
számára kódolva van. Amikor újjászületünk és befogadjuk a Szent Szellemet, akkor értjük 
meg szellemből, hogy mit jelent. Addig csak egy írott betű. 

Tehát, ha egyszer felismered, hogy ki vagy Jézusban és mit kaptál az Ő isteni ereje által, 
akkor nem fogod többé hagyni, hogy az ördög leigázzon téged. Isten nem csak tanácsolt, 
hanem utasított is, hogy hitben legyünk bátrak és erősek. 

Nézzük meg az utolsó Igénket.  
Efézus 3,12. 
12. Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az 

Őbenne való hit által. Ámen. 
Krisztusban élve és Krisztusban való hitünk által szabadon, bátran, bizalommal 

közeledjünk az Atyához! Ámen. 
Köszönöm, hogy meghallgattatok. 
Egy imádság lenne még a kék könyvből. Ehhez a tanításhoz kapcsolódóan a 38. oldalon 

az Ima bátorságért. 

 
Feri: Köszönjük Évi magvető szolgálatát, mert ő az Igét vetette most felétek és köszönjük 

a befogadó szíveteket. Ahogy imádkoztuk az alkalom elején, hogy az én szívem egy jó föld. 
Ezt megvallhatjátok naponta. Arról lehet megismerni, hogy jó föld, hogy befogadja és megérti 
az Igét. Ahhoz viszont, hogy megértsétek az Igét, az Ige mélységét, ahhoz időzni kell az vele. 
Ahogy hallottátok, bármikor jó hallgatni tanítást, most már annyi technikai eszköz van, hogy 
lehet kapálás közben, főzés közben hallgatni, de ilyenkor a figyelem nem tud teljes mértékben 
ott lenni. Ahhoz, hogy teljes mértékben a tanításra tudj figyelni, tényleg jó egy este, egy 
délután leülni, elcsendesedni és még egyszer meghallgatni. És ahányszor meghallgatjátok, 
mindig újabb és újabb világosság jön elő belőle. 

Köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy munkálkodik a testek helyreállításán, Isten 
kinyilvánítja gyógyító szándékát a térdben, ízületekben mutatta nekem a gyógyító kenetet, de 
hogyha érzékeltetek vesében, vesében is van gyógyító kenet, összeadjuk és Krisztus Teste így 
lesz egységben, hogy ki mit vett az Úrtól. 



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 
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Köszönjük, hogy velünk voltatok a mai napon is. Hálát adunk Istennek a nyitott szívekért. 
Legyen nagyon áldott minden napotok. Jövő héten várunk benneteket.  

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


