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A BIBLIAI HIT – 1. A hit forrása
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. 06. 18.

Szeretettel köszöntünk benneteket! Nagyon hálás a szívünk azért, hogy veletek együtt
ünnepelhetjük a szolgálatunk 20 éves évfordulóját! Köszönjük az Úrnak a hűséges szívű
bárányainkat! 1998. június 13-a szombati nap volt, amikor Balatonföldváron evangelizációs
alkalom volt. Az Úr kegyelméből akkor kaptunk felkenetést, és a következő szántódi
szolgálatot már én tartottam. Átvettem a pásztoromtól, mert ő nyitotta meg februárban. Június
17-én, tegnap volt pont 20 éve, hogy elindult az Úr kegyelméből ez a szolgálat. Egy szép
kerek szám. Köszönjük, hogy imában támogattok.
Egy új sorozatba kezdünk, ennek a sorozatnak a címe: A Bibliai hit. Kenneth Hagin
tanítása alapján fogjátok ezt a sorozatot hallani. Az első rész címe: A hit forrása.
Elsőként meg kell értenünk, hogy kétféle hit létezik, mert hatalmas különbség van a kettő
között. Az egyik a természetes emberi hit, ami mindenkinek van. Akár újjászületett, akár nem.
A másik a bibliai hit, ami Istentől származik, amelyet a szívünkben hiszünk, és mi ezt
fogjuk tanulmányozni.
Róma 10,17. Egyszerű fordítás
17. A hit tehát abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az Krisztus beszéde.
Én a tanításvázlatomban kiemeltem azokat a kifejezéseket, ahol az „Ige hirdetése” fogalom
szerepel, mert ahol hirdetik az Igét, ott hallják is az Igét. Majd ha nem felejtem el, akkor
jelezni fogom felétek is, hogy ez egy kiemelt szó. Az első kiemelt szó a Róma 10,17-ben
máris ott van, hogy amit „hallunk”. Tehát a prédikált Igét halljuk.
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.
Isten azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Neki tetszeni, de megmondja azt is, hogyan
kaphatjuk meg a hitet. Ha Isten a kezünkbe adja mindazokat a lehetőségeket, amelyek által
létrejöhet a hit, akkor miénk a felelősség, hogy hiszünk, vagy hitetlenkedünk. A hit
mértékében mindenki egyformán részesül az újjászületéskor, mert Isten igazságosan osztja,
igazságosan adja a hit mértékét. Ezt a Róma 12,3-ban olvashatjátok. Éppen csak az Ige vége
utal erre. Az már a mi felelősségünk, hogy fejlesztjük-e az Istentől kapott hitünket, hogy ne
maradjunk szellemi csecsemők. Nem Istent kell hibáztatnunk, ha nincs kellő hitünk, hanem
saját magunkat. Ha Őt hibáztatnánk, akkor annak az oka egyszerűen a tudatlanság lenne.
Nézzünk példákat arra, hogyan működik a bibliai hit a különböző területeken.
1. Az üdvösség
Efézus 2,8. Egyszerű fordítás
8. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre
jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka!
Hogyan lehet hitet nyerni ahhoz, hogy valaki üdvözüljön? A válasz erre is az Igében található.
Róma 10,8–10. 13–14. 17.
8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz
a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
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.
13. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek
pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
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Itt van megint a „hallottak”, és a „prédikáló” szó.
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.
Itt a „hallás” szó megint kiemelt. Az üdvösséghez szükséges hit úgy keletkezik, hogy egy
elveszett ember hallgatja, és újra meg újra hallgatja Isten Igéjét. Lehet, hogy nem egy evangelizációs alkalmon, lehet, hogy éppen a buszon, vagy a városban, vagy a vásárcsarnokban. De
hallgatja, amikor a keresztények szólják az Igét a számára. Az első példánkat az Apostolok
cselekedetei 11,14-es versből merítjük:
Apostolok cselekedetei 11,14.
14. Ő szólni fog hozzád olyan Igéket, melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe.
Az angyal mondta ezt Kornéliusnak, hogy az üdvösséggel kapcsolatosan Péter szólni fog
hozzá, és a háza népéhez. Kornélius addig nem tudott üdvösségre jutni, amíg nem hallotta
Pétert prédikálni. Jézus mindannyiunk feladatává tette az Evangélium hirdetését.
Márk 16,15–16.
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden
teremtésnek.
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Itt a „hirdessétek” szó a kiemelt. Ehhez a vershez szokták hozzáfűzni, hogy ez nem kimondottan a papoknak és a lelkészeknek szól, hanem minden hívőnek. A 16-os vers azt
mondja, egy szóval kiegészítem, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, újjászületik. A
megkeresztelkedés az újjászületést jelenti itt. Az üdvözül. Ebben a versben tehát megtalálható
az újjászületés és az üdvösség fogalma is.
Nézzük meg ezt a két fogalmat részletesebben. Mint említettem, ez a megkeresztelkedés
szó az újjászületésre vonatkozik. Az újszövetségben ezen a helyen vagy a megkeresztelkedés
szót használják, vagy a bemerítkezés szót. Ez valójában azt jelenti, hogy újjászületés az Igébe
való bemerítkezés által. Ez a szó, hogy megkeresztelkedik, a görögben a baptizo szó. Ennek a
jelentése: bemerít, alámerít, megkeresztel. Néha ezt félreértelmezik sajnos, mert a
megkeresztelkedés a Jézus nevére való megkeresztelkedésre, azaz az újjászületésre utal.
Ugyanis ez nem lehet a vízbe való bemerítkezés, mert az nem ad üdvösséget. Egyébként van
egy olyan Ige, hogy az Ige fürdője. Tehát az Igében kell megfürödnünk. De Kenneth Hagin
Újjászületés című írása szépen kifejti, hogy mit jelent. A bűn szellemi dolog. Ezért azt csak
szellemi dologgal, a szellemi újjászületéssel lehet hatástalanítani, nem pedig fizikai cselekedetekkel. A bemerítkezés is egy fizikai cselekedet, és az nem ad üdvösséget önmagában.
Fontos is lehet bemerítkezni, vízkeresztséget venni, de önmagában nem elég. A mennyei
útlevelet Jézus Krisztus befogadása, az újjászületés, az üdvösség adja meg.
A másik szó, amit kiemelnék, az az üdvösség. Az üdvösség a szellemi újjászületéssel
nyerhető el. Először újjá kell születni. Ez a kezdete a keresztény életnek. Akkor váltunk
kereszténnyé, amikor befogadtuk az Úr Jézust. Amíg Kornélius nem hallotta az Evangéliumot, addig hogyan üdvözülhetett volna? Mivel az angyal nem prédikálhatott neki, ezért csak
tudtára adta, hogy hol talál olyan valakit, aki üdvösségre tudja vezetni. Az angyal megmondta
Kornéliusnak, hogy küldjön Péterért. Elküldött három embert, és szóltak neki, hogy jöjjön el
Kornélius házába. Ezt a történetet otthon megnézhetitek, mert szép és érdekes. Isten a
keresztény embereket küldte el a világba, hogy az Evangéliumot hirdessék, és nem az
angyalokat. Az Írások szerint az emberek az Igék hallása által nyernek üdvösséget. Mivel a hit
hallásból jön, a hallás pedig Isten Igéje által, hallás nélkül tehát nem lehet hitre jutni és
befogadni az Úr Jézust, ami az üdvösség alapja. Az emberek próbálkoznak sok mindenben
hinni a nélkül, hogy hallgatnák az Igét. De abból nem sok jó származik a számukra.
2. A gyógyulás
A második terület a gyógyulás. Vajon a gyógyulásban való hit hogyan keletkezik? Ugyanazon a módon, mint az üdvösség esetében. Hallásból származik.
a.) A felkent Ige ereje
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Van valami olyan erő az Evangéliumban, ami meg tud gyógyítani egy hosszan tartó betegséget is. A felkent Ige ereje képes erre. Ezt írja erről Pál apostol:
Róma 1,16.
16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden
hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.
A magyarázó fordítás lábjegyzetében az áll, hogy az üdvösségre használt görög és héber
szó magában foglalja a szabadulás, az épség, a gyógyulás, és a teljes egészség fogalmát is.
Tehát a Róma 1,16 Igének az értelme a következő:
Nem szégyenlem Krisztus Evangéliumát, ez Istennek ereje a szabadulásra, az épségre, a
gyógyulásra, az egészségre. Pál apostol a teljes Evangéliumot prédikálta. Nemcsak egy részét.
Az isteni gyógyulás csak a teljes Evangéliumban található meg.
Apostolok cselekedetei 8,5–8.
5. És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.
6. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott,
hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék.
7. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.
8. És lett nagy öröm abban a városban.
Itt a kiemelt szó a „prédikálta”. A gyógyulások mindig úgy történnek, hogy Krisztusról
prédikáltak. A sorrend: először van az igehirdetés, és azt követi a gyógyulás. Egy evangelizációs alkalmon is úgy történnek a dolgok, hogy dicséret, prédikáció, gyógyulás.
b.) A sánta gyógyulása
Pálról és Barnabásról szól, az Apostolok cselekedeteiben.
Apostolok cselekedetei 14,7–10.
7. És ott prédikálják vala az Evangéliumot.
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva
sánta volt, és soha nem járt.
9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy
meggyógyul,
10. Monda nagy fennszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt.
Itt két szót emeltem ki: a „prédikálják”, és a „hallá” szavakat. Hallotta Pált beszélni. Akik
csak alkalmanként olvassák az Igét, így szólhatnak: hát nem csodálatos, hogy Pál meggyógyította ezt az embert? Hallottunk már ilyet is, de azt a férfit nem Pál gyógyította meg.
Nem azért gyógyult meg, mert Pál egy apostol volt. Sem pedig Pál hite által. A sánta
embernek magának volt hite. Pál három dolgot tett. Először: prédikálta az Evangéliumot,
másodszor észrevette, hogy annak az embernek van hite a gyógyulásra, és harmadszor, szólt
neki, hogy keljen fel és járjon.
A sánta ember is három dolgot tett. Először is hallgatta Pál prédikálását, aztán hit ébredt a
szívében a gyógyulásra, végül pedig felugrott és járt. Tehát nem a Pálban levő isteni erő által
gyógyult meg a sánta ember, hanem ő maga hitt abban, hogy meggyógyulhat. Miből jött létre
ebben az emberben a hit? Abból, hogy hallgatta Pál prédikálását. Mit prédikált Pál? Az
Evangéliumot.
c.) A vérző asszony
A Biblia egy olyan asszonyról beszél, aki 12 évig szenvedett vérfolyásban.
Márk 5,25–28.
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit
sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.
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A kiemelt szó a „hallott”. Jézus felől hallott. Honnan nyerte az asszony a gyógyuláshoz
szükséges hitét? Onnan, hogy hallott Jézus felől. Hallotta Isten Igéjét. Jézus a következőt
mondta a vérfolyásos asszonynak.
Márk 5,34.
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és
megszabadulva bajodból, maradj egészséges.
Jézus nem azt mondta, hogy az Ő isteni ereje tette éppé az asszonyt. Hanem az asszony
hite. A hit ideje nem járt le. A hit, hallásból származik. Mégpedig Isten Igéjének a hallásából.
A vallás nem tud hitet adni, csak Isten élő Igéje. Ezt bizonyítja Kenneth Hagin tiszteletes
esete is.
Hagin, mint fiatal vallásos fiú, olvasta a nagyanyja Bibliáját a betegágyon. Minél többet
olvasta, annál nagyobb lett a világossága. Rájött, hogy még nem hallotta a teljes
Evangéliumot, csak annak egy részét. A teljességet nem tanították vele. A gyógyulást nem
tanították vele. Felismerte az Írásokból, hogy nem kell meghalnia, hanem meggyógyulhat.
Arra tanították tévesen, hogy Isten meggyógyít, ha akar.
Egy másik téves nézettel is találkoztam a minap. Az volt benne egy levélben, hogy miért
adta Isten ezt a terhet? Mit mondott Jézus? Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges.
Akkor ezt a verset nem olvassák a szentek a Bibliában? Azok, akik azt mondják, hogy miért
adta Isten ezt a terhet? Miközben Hagin olvasta az Igét, az ördög emlékeztette mindarra a
kétségre, és hitetlenségre, amelyet valaha is hallott. Felidézett mindent, amit erről korábban
tévesen tanítottak neki. Ne felejtsétek el, hogy a hit hallásból van, de a hitetlenség is hallásból
származik. Ha az ember folyamatosan hitetlenséget hall, az fog kiépülni benne. Viszont sokat
segített neki az, hogy soha nem hallott arról, hogy a hitnek korlátai, határai lennének. Amikor
Hagin megértette a hit és a gyógyulás közötti összefüggést, akkor már felismerte, hogy az
asszony hite megszüntette a vérzést, úgy az ő hite is meggyógyíthatja a saját testét. Hála
Istennek, ez meg is történt. A hite éppé tette Kenet Hagint is. A paralízise eltűnt, a súlyos
szívbetegsége is megszűnt. Utána elkezdett örvendezni az Úrban, és a teljes Evangélium
igazságát prédikálta mintegy hat évtizeden keresztül.
d.) Egy baptista szolgáló
Az Újszövetség nem ismer olyan Krisztust, aki egyben ne lenne a gyógyító Krisztus is. A
testünk Isten általi, természetfeletti gyógyítása, a teljes Evangélium része. Nelson baptista
szolgáló testvér kijelentette: a gyógyulás az Evangélium szerves része. 1921-ben, egy detroiti
gyülekezetnek volt a pásztora, amikor elütötte egy autó. Az orvosok azt mondták, hogy a jobb
lábát térdnél amputálni kell. Amikor a kórházban feküdt, az Úr az Igén keresztül szólt hozzá.
Itt van megint a „szólt”. Tehát Isten nemcsak prédikátoron, vagy másokon keresztül tud
szólni, hanem az Igén keresztül is.
Jakab 5,14–15.
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak
felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
Megpróbált kifogást találni ez a baptista pásztor, és megemlítette az Úrnak, hogy az Ő
gyülekezetében ezt nem gyakorolják. Az Úr azonban emlékeztette őt egy házaspárra, akik
hisznek ebben és azt mondta, hogy hívassa magához és kérje meg őket, hogy imádkozzanak
érte. Ez megtörtént. Elmentek hozzá, megkenték olajjal, imádkoztak érte és ő meggyógyult. A
lábát nem kellett levágni. Ez is alátámasztja azt, hogy Isten Igéje erővel felruházott.
e.) Egy evangélista
Egy evangélistának igen kiemelkedő szolgálata volt Texasban. Minden felekezetből hívták
összejövetelek megtartására. Időközben azonban beteg lett és két év alatt elfogyott a bankban
levő pénze, ezért el kellett adnia az autóját, az otthonát, legtöbb könyvét, hogy az orvosi
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számláját ki tudja fizetni. A leghíresebb klinikákon is megfordult, de nem lett jobban, sőt
egyre inkább romlott az állapota. Végül közölték vele, hogy meg fog halni. Szerette volna
még egyszer látni az édesanyját, ezért a testvére hazavitte. Az édesanyja ekkor nyolcvankét
éves volt, ő pedig az ötvenes éveiben járt. A kedves, idős édesanyjánál egy tizenkilenc éves
fiú segített akkoriban a ház körül. Ő lett a férfi ápolója, neki kellett ellátnia őt. A fiú egy nap
így szólt, itt van a „szólt” szó kiemelve: Uram, miért nem engedi, hogy az Úr meggyógyítsa
önt? A Biblia azt mondja, ha van beteg köztetek, akkor hívassa a gyülekezet véneit és
imádkozzanak érte. Az imént olvastuk a Bibliában. Ez a szolgáló sokat tanult, sokat tapasztalt, ismerte az Írásokat, de nem tudatosult benne, hogy ez az Ige is onnan származik.
Megkérte tehát a fiút, hogy vigye oda a Bibliáját a ládából és mutassa meg ezt az igehelyet.
Zárójelben egy mondatot megemlítek, hogy ez egy nagyon rossz példa egy szolgálótól, hogy a
betegágyán nem használja a Bibliáját, hanem elzárva tartja a ládában, mert használni kellene,
mivel Isten Igéje gyógyszer. A fiú odavitte a Bibliát, de kikeresni már nem tudta, mert olvasni
nem tanult meg. Hát akkor honnan tudod, hogy benne van? – kérdezte a beteg. A fiú azt
válaszolta: A pásztor mondta. A „mondta” kiemelt szó. A pásztor mondta, hogy ez benne van
a Bibliában. Hozzátette, hogy aznap épp egy gyógyító összejövetelre készülnek, és ha el akar
jönni, szívesen segít neki. A beteg készséges volt, így hoztak neki egy autót, fekhelyet
készítettek a hátsó ülésen a számára és elvitték. A szolgálat után a prédikátor kijött az
autóhoz, megkente őt olajjal és imádkozott érte. Még éjfél előtt hazaértek. Otthon azonnal
kérte az édesanyját, hogy gyújtson be a tűzhelybe és készítsen neki sonkás tojást, mert éhes.
Addig csak bébiételt evett, mert semmilyen szilárd táplálékot nem tudott megemészteni már
két éve. Elmondta az édesanyjának, hogy a prédikátor megkente olajjal, imádkozott érte és ő
meggyógyult. Ez volt az ő hit kinyilvánítása, hogy hitben megvallotta, hogy meggyógyult,
annak ellenére, hogy még nem tapasztalta ezt. Még süteményt is kívánt. Végül mindent
megevett, de nem lett betegebb és nem halt meg, hanem meggyógyult. Később az anyja
bevallotta, hogy arra gondolt, hogy a fia talán elvesztette az eszét, hogy ilyeneket beszél.
Ez az evangélista megírta a bizonyságát különböző magazinoknak. Ennek hatására
ébredési összejövetelek tartására hívták mindenhonnan. Kansas Cityben egy városi méretű
összejövetelt tartottak. Előtte a fiú szólt neki – a „szólt” kiemelve –, hogy mielőtt elmegy
szolgálatba, töltekezzen be Szent Szellemmel, és ő kész volt mindent elfogadni, amit a fiú
mondott. Betöltekezett Szent Szellemmel, nyelveken szólt és tűzzel telve ment szolgálni.
Hogyan kapott hitet a gyógyulásra? A hallás útján. Egy analfabéta fiút használt Isten, hogy
szolgáljon egy prédikátor felé. Istennek érdekes útjai vannak.
f.) Hagin szolgálata
Hagin 1953-ban Dallasban szolgált egy teljes evangéliumi gyülekezetben. Hét közben
többször prédikált, emellett naponta volt egy rádió adása is. Látjátok, már akkor is fontos volt,
hogy sokakhoz eljusson az Evangélium. Ma internet, Facebook és egyéb dolgok által terjed
leginkább. Az egyik este az összejövetel után egy házaspár akart vele beszélni. Az asszony
beteg volt, gyógyulást keresett, így tehát fogadta őket, hogy szolgálhasson feléjük. A férfi
elmondta, hogy egy nap hallotta a rádióban, hogy Hagin arról beszélt, hogy a szent gyógyulás
mindenki számára elérhető. Este ezt elmondta a feleségének, és a következő héten
meghallgattak minden evangéliumi adást. A feleség átesett már két komoly műtéten és éppen
a harmadik előtt állt. Imádkoztak, hogy ha az ő gyógyulása Isten akarata, akkor Isten adjon
neki hitet erre. Hagin elmondta nekik, hogy nem igei úgy imádkozni, ha az Isten akarata.
Amikor beteszed a „ha” szót az imádba, akkor már kételkedve imádkozol. Néhány ember azt
hiszi, hogy ilyenkor alázatos, de valójában csak tudatlan. Jézus a „ha” szó nélkül határozattan
szólt Lázárhoz, amikor feltámasztotta. Lázár jöjj ki! – és megtörtént a csoda. Isten nem hallgat
meg, amikor a „ha” szót beteszed az imáidba. Egy kivétel van, amikor egy szolgálatra való
odaszánási imát mondasz, abban használhatod a „ha” szót, mert esetleg még nem tudod
biztosan, hogy mi Isten akarata az életedre vonatkozóan. Ilyenkor nem azért imádkozol, hogy
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valamit megváltoztass, hanem keresed Isten akaratát, szeretnél pontosabban látni. Amikor
azonban meg akarsz változtatni egy helyzetet, betegséget, szegénységet, problémát, akkor a
„ha” a kétség jele, és nem teheted bele az imáidba! Hagin megkérdezte a házaspárt: Ha az
újszövetség azt mondja, hogy Jézus elvette a te feleséged erőtlenségét és hordozta a
betegségét, akkor ez nem azt jelenti, hogy Isten akarata az ő gyógyulása? De igen – válaszolta
a férj. Fellapozták és elolvasták. Az „elolvasta” szó kiemelve.
Máté 8,17.
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
A férfi ekkor felugrott és azt kiáltotta: Igenis Isten akarata az, hogy a feleségem meggyógyuljon! Ebből is az látszik, hogy a hit hallásból származik. Tehát a felolvasáskor a saját
fülével hallotta Isten Igéjét. Majd az 1Péter 2,24-hez lapoztak, és azt is felolvasták.
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.
Azután az Ésaiás 53-hoz lapoztak, és a 4–5. verset olvasták fel.
Ésaiás 53,4–5.
4. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy
ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
5. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek
büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.
A Magyarázó fordításban ezt olvassuk: Bizonnyal Ő viselte a mi betegségeinket, és
hordozta a fájdalmainkat. A házaspár közölte, hogy már csak hitre van szükségük, mert
tudják, hogy a gyógyulás Isten akarata. Hagin megkérdezte őket, hogyan nyertek üdvösséget.
Azt felelték, hogy amikor oltárhoz hívták az elveszetteket, előrementek, és hittel elmondták az
üdvösség imáját. Rávezetésképpen megkérdezte őket, hogy amikor előre mentek az oltárhoz,
elegendő volt-e a hitük az üdvösséghez. Igen – válaszolták. Hiszen a prédikátor „elmondta”,
hogy Jézus befogadása által újjászülethetnek és üdvözülhetnek. A prédikátor Isten Igéjét
olvasta fel az embereknek az üdvösséggel kapcsolatban. Hagin elmondta nekik, hogy
ugyanúgy megvan a hitük a gyógyulásra, ahogyan az üdvösségre is megvolt, mert „hallották”
erről Isten Igéjét. Erre azt felelték, hogy ezek szerint most félre kell dobni az első imájukat,
hiszen egyáltalán semmi jó nincs abban. Hagin egyetértett velük. Láthatjuk, hogy ahogy jön a
világosság, már a hit is ott van. Az asszony rájött, hogy mindössze csak el kell fogadnia Jézus
Krisztust személyes gyógyítójának. Hagin rátette a kezét a fejére és imádkozott. Azután
megkérdezte, hogy meggyógyult-e? Azt felelte: Igen! Onnan bizonyosodott meg erről, mert
Isten Igéje mondja, hogy ő meggyógyult Krisztus sebei által. Tehát nem a megtapasztalása
által mondta azt, hogy meggyógyult, hanem az Ige által.
Vasárnap este a férfi ismét ott volt szót kért és bizonyságot tett arról, hogy mi történt.
Amikor hazamentek, a felesége lehúzta a gyógyfűzőt, és hittel így szólt: Köszönöm Istennek,
hogy meggyógyultam! Másnap, amikor a férje hazajött, éppen hajmosás közben a kád fölött
találta őt, amit azelőtt soha nem volt képes megtenni. Ezt követően elvitték a férfi édesanyját
is az összejövetelre, aki paralízise miatt tolószékben ült. Miután imádkoztak érte, az idős
hölgy felállt és járni kezdett. Évekkel később Hagin találkozott velük, és az idős hölgy is
egészséges volt. Hogyan kaptak hitet? Isten Igéjének “hallásából”. Isten Igéje az egyetlen
biztos pont az életünkben. Ez ma is ugyanúgy működik, mint régen, mert Istennél nincs
változás, és Jézus Krisztus mindörökké ugyanaz.
Két záró Igénk van:
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.
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Zsidó 13,8.
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
Dicsérjük az Urat! A mai tanítás összefoglalva arról szólt, hogy honnan származik a hit,
hogy hallásból származik a hit. Ahogy halljuk az Igét, különböző dolgok történnek. Az
emberek üdvösségre jutnak. Mások meggyógyulnak.
A tegnapi Copeland napi tanítás nagyon fontos, mert többször halljuk azt emberektől, hogy
ennek a személynek nem érdemes szólni. Annak nem érdemes az Igét prédikálni. De ez a
Copeland tanítás nagyon jól rávilágít erre, hogy igenis szükséges. Tehát Kenneth Copeland
napi tanításából a június 17-i rész következik:
„Nyisd fel a szemüket
2Korinthus 4,3–4.
3. Ha mégis leplezett a mi Evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek:
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus
dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
Mivel Isten senkit nem üdvözít akarata ellenére, van-e értelme annak, hogy olyanokért
imádkozzunk, akik tudatosan elutasítják Jézust? Igen. Igen! IGEN! De még mennyire! A
legtöbb hitetlen ember, aki szándékosan nem fogadta el Jézust élete Urának, azt gondolja,
hogy a saját szabad akaratából hozta ezt a döntést – pedig nem így van. Isten Igéje azt
mondja, hogy a sátán vakította meg őket. Megakadályozza, hogy felismerjék az igazságot.
Ezért van az, hogy ezek az emberek nem szabad akaratukból hoztak döntést.
Fontos, hogy ezt megértsd. A közbenjáró ima által ugyanis meg tudod akadályozni a sátáni
erők munkáit, így le tudnak kerülni a szemellenzők! Az imáiddal megváltoztathatod a
körülményeket, és olyan helyzeteket teremthetsz, amelyek közel viszik ezeket az embereket
az Úrhoz. Szellemi jogodban áll ezeket a dolgokat megtenni.
Egyszer egy barátommal imádkoztam, aki azelőtt évekig imádkozott az elveszett
testvéréért. Jézus azt mondta a Máté 12,29-ben, hogy először az erős embert kell megkötözni,
majd bemenni a házába és kirabolni. Ezért így szóltunk, „Te szellem, aki megvakítod az ő
szemét, hagyd abba, amit teszel, és ne tartsd távol őt Isten királyságától. Jézus nevében, hagyd
abba MOST!”
Jézus azt is mondta a Máté 9,38-ban, „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön
munkásokat az Ő aratásába.” Ezért így imádkoztunk: „Uram, küldj valakit az illetőhöz az
Igével! Te tudod, kire fog hallgatni. Követeljük őt Isten királysága számára! Hisszük, hogy
megkapjuk az üdvösségét és a szabadulását. Hitben dicsérünk Téged ezért.”
Alig telt el egy kis idő, a barátomat felhívta a testvére. „Mit csináltál odafönt?” – kérdezte.
„Az elmúlt pár napban mindenki, akivel találkoztam, prédikálni kezdett nekem!”
Az imáink megakadályozták a sátán erőit, amikkel meg akarta vakítani ennek az embernek
a szemeit, és olyan körülményeket teremtettek, amelyek által bekerült Isten királyságába.
Néhány napon belül újjászületett!
Használd ugyanezt az imát a szeretteidért, és amikor imádkozol, hidd el, hogy ugyanezeket
az eredményeket kapod.
Ne lógasd a lábad, és ne engedd, hogy az ördög harc nélkül elvegye a barátaidat és a
szeretteidet. Imádkozz! Imádkozz! IMÁDKOZZ! Menj ellene e világ istenének! Vedd le az
emberek szemellenzőit, és nyisd fel a szemüket, hogy meglássák Isten dicsőséges
evangéliumát!
Igei olvasmány: 2Korinthus 4,1–7.”
Tehát fontos az ima. Én hiszem, hogy emészthető volt ez a mai tanítás, és ez a sorozat,
mert egy hosszú sorozatnak nézünk elébe.
Ízületekben munkálkodik a Szent Szellem. Helyreállítás van ott. Arról, hogy Isten hogyan
tudja megfordítani a helyzeteket, egy bizonyságot hallgatunk meg:
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Ágnes: A kaposvári ortopédiára évente behívnak kontrollra, és ott kérek útiköltség térítési
papírt. Kaptam is. Ott nem néztem meg a papírt, hazajöttem kitöltöttem, betettem borítékba,
és elküldtem. Visszaírt az egészségbiztosító, hogy nincs lepecsételve, és így sajnos nem
tudják teljesíteni, ezért írjak az osztályra, kérjek egy másolatot belőle, és azt küldjem el.
Mondtam Ferinek, hogy én ezzel nem foglalkozok, mert nem olyan nagy összeg, én most
azokat nem háborgatom, mert valamennyire én is hibás vagyok, hogy nem néztem ott meg,
csak megkaptam, és azt hittem, rendben van. Félretettem ezt a levelet, teljesen eltettem, hogy
ezzel nem foglalkozom. Pár napja jött egy határozat, hogy jogos az útiköltségkérésem, és
hamarosan utalják is. A mai napon megkaptam az útiköltség térítést. Az Úr úgy gondolta,
hogy a javamra fordítja.
Ma végére értünk a birodalmi nagygyűlésnek. Jövő héten várunk benneteket szeretettel.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

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

