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A BIBLIAI HIT – 2. A hit kibontakozása 

 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2018. 06. 25. 

  
Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük az Úrnak a helyreállító és megtartó kegyel-

mét felettetek. Az Úr erősítsen meg benneteket mindenben, szellemileg, fizikailag, lelkileg! A 
Szent Szellem elkezdte a gyógyító munkát a kézfejben, tehát ízületek területén van gyógyító 
kenet. A gerincben és lábakban van gyógyító kenet egyelőre.  

 
Folytatjuk a Bibliai hit sorozatunkat, a 2. rész következik: A hit kibontakozása. 
Isten megmutatja az Írásokban, hogy mi a bibliai hit. Ez a hit Isten Igéjéből nő ki, amit a 

múlt héten részletesebben tárgyaltunk. A hit a reménység segítségével megragadja a 
valóságban még nem levő dolgokat, és azokat valóságba szólítja.  

Zsidó 11,1. 
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyő-

ződés, és azoknak bizonyítéka.  
Egy másik fordítás így szól: Tehát a hit azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, 

amiben reménykedünk. Meg vagyunk győződve arról, amit nem látunk.  
Egy modern fordítás első része pedig ezt mondja: A hit valóságot ad reménylett dolgoknak.  
Egy más fordítás szerint így hangzik: A hit egy meghatalmazó okirat, hogy az a dolog, 

amelyben végsőkig bíztál, végül is a tiéd. 
Hiszem, hogy így, több fordítás alapján nagyobb a betekintésünk ennek az Igének az értel-

mébe. Más szavakkal, ez az Ige azt mondja, például reménykedhetsz abban, hogy az anyagi 
javaid fedezni fogják a kiadásaidat. De a hit adja a bizonyosságot, hogy meglesz a pénzed 
addigra, amikor szükséged lesz rá. Azt mondja itt az Ige, hogy meggyőződés, más szavakkal 
bizonyosság a nem látott dolgokról. Bizakodsz, hogy például lesz fizikai erőd, és el tudod 
végezni azt a munkát, amely előtted áll. De a hit azt mondja: az Úr az én erősségem.  

Zsoltárok 27,1. 
1. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erős-

sége: Kitől remegjek?  
A hit szava mindig azt mondja, amit az Ige mond, mert az Istenben való hit valójában az Ő 

Igéjében való hit. Csodálatos lenne, ha az emberek megtanulnák ezt, és ennek alapján 
cselekednének. Akkor tulajdonképpen Isten valóságos ereje az övék lehetne.  

1. Hitlépés 
Kenneth Hagin már a betegágyán megtanulta, hogy mi a hit. A gyógyulása után is volt 

ezzel kapcsolatban megtapasztalása. A felépülése után pénzre volt szüksége, hogy iskolába 
járhasson. Nehéz volt munkát találnia a gazdasági válság idején, a 30-as években. Végül egy 
faiskolában kapott munkát, ahol facsemetéket kellett kiásni a földből. Ketten emelték ki a 
kétéves fákat. Kemény munka volt ez, különösen annak, aki 16 hónapig ágyban feküdt, és 
csak néhány hónapja volt talpon. Napkelte előtt találkozott a munkatársaival, és az egyik fiú 
mindennap azt mondta: „Nem hinném, hogy ma kibírod, hiszen tudod, hogy mennyire 
kemény volt a tegnapi nap is!” Ez Hagin számára jó alkalomnak kínálkozott arra, hogy 
bizonyságot tegyen az Úrról. Azt mondta: „Fiúk, a helyzet az, ha nem az Úr ereje által 
dolgoznék, már nem lennék itt. De láthatjátok, hogy az Ő ereje az én erőm is egyben. A Biblia 
azt mondja, az Úr az én életemnek erőssége, akit én mélyen tisztelek.” Néhány fiút ez 
felkavart. Csúfolódni kezdtek. De ő csak mosolygott rájuk, és azt mondta az Atyának, 
Jézusnak, a Szent Szellemnek, az ördögnek, és azoknak, akik kérdezték, és saját magának is: 
„Dicsőség az Úrnak! Itt leszek holnap is, meg minden nap. Mert az Úr az én erősségem!” Ha 
az érzéseire hagyatkozott volna, akkor ki sem kel az ágyból, mivel úgy érezte, hogy olyan 
gyenge, mint még soha korábban, és képtelen felkelni. De mégis kitartott az Ige mellett, és az 
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alapján cselekedett, mert tudta, hogy mi a hit. Nem kapott Istentől addig segítséget, amíg nem 
kezdett el dolgozni. Sok ember előbb meg akarja kapni a kívánt dolgot, és csak azután hiszi, 
ha már megvan. De neked abban a pillanatban kell hinned, hogy már megvan, mielőtt látnád, 
és majd azt követően fog megnyilvánulni. Ezt majd később fogjuk olvasni a Márk 11,24-ben. 

Hagin reggelente úgy kezdett el dolgozni, hogy nem volt semmi ereje. De amikor kiásták 
az első vagy második fát, akkor érezte, hogy valami megérinti a feje tetejét, és átjárja az egész 
testét, egészen a lábujjáig. Mintha olajat öntöttek volna a fejére. Ez volt Isten ereje, Isten 
kenete. Ezután már egész nap keményen tudott dolgozni. A munkatársai között volt egy 120 
kg-os fiú, aki azt mondta: „Ha már én kidőlök, akkor más sem fog itt maradni!” Hagin erre azt 
válaszolta: „Amikor te kidőlsz a munkából, én még mindig itt leszek az Úr kegyelméből!” A 
fiú tovább gúnyolódott, de még aznap délután háromkor feladta. Hagin volt a leggyengébb és 
a legsoványabb. De mégis ő volt az egyetlen, aki ott maradt az eredeti csapatból. Megmutatta, 
hogy nem riadt vissza a munkától, és mivel véglegesen akarták alkalmazni, így hát próbára 
tette Isten Igéjét. Isten Igéje alapján cselekedett.  

Mondhatod azt, tudom, hogy Isten Igéje igaz, de amíg nem kezdesz el annak alapján csele-
kedni, addig az eredménytelen. Értsd meg, hogy a hit ad valóságot a reménylett dolgoknak! 
Vagyis valóságossá teszi azokat. Kenneth Hagin átlépte a hitvonalat, amikor gyenge 
fizikummal elment dolgozni. Mert ekkor ő Isten Igéje alapján cselekedett. Reménykedett, 
hogy lesz fizikai ereje a munka elvégzéséhez. De a hitben való kilépés tette valóságossá azt, 
amiben bizakodott. A kettő összekapcsolódik. A remény és a hit összekapcsolódik. A hit az 
életünk erőssége, és amint Isten Igéje alapján cselekszünk, a hitünk valóságba hozza azt, 
amiben addig reménykedtünk. Sok ember csak reménykedik, és itt megáll. De így nem lehet 
eredményt elérni. A reménynek önmagában nincs valósága. Mert a hit ad valóságot a 
reménynek. Helytelen, amikor valaki azt mondja, hogy remélem, hogy Isten meghallgatta az 
imámat. Ha ez minden, amit ima végén teszel, akkor biztos, hogy Isten nem hallgatta meg, és 
válaszolni sem fog rá. Ne felejtsd el, a remény azt mondja: egyszer majd megkapom! Hit 
pedig így szól: már most megvan nekem! Tehát a kettő között óriási különbség van.  

2. Pótszer vagy hit 
John Wesley mondta a következőt: Az ördög adott az egyháznak egy pótszert, amely úgy 

hangzik, mintha hit lenne, és az emberek nem tudnak különbséget tenni a pótszer és a hit 
között. Ez a pótszer az elmebeli egyetértés, vagy más néven fejhit. Ez azt jelenti, hogy sok 
hívő egyetért azzal, hogy Isten Igéje igaz, de csak az elméjükkel. Az értelmükkel fogadják el. 
Így azonban nem lehet elérni a szükséges eredményt, mert Istentől csak a szívbéli hitre kapjuk 
meg a választ. Múlt héten szóltunk arról, hogy van természetes emberi hit, fejhit, és van az 
Isten Igéjén alapuló hit, ami a szellemünkben ver gyökeret. Tehát fontos a szívbéli hit, és ezt a 
Római levél 10,10-es Igéjével támasztjuk alá. 

Róma 10,10. 
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
Egy kicsi részt ragadnék ki, hogy alátámasszam az előbb mondottakat. A Bibliában ez áll: 

szívvel hiszünk. Ez fontos. Nagyon fontos. Ehhez kapcsolódik Jézus szava a Márk 11,23-ban.  
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 megtör-
ténik, meglesz néki, amit mondott.  

Egy kicsit kibővítve elmondom én is. Ha valaki azt mondja ennek a hegynek, azaz a 
problémának, ami az utunkat állja, hogy kelj fel, és ugorjál a tengerbe, azaz távozz az 
utamból, és szívében nem kételkedik – tehát eddig egyetlen szó sem hangzik el a fejhitről! 
Hanem azt mondja, hogy a szívében nem kételkedik, hanem hiszi – és ez a hit a szívében van 
–, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Ezen elv alapján teremtette 
Isten a világot. Kimondta, hogy legyen, és lett. Azt kérdezheti valaki: honnan tudhatom, hogy 
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szívbéli hitem van, vagy csak fejhitem? Az elmebeli egyetértés, amit póthitnek neveztünk, így 
hangzik: elismerem, hogy Isten Igéje igaz, amelyben megígérte a gyógyulást, de valamilyen 
okból nem kapom meg. Nem is értem, hogy miért? Ez a fejhit. Aki így gondolkodik, annak 
csak értelmi tudása, más szavakkal intellektuális tudása van a Szentírásból. A szöveget 
megtanulta, de nem lát a sorok mögé. Nincs kijelentése Isten Igéjéből. Erre mondja az Írás, 
hogy a betű megöl, a Szellem megelevenít. Mert hogyha valaki a Könyv szerzőjével olvassa a 
Bibliát, akkor a Szellem megeleveníti azt.  

Sokszor nem is egyfajta kijelentést kapunk. Több szent is kaphat ugyanabból az Igéből 
többfajta kijelentést, és amikor összerakjuk, akkor egy gyönyörű csokor lesz abból. De ha 
neked valóságos, szívbéli hited van Isten Igéjében, akkor azt mondod: ha Isten Igéje valamit 
állít, az úgy is van. Az az enyém, az nekem most megvan, mert meg van írva. Mert papírom 
van róla. Megvan nekem, még akkor is, ha nem látom. A bibliai hitről mit olvastunk az 
imént? Nem látott dolgokról való meggyőződés, vagy más szavakkal bizonyosság. Mondhatja 
valaki: az, amiért imádkoztam, az még nem látható. Mert az a dolog még nem történt meg. 
Persze hogy nem látható, mert ha már meglenne, akkor nem kellene a hit! Mert az a dolog 
már a birtokodban lenne. Előbb meg kell tennünk a hit lépését, hogy eljuthassunk annak a 
bizonyos dolognak a tényleges birtoklásához. Azonban rengeteg ember először látni akarja a 
kért dolgot, és csak azután akar hinni. De ez így nem működik. Mi viszont azt tudjuk, hogy 
amit kérünk, azért a miénk, mert Isten Igéje mondja, és így ölt valóságot a kérésünk. 
Figyeljük meg, hogy Jézus mit mond: 

Márk 11,24. 
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek.  
Nagyon fontos, hogy a megkaptátok, az múlt idő. Tehát amikor elérek az ima végére, 

akkor már múlt időben hinnem kell, hogy megkaptam. Figyeljétek meg, hogy a meglesz szó a 
hit után következik. Legtöbb ember ezt fordítva szeretné. Egyszerű, mindennapi nyelven 
Jézus itt azt mondta: hinned kell, hogy már megkaptad, még mielőtt az megnyilvánul. Hagin 
sohasem lett volna képes elfogadni a teste gyógyulását anélkül, ha már előtte nem hitte volna 
el, hogy az megvan neki. Amikor a látható, fizikai tünetek azt mondták neki, hogy nem vagy 
egészséges, egyszerűen így szólt a testéhez a Róma 3,4. verse alapján: 

A Biblia azt mondja, hogy Isten igaz, és Ő azt mondja az Igéjében, hogy én 
meggyógyultam Krisztus sebei által. Olvassuk el a Róma 3,4 első felét. 

Róma 3,4. 
4. Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint 

meg van írva:… 
Most pedig az Egyszerű fordításból olvassuk el: 
1Péter 2,24.  Egyszerű fordítás 
24. Krisztus a mi bűneinket magára vette, sőt a saját testében felvitte a keresztfára, 

amikor megölték. Azért tette ezt, hogy többé ne a bűnöknek, hanem Isten számára 
elfogadható módon éljünk. Krisztus sebei által meggyógyultatok betegségeitekből.  

Amikor az Ige alapján cselekedett, akkor az eredmény már közel volt. Mert rövid időn belül 
súlyos, gyógyíthatatlan betegségéből felépült. De ha leülsz és várakozol, nyöszörögsz, sóhajto-
zol, panaszkodsz, keseregsz, és arra vársz, hogy valami történjék veled, és majd akkor kezdesz 
el hinni Istenben, ha a betegség minden jele már megszűnt, akkor soha nem fogsz előre jutni.  

3. Hit és ellenhit 
Hitetlen Tamásról fogunk olvasni. 
János 20,25–29. 
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. 
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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.  
Sajnos sok ember olyan, mint a hitetlen Tamás. Azt mondják, hogy nem hiszem, amíg nem 

látom Őt, és nem érinthetem meg a kezén a szegek helyét, és nem bocsáthatom ujjamat az 
oldalán levő sebbe. Tamás azt mondta: addig nem hiszek, amíg nem látom. Amikor Jézus 
megjelent, Tamás rádöbbenve azt mondta: én Uram, én Istenem! Gondolom a fejéhez kapott. 
Jézus ezt felelte: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél. Áldottak, akik nem látnak és hisznek. 
Mert a hit a nem látott dolgokban van. Azaz Tamás nem úgy hitt, ahogy mi hiszünk Jézus 
feltámadásában. Tamás azért hitt, mert látta Őt a szemeivel. De mi azért hiszünk, mert Isten 
Igéje állítja, hogy megtörtént a feltámadás.  

Akik nem a láthatók szerint járnak és hisznek, azok valóban áldottak. Sokan mondják, 
hogy én hiszek az isteni gyógyulásban, mert láttam X-et vagy Y-t meggyógyulni. Persze 
szükséges a bizonyság, mert a hitünket megerősíti, de nekünk nem a bizonyságokra kell 
alapozni a hitünket, hanem arra, amit Isten Igéje mond. Hasonlóképpen, nem azért hiszünk a 
nyelveken szólásban, mert néhány hívő gyakorolja ezt, hanem azért hiszünk benne, mert Isten 
Igéje tanítja. Akkor is hinnénk, ha soha senkit nem hallottunk volna még nyelveken szólni. 
Gondolj vissza arra, amikor itt a gyülekezetben először hallottál a nyelveken szólásról. 
Általában először el is indul a nyelveken szólás. Soha nem hallottál felőle, és mégis hittél 
benne. Mi azt hisszük, amit a Biblia mond, és nem azt, amit látunk, vagy hallunk. A mi hitünk 
arra épül, amit Isten mond. Amikor a hitünkkel eljutunk erre a pontra, akkor igei dolgokat 
fogunk tenni, és az eredményeket szül. Ezt láthatjuk Ábrahám esetében is, és ezt olvassuk el: 

Róma 4,17–21.  
17. Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, 

akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint 
meglevőket. 

18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, asze-
rint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. 

19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős 
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.  
Kicsit kibővítve a végét, elmondom, hogy Ábrahám az Istennek ígéretében sem kételkedett 

hitetlenséggel, azaz nem ingott meg a hitetlenség miatt, hanem erős volt a hitében, dicsőséget 
adván Istennek, és teljesen elhitte, azaz teljesen meg volt győződve arról, hogy amit Isten 
ígért neki, mármint a gyermeket, gyermekáldást, azt megcselekedheti. Idős koruk ellenére. 
Szembetűnő a különbség Ábrahám hite, és Tamás hite között. Tamásnak egyszerű, természe-
tes emberi hite volt. Ő annyit mondott: amíg Jézust nem látom, és nem tapintom meg, addig 
nem hiszem el, hogy feltámadt. 

De Isten Igéje azt mondja, hogy Ábrahám hitt Isten szavának és nem törődött a saját 
testével, nem tekintett a látható dolgokra és a fizikai érzésekre sem. Mire tekintett akkor? 
Isten ígéreteire. Hagin az isteni gyógyulása után olyan problémával szembesült és küszködött, 
mint ma is sokan. Ismét jelentkeztek a súlyos szívtünetei. Éjszakái komoly hitharcban teltek, 
de ő pontosan azt tette, amit Ábrahám. Imádkozott és Isten ígéreteire állt rá. Mivel nem jött 
álom a szemére, ezért tovább imádkozott: „Uram, szükségem van a tünetek enyhülésére.” Az 
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Úr így válaszolt: „Ne a saját testedre figyelj!” Tehát megpihent, hálát adott az Úrnak, levette a 
figyelmét a testéről, ellazult, hogy tudjon aludni. De hamarosan fölébredt, mert ismét 
jelentkezett néhány tünet, ezért újból szólt Istenhez: „Uram, nem figyelek a testemre, de ezen 
kívül mit kell még tennem?” „Figyelmedet a hitünk kezdőjére és bevégzőjére, Jézusra 
irányítsd!” – válaszolta az Úr.   

Zsidó 12,2. 
2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért 

keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült. 
Jézus pontosan megmondja, hogy mire figyelj, és mire ne figyelj. Világosan megmondja, 

melyik Igére fókuszálj. Így azonnal ráirányította a figyelmét arra, amit Jézus tett értünk, és 
elkezdett arról gondolkodni. Mit tett értünk Jézus? Nézzük meg a Máté 8,17-ben: 

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

ket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. 
Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy Ő vette magára az erőtlenségünket és a betegségeinket. 

Hagin a gondolatait és figyelmét Jézusra fordította, nem pedig a testére, így aztán lassan 
elaludt és elmúlt minden tünete. Túl sokszor fordul elő, hogy amikor gyógyulásra lenne 
szükségünk, rossz dolgokra összpontosítunk, a testünk tüneteire, és ezekről gondolkodunk, 
ezekre tekintünk. Minél tovább tesszük ezt, annál rosszabbul leszünk. Ekkor jön a helytelen 
megvallás: Isten nem hallgatta meg az imámat, egyre rosszabbul vagyok, úgy látom, hogy 
végül mégis műtétre lesz szükségem! Valóban így lesz, ha sokáig ezt hajtogatja valaki. Egy 
gyülekezetben egy asszony folyton azt kérte: Imádkozzatok értem, mert azt hiszem, hogy 
rákom van! A pásztor felhívta a figyelmét, ha továbbra is ebben hiszel, és ezt vallod meg, 
akkor idővel meg is fogod kapni! 

4. Isten gyógyszere 
Jézus is azt mondta, hogy a te hited szerint történik minden. Időközönként néhány szent 

megkéri a pásztort, hogy imádkozzon érte, mondván például, hogy úgy érzem, hogy 
meghűltem. Semmi hasznuk nem lesz ebből az imából, mert ha hiszik, hogy már meghűltek, 
akkor az, valóságot fog ölteni. Ugyanis mindig azt fogod kimondani, amiben hiszel, és azt is 
fogod megkapni. Sok ember a negatív dolgokat látja, és az is foglalkoztatja őket Isten Igéje 
helyett. Sokkal mélyebben kellene megérteni, hogy mit jelent hitben járni és nem látásban.  

2Korinthus 4,18. 
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók 

ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 
Mi nem tagadjuk le a fájdalom és a betegség létezését, mert azok valóságosak, de mi 

megtagadjuk és visszautasítjuk azokat a Jézus nevében. Az ördög tünetei is valóságosak, de 
figyeljétek meg, hogy mit mond az Ige Ábrahámról. Azt mondja: „nem tekintett az ő testére”.  
Tehát ne tekints a testedre, Jézus Krisztusra nézz, aki a mi főpapunk, a mi hitünk szerzője és 
bevégzője. A gondolataidat és a figyelmedet összpontosítsd Jézusra és arra, amit Ő tett érted, 
aki most az Atya jobbján közbejár érettünk.  

Zsidó 4,14. 
14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 
A görögben az a szó, amelyet vallásnak, megvallásnak, hitvallásnak fordítottak, azt jelenti, 

hogy ragaszkodjunk ugyanazoknak a dolgoknak a kimondásához. Mondok egy gyakorlati 
példát, ami ma történt. Délután a lányaink hazaszóltak, hogy nem tudják, mikor végeznek, 
mert még van munka. Ezért imádkoztunk, az angyalokat kiküldtük, hogy fél ötkor végezzék 
be a munkát, mert akkor fel tudjuk őket venni. 16.20-kor csörgött a telefon, hogy mehetünk 
értük. De ehhez az is kellett, hogy ragaszkodjunk azokhoz, amit kimondtunk, tehát ahhoz, 
hogy fél ötkor végeznek. Nem volt szabad lerontani, hogy talán mégsem, meg hogyan jönnek 
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haza, meg sorolhatnám tovább. Itt a lényeg az, hogy ha egyszer már kimondjuk az imánkban, 
hogy fél ötkor végezzék be a munkát, akkor a nap további részében ehhez ragaszkodni kell. 
Ez jelenti azt, hogy ragaszkodjunk a hitmegvallásunkhoz. Az oka, amiért a hitmegvallásunk-
hoz ragaszkodnunk kell az, hogy ilyen hatalmas főpapunk van, aki Isten jobbján ül. Ezért 
erősen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ugyanazokat a dolgokat mondjuk ki, mint Ő, mert ez 
lesz az, ami futásra kényszeríti a sátánt. A helyes dolgokra figyeljünk, a látható és az érezhető 
dolgok helyett. Ez a mondat nagyon fontos, hogy ugyanazt mondjuk, mint Jézus. Tehát az 
Igét mondjuk, és az Ige fogja megfutamítani a sátánt. Hagin a következő igesorra fókuszált, 
ami nagyban segítette abban, hogy kiszállhasson a betegágyából.  

Példabeszédek 4,20–22.  
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. 
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. 
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. 
Szeretném felhívni a figyelmeteket valamire, amit itt az Ige mond. Ne távozzon el Isten 

Igéje a te szemeidtől. Sok ember azért bukik el, mert a lelki szemével látja magát elbukni. A 
képzelőerőnket pozitív irányban kellene működtetni. Ez az igesor fordulópontot jelentett 
Hagin számára, mert amíg ezt nem olvasta, folyton halottnak látta magát, és részletesen 
elképzelte a temetésének minden részletét. De miután elolvasta ezeket a verseket, úgy látta 
magát, mint aki él és egészséges. Beleképzelte magát, amint olyan dolgokat tesz, amelyeket a 
betegsége miatt sohasem tudott volna megtenni. Volt paralízise, deréktől lefele béna volt, és 
szívbetegségben szenvedett, mondhatjuk, hogy elege volt. Tudta, hogy Isten arra hívta el, 
hogy prédikáljon. Ezért kezdett a jövőjére készülni, hozzálátott lejegyzetelni a prédikációit. 
Teljes fordulatot vett a gondolkodása. Nem az elmúlásán gondolkodott, hanem a jövőjén, 
hogy hogyan fog szolgálni Istennek.  

A közelmúltban én is átmentem egy ilyen változáson, mert volt időszak, amikor azon 
gondolkodtam, hogy mit lehetne pénzé tenni, mi lesz, ha nem lesz házunk, hova megyünk, de 
megkaptam ezt a látást, hogy pozitívan lássam ezt a dolgot. Most meg kijelentem, hogy 
maradunk ebben a házban, nem kell sehova mennünk, ez a miénk marad, és mindent az Úr elé 
tettünk és azt mondtuk, hogy ez anyagilag el van rendezve, ki van fizetve. Én most tapaszta-
latból mondom, amit prédikáltam is, hogy az elmúlt hetekben én ezt megéltem, és ez egy 
nagyon jó felszabadító erővel rendelkezik. Sok ember bukásának oka az, hogy a kudarcra, a 
halálra készülnek fel és nem az életre. Ha az Ige azt mondja, hogy Jézus vette el a mi 
erőtlenségünket és hordozta a mi betegségeinket, és ha ez nem távozik el a szemed elől, akkor 
betegség és erőtlenség nélkül, jó állapotban kell látnod magadat. De ha megengeded, hogy ez 
a fontos Ige eltávozzék a szemed elől, akkor hiába akar az Úr jót tenni neked, nem teheti meg, 
mert te nem az Ő Igéjén állsz.  

Néhány ember észjárását nehéz követni. Ehhez olvassuk el a Filippi 2,5-öt Csia Lajos 
fordítása szerint.               

Filippi 2,5. Csia Lajos fordítása 
5. Az az észjárás legyen bennetek, mely a felkent Jézusban is volt. 
Azt gondolják, hogy Isten akkor is tesz értük valamit, ha ők közben nem az Ige alapján 

cselekszenek. Ez ostobaság. Isten ilyenkor nem tehet semmit, még ha akarna sem, mert Ő 
soha nem szegi meg az adott szavát. Isten a Példabeszédek 4,22-ben ad utasítást arra, hogyan 
vedd be az orvosságát. Ehhez tartsd magadat! A Magyarázó fordítású Bibliában a héber szó, 
amelyet egészségnek fordítottak, orvosságot is jelent. Tehát valójában így értelmezhető a 
vers: Az én Igém orvosság egész testüknek. Mi Isten gyógyszere? Van egyáltalán gyógysze-
re? Isten Igéje a mennyei gyógyszer az Ő gyermekei számára. De ahhoz, hogy ez az orvosság 
kifejthesse a hatását, az útmutatás szerint kell alkalmazni, mint a patikában kapott pirulát. 
Ennek három lépése van: 

1.) Az Igére hajtsad a füledet. 



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

7/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

2.) Az Ige el ne távozzon a szemeid elől. 
3.) Az Igét gondosan őrizd a szívedben, a szellemedben. 
Ez van a 20-as és 21-es versekben leírva. Amikor a fül, a szem, és a szív, azaz az ember 

szelleme összhangba kerül, akkor a száj is csak az Igét fogja kimondani. Ha valaki a hallás és 
az olvasás által beülteti Isten Igéjét a szívébe, annak az eredménye a szabadulás lesz. Sokan 
imádkoznak és imádkoznak, de az ima pillanatában soha nem látják magukat úgy, mint 
akiknek a kérése már meghallgatást nyert. Ezért vereséget szenvednek az imaéletükben. Ők 
csak azt látják, hogy minden egyre rosszabb és rosszabb. Hitetlenségben járnak, és ezzel 
lerombolják az imájuk erejét. Az elmédet fordítsd az imaválaszra, és folyamatosan erősítsd 
meg magad az Igével, még az ellentmondó körülmények ellenére is, mert csak így lehetsz 
eredményes. Mindez megegyezik azzal, amit Jézus mondott a Márk 11,24-ben. Olvassuk el 
még egyszer, hogy jól beivódjon a szívetekbe. 

Márk 11,24. 
24. Azért mondom nektek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek. 
Ez az Ige képes üzenetként nagyon sokfelé megy, de nem pontosan írják. Ez a jó fordítás, 

hogy megkaptátok, és meglesz néktek. Tehát hinned kell, hogy az ima pillanatában 
megnyerted, mielőtt az még valóságot öltene. Ez a hit titka. Még a természetes világban is sok 
olyan dolog van, amelyet nem látunk, mégis hiszünk a létezésében. Ilyen például az 
elektromos áram, a szél ereje, a radioaktivitás. Ennek ugye van jó, és rossz hatása is. Mindez a 
tudomány által is bizonyított. Tehát a nem látható dolgokat már képesek bizonyítani. Én 
hiszem, hogy van mindaz, amit Isten Igéje mond a Szent Szellemről, Isten láthatatlan erejéről, 
akár érzem vagy látom, akár nem. Hiszem, hogy van, mert a Biblia írja. Ebből megérthetitek, 
hogy Isten velünk van, és az Ő ereje vesz bennünket körül. Pál apostol írta a következőt a 
zsidó keresztényeknek: 

Zsidó 13,5b–6. 
5b. …Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; 
6. Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat 

nékem? 
Vajon ez az, amit mondasz? Bízvást mondod-e, hogy az Úr az én segítségem? Mert ezt kelle-

ne mondanod. A hitetlen szavak romboló hatásúak. Ezért ne mondd ki, hogy: Ó, az Úr elha-
gyott, imádkozzatok értem, nem érzem a jelenlétét! Nem erről mondta az Úr, hogy bízvást meg-
valljuk, hanem arról, hogy Ő a mi erősségünk. Tehát gyorsan hagyjátok abba a rossz dolgok 
megvallását, és kezdjétek el megvallani a jó dolgokat! Mondjuk együtt: Az Úr az én segítsé-
gem! Nem így van-e? De így van! Következő: Az Úr az én gyógyítóm. Hát nem az? Következő: 
Ő vette el az én erőtlenségemet, és hordozta az én betegségeimet. Talán nem tette meg? 

Egyszerűen csak a rossz gondolkodásmód, a rossz hit, és a rossz beszéd az oka a 
kudarcnak. Az ördög nem győzhet le téged, hiszen Jézus már legyőzte őt helyetted is. A sátán 
nem győzhet le, te győzöd le magadat, ha nem vigyázol a szádra. Ez is nagy igazság. Ha 
mégis legyőzne az ellenség, akkor azt te engedted meg neki. Ennek az oka a tudatlanság, vagy 
pedig nem használjuk azt, amink van. A szombati szolgálatunkban nagyon szerettem volna 
megkenni szőlőzsírral az ajkamat, mert éreztem, hogy kiszáradt. Benyúltam a mellényem 
zsebébe, nincs ott. Nem tudtam megkenni. Hazamentem, levetkőztem, a nadrágom zsebében 
volt. Tehát volt valamim, de mégsem használtam. Ilyen a krisztusi hatalom. Krisztus nekünk 
adta a hatalmat, de azt nekünk kell használni. Isten nekünk adta az Igéjét, hogy ezzel 
egyenesbe hozzuk a gondolkodásmódunkat, hogy ezáltal a hitünk is helyes lehessen. Ha a 
gondolkodásunk, és a hitünk is helyes, akkor a beszédünk is helyessé fog válni.  

Az Igében az igazi hit így szól: Ha Isten mondja, akkor úgy van. ha Ő azt mondja, hogy az 
Ő sebeiben meggyógyultunk, akkor én meggyógyultam. Ha Ő azt mondja, hogy betölti 
minden szükségemet, akkor megteszi azt is. Ha Isten azt mondja, hogy Ő az én életem 
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erőssége, akkor valóban az is. Tehát az Istenben való hit mindig azt vallja meg, amit az Ige 
mond. Hála Istennek, hogy nekem megvan az, amiről az Ige mondja, hogy nekem adatott. Én 
az vagyok, amit az Ige mond rólam.  

Ezt valljuk meg együtt: Én az vagyok, amit az Ige mond rólam. Ha az Ige azt mondja, hogy 
az Úr törődik velem, akkor Ő megteszi. És egyszerűen csak rátámaszkodom az Ő Igéjére. 
Mivel az Ige azt mondja, hogy mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, ezért valóban 
megnyugszom az Igében tekintet nélkül azokra a körülményekre, amelyek az életemet érintik. 

Zsidó 4,1. 
1. Óvakodjunk tehát, hogy mivel meg van az Ő nyugodalmába való bemenetelünk 

ígérete, nehogy valaki közületek úgy találtasson, hogy lemaradt arról. 
Ez egy szép Ige! Az igazi hit az Igére épül. Elmélkednünk kell tehát az Igén, mélyen 

leásnunk, és azzal táplálkoznunk, hogy az Ige részünké váljon ugyanúgy, ahogyan a 
természetes táplálék is. Isten Igéje éppen úgy táplálék a szellemi emberünk számára, ahogy a 
kenyér a test számára. Tehát ahogy az Ige belénk épül, ez válik az igazi valónkká, 
biztonságunkká, és meggyőződésünkké. 

A záró Igénk következik. Nagyon fontos az az üzenet, az az intés, amit Timótheus kapott. 
Ezt öltsük magunkra. 

1Timótheus 1,18–19. 
18. Ezt a parancsolatot adom néked fiam Timótheus, a rólad szóló korábbi próféciák 

alapján, hogy azokkal felfegyverkezve harcold meg a szép harcot, 
19. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában 

hajótörést szenvedtek; 
Tehát a hit szép harcát harcoljuk meg, mert Hagin azt tanítja, hogy a kereszténynek 

egyetlen harcot kell megvívni, a hit szép harcát. Nem szabad, hogy a hitünk hajótörötté 
váljon. Edzeni! Edzeni! 

 
Teremtő Istenem! Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a 

hiszekegy 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, és a szívemet megnyitom, és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megvál-
tóm, Gyógyítóm, és Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és 
így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. 
Köszönöm Úr Jézus az örök életemet. Ámen.  

Köszönjük az Úrnak a mai alkalmat! 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


