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Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy itt vagytok, és van kinek prédikálni.
Megjelent a júliusi ságvári újság. Az első oldalon levő üzenet címe: Három ok a gyülekezetbe
járásra. A második és a harmadik oldalon folytatódik az imafajtákról szóló sorozat, az oldáskötés imája. Az ima egy felhatalmazást ad Istennek, hogy cselekedjen. Az Úr kegyelméből
sikerült ezt a zsákos képet megszerkeszteni szemléltetésképpen, mert én is így értettem meg,
hogy mit jelent az, hogy oldás és kötés. Én még láttam az apukámat zsákolni. Sokszor jó, ha
az ember egy képhez köti a fogalmat, mert jobban megérti. A hátoldalon van egy figyelemfelhívás, hogy a YouTube csatornánk megváltozik, a Békevár Webkikötő lesz az új YouTube
csatornánk. Folyamatban van az áttöltés, türelmet kérünk addig, amíg ez nem történik meg
teljes mértékben. Van egy bizonyság Lindától, a levelezős bárányunktól. Az a címe, hogy
Szült a meddő – és már a második babáját hozta napvilágra. Pedig az orvosok eleinte azt
mondták, hogy nem is lehet babája.
Hasonló szituációt láthattunk vasárnap a bizonyságok között. Egy fiatal pár az interneten
talált rá Kenneth Hagin és az egyházunk tanítására, és a fiatalember így tudta átvenni hit által
a gyógyulását. Linda is a hitét úgy építi, hogy otthon tanulmányozza a ságvári és a budapesti
tanításokat. A környezetében nincs teljes evangéliumi gyülekezet. Itt van egy nagyon jó példa,
hogy a hitünket fel lehet építeni, fel lehet tornászni olyan szintre, hogy az imák megválaszolást nyerjenek.
Folytatjuk a Bibliai hit sorozatunkat. A 3. rész következik. A mai tanítás címe: A hit
alapelve.
1. Működő hit
Zsidó 11,1. Egy újszövetségi fordítás
1. A hit az, hogy valóságot adunk azoknak a dolgoknak, amelyekbe reménykedünk.
Nem baj, hogyha több fordításból megismerünk egy Igét, mert annál nagyobb képet
kapunk belőle. Azt mondja itt Pál apostol, hogy a hit az, amivel a remény álmait bevisszük a
valóság területére. Amikor a hívők életében elérkezik az a pillanat, hogy betöltekezzenek
Szent Szellemmel, hogy gyógyulást nyerjenek, vagy imaválaszt kapjanak, sajnos gyakran
csak remélik, hogy egyszer majd meg fogják kapni ezeket. De nem a reménység végzi el a
munkát, hanem a hit. A hit mindig most van. Azaz jelen idejű. Ami nem a most hittel fogan
meg szellemben, az nem hit. A hívők közül mondhatja valaki: Hiszem, hogy egyszer majd
megkapom a Szent Szellem keresztséget. Vagy a gyógyulásomat. De ez nem hit, ez remény.
Mert a remény mindig jövő idejű, és a jövőre mutat. De a hit mindig most történik. A hit azt
mondja, hogy én most megkaptam, az most nekem megvan. Rá kell jönnünk erre a lényeges
dologra ahhoz, hogy kapjunk valamit Istentől.
A hit alapelvei ugyanazok minden területen. Akár anyagiakról, akár isteni gyógyulásról,
akár Szent Szellem keresztségről, akár imaválaszról vagy bármiről is legyen szó. Ha meg
tudod tanulni a hit alapelveit, akkor bármit kérsz Istentől, könnyen megkaphatod. Sajnos a
tapasztalat az, hogy amikor arról van szó, hogy valaki betöltekezzen Szent Szellemmel, vagy
gyógyulást kapjon, vagy imaválaszt, sokan egyszerűen csak remélik, hogy Isten meghallgatja
őket, és majd valamikor megkapják. Példán keresztül vizsgáljuk meg ezt. Hagin egy
nagyméretű összejövetelt tartott Texasban. Először prédikált a kézrátételről, azután előrehívta
a betegeket, hogy a kezét rájuk tegye, és ők meggyógyuljanak. Majd az újjászületés után
előrehívta a hívőket, hogy rájuk tegye a kezét, és vegyék a Szent Szellemet. A Szent Szellem
keresztség két formája ismert. – Ez kitérő lesz, de most elmondom. – Az egyik a kérés
alapján, ahogy mi is gyakoroljuk, és a könyvjelzőnkön rajta van. Az ide vonatkozó Ige a
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Lukács 11,13. Ott azt mondja Isten Igéje, hogy aki kéri Istentől a Szent Szellemet, Ő örömmel
odaadja. Tehát egy dolgot kell tennie a hívőnek, hogy az újjászületés után kérnie kell. A
másik módja: kézrátétel alapján is elnyerhető a Szent Szellem keresztség. Olvassunk egy Igét
ehhez:
Apostolok cselekedetei 19,6.
6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk; és szólnak vala
nyelveken, és prófétálnak vala.
Van egy másik Ige is:
Apostolok cselekedetei 8,16–18.
16. Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr
Jézus nevére.
17. Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet.
18. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent
Szellem, megkínálá őket pénzzel,
Itt a lényeg az, hogy meglátták, hogy kézrátétellel is „vehetnek” Szent Szellemet. Ez lényeges dolog. A kézrátétel tanában fel van sorolva, hogy a kézrátétel mire szolgál. Csak néhányat
említenék. Amit legjobban ismerünk, a gyógyulás. A másik a szolgálati ajándék átadása, a
felkenetés egy szolgálatra. Harmadik: itt van a Szent Szellem keresztség. Most nem sorolom
tovább, mert ezt csak kitérőként mondtam.
Tehát Kenneth Hagin szolgálatában, ő kézrátétellel szolgáltatta a Szent Szellem
keresztséget a hívőknek, de a sorrendet figyeljük meg. Először újjá kell születni, mert a Szent
Szellem csak tiszta házba megy, mert amikor újjászületik egy elveszett, akkor a szent vér
megmossa, és tiszta lesz a szelleme, hibátlan, szeplőtelen, makulátlan. Itt van az Igében a
sorrend, hogy csak meg voltak keresztelkedve Jézus nevére. Tehát ez az üdvösséget jelenti.
Utána vették a Szent Szellemet. Ha elmélyedünk az Igében, nagyon sok mindent ki lehet
bányászni belőle. A sorban elsőként álló férfi azért jött, hogy vegyen Szent Szellemet. Hagin
megkérdezte tőle: Betöltekezel-e Szent Szellemmel, amikor rád teszem a kezem, és
imádkozom érted? Hagin testvér, nagyon remélem, hogy így lesz.
Remélem – ezt válaszolta a férfi. Azt mondta erre Hagin: ezek szerint tehát nem fogadod
be a Szent Szellemet? Ez nagyon feldühítette az embert. Hagin segíteni akarta őt, nem
felingerelni, ezért azonnal folytatta: Reménység által Istentől nem kaphatsz semmit, csak hit
által! Azt felelte erre: Nem tudom, hogy megkapom-e, vagy sem, így inkább nem mondom
azt, hogy megkapom. Hagin így folytatta: Nézd, ha én fölajánlanék neked egy százdolláros
csekket, vajon mondanád-e azt, hogy nem tudom, hogy elvegyem-e, vagy sem? Erre azt
válaszolta az ember: Egyáltalán nem utasítanám vissza! Hagin folytatta: Nos, Isten egy
ajándékot ajánl fel neked, a Szent Szellemét, amelyet éppen olyan könnyen el lehet fogadni,
mint egy csekket. Ó, igen, de én már 13 éve keresem a Szent Szellem keresztséget, és még
mindig nem kaptam meg, és nem tudom, hogy most megkapom-e, vagy sem? Ez még mindig
a remény kategória. Eléggé feldúlt volt az ember, ezért Hagin szeretettel átölelte, megpuszilta
az arcát, és azt mondta: Testvérem, én azért vagyok itt, hogy segítsek neked. De ilyen
hozzáállással addig tarthatnám a kezem a fejeden, amíg minden hajszálad kihullik, még akkor
se kapnál semmit. Így hát azt ajánlom, hogy menj vissza a helyedre, hallgasd a tanítást,
figyeld, hogy mi folyik itt, és meg fogod látni a különbséget, a kételkedés és a hit között,
valamint a hit és a remény között!
Ezt követően, betegekért imádkoztak a gyógyító sorban. Egy fiatal hölgy következett, aki
szintén a Szent Szellem keresztségért jött. Hagin megkérdezte tőle: Keresztény vagy?
Látjátok, az előbb említettem, hogy fontos a sorrend. Először újjá kell születni, és csak utána
lehet Szent Szellem keresztséget venni. A hölgy így felelt: Igen, tagja vagyok egy gyülekezetnek. Hagin megkérdezte: tisztában vagy azzal, hogy lehetsz te akármelyik gyülekezet tagja, de
ettől még nem biztos, hogy keresztény vagy? Nem biztos, hogy újjá vagy születve? Nem az a
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lényeg, hogy valaki gyülekezeti tag-e, hanem az, hogy újjászületett-e? Elmondhatjuk mi
mindannyian, úgy gondolom, hogy a babakeresztségtől mi tagja voltunk egy gyülekezetnek,
de nem voltunk keresztények, mert az Úr Jézust csak sokkal később fogadtuk be, amikor
megismertük az igazságot. A hölgy így felelt: De én újjá vagyok születve! Hagin tudta, hogy a
hölgy felekezetében nem mindannyian hisznek a Szent Szellem keresztségben, mert ő is
közülük jött. Ezért megkérdezte: Hiszel a Szent Szellem keresztségben és a nyelveken
szólásban? Természetesen igen, ez benne van a Bibliában, és az Igében olvastam! Tehát ő
saját szemével meggyőződött az igazságról. Akkor megkérdezte tőle Hagin: Veszed-e a Szent
Szellemet most, amikor a fejedre teszem a kezem, és imádkozom érted? – Igen, befogadom!
Itt ültem ma este, és minden Igét követtem a Bibliából, amely elhangzott, és mind benne volt
az Írásban. Így természetesen befogadom a Szent Szellemet!
Hagin látta, hogy ez a nő készen áll. Működik a hite. Így tehát kinyújtotta a kezét, hogy a
homlokára tegye, de mielőtt hozzáért volna, a hölgy már fölemelte a kezeit, és elkezdett
nyelveken szólni. Ez után Hagin azt mondta az előbbi úriembernek: Nos, láthatja a
különbséget a reménység és a valóságos hit között. A reménység azt mondja, hogy majd
megkapom egyszer a Szent Szellemet. A férfi azt válaszolta, hogy igen, azt hiszem, látom.
Következő alkalommal újra eljött, ő volt újból az első a sorban, és a következőt mondta:
Visszajöttem, és valamit szeretnék mondani önnek: átváltoztattam a reménységemet hitté. Ez
a kulcs. Csak tegye rám a kezét, és azonnal be fogok töltekezni Szent Szellemmel! Hagin
kinyújtotta a kezét, rátette, és alig érintette meg, szinte abban a pillanatban a férfi nyelveken
szólt. Mert ugye a nyelveken szólás a Szent Szellem keresztség egyik jele.
Ilyen nagy a különbség, amikor valóban hiszel Istenben, és nem csak reménykedsz, hogy
majd megkapod a Szent Szellemet. Vagy a gyógyulást, vagy az imaválaszt, vagy az anyagi
segítséget, vagy bármi mást. Ez az ember elmondta, hogy már 13 éve várakozott, de az alatt
csupán csak reménykedett, hogy majd megkapja a Szent Szellemet. Azonban sohasem
kaphatunk semmit reménység által. El kell, hogy mondjam, hogy csak pünkösd előtt kellett
várakozni a Szent Szellem keresztségre, tíz napig. A mennybemeneteltől pünkösdig. Sokan
ezt félreértik és ma is alkalmazzák, hogy várakoznak, várakoznak. De a Biblia azt írja a
Lukács evangéliumban, hogy aki kér, az kap. Ma nem kell várakozni a Szent Szellem
keresztségre. Azonnal megkaphatja az újjászületett hívő, amit hittel kér.
Ezt a mai tanítást nemcsak a Szent Szellem keresztségre lehet vonatkoztatni, hanem az élet
minden területére. Azért van ez a téma Haginnél a Szent Szellem keresztségről, mert sokan
várakoznak rá. Valaki ötven évet várt rá. Ez majd a következő tanításunkban lesz benne. Ez
által a Szent Szellem felhozta neki, hogy tanítson erről a témáról, hogy az igazságot
megismerjék az emberek.
2. Hit és remény különbsége
Egy másik alkalommal, az istentisztelet végén egy hölgy megszólította Hagint: Szeretném,
ha megegyeznél velem! Hallottam az üzenetben Jézus szavait.
Máté 18,19. Egyszerű fordítás
19. Igazán mondom nektek, ha közületek ketten itt a földön egyetértenek, mindabban, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám.
Nem baj, ha több fordítást ismertek meg, mert a miénkben az van, hogy ketten egy
akaraton, a másik fordításban, hogy megegyeznek, a harmadik szerint összhangban vannak.
De hogyha találkoztok például egy képes üzenettel, vagy ezzel az Igével, akkor tudjátok azt,
hogy az egy akaraton, a megegyeznek, az összhangban vannak, egyetértenek – ez mind
ugyanazt jelenti. Hagin azt mondta a hölgynek: Rendben van, testvérnő. Mit akarsz? Miben
egyezzek meg veled? Muszáj elmondanom? – kérdezte a hölgy. Természetesen, mert nem
egyezhetem meg veled egy olyan dologban, amiről semmit sem tudok.
Tehát látjátok, hogy az egy akaraton mondott imánál el kell mondani, hogy kinek mi a
problémája. Ezt is sokan félreértik, hogy nem mondom el. Én látok a Facebookon is, és az
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email-ekben is imakéréseket, hogy Isten tudja, hogy kiről van szó, és miről, és imádkozzunk
érte. Nem szabad összekeverni, hogy a faluban a falurádió szólja mindenkinek, akivel
találkozik, hogy mi a problémája, mert akkor az csak hatalmasabbá nő, de ilyen esetben
muszáj elmondani, hogy mi a téma, amiben meg kell egyezni, és egy akaraton kell imádkozni.
Azt mondta a hölgy, hogy ez egy anyagi jellegű kérdés. Rendben van. Mennyi összegre
lenne szükséged, kérdezte Hagin. A férjemnek van állása, dolgozik, sok pénzt keres, de olyan
helyzetbe jutott, hogy 30 napon belül plusz 100 dollárt kell kifizetnünk, és egyszerűen nem
tudom, hogy ezt honnan fogjuk megkapni. De biztos vagyok benne, hogy Isten tud segíteni.
Amikor imatámogatást kérünk, nagyon jó, hogyha hozzámondjuk, hogy miben hiszünk,
melyik Igére alapozzuk az imánkat.
Hagin így felelt: Ő biztosan meg tudja tenni. Ő biztosan tud segíteni. Akkor azt kéred,
hogy abban egyezzek meg veled, hogy 30 napon belül legyen 100 dollárod? Igen. –
válaszolta. Rendben van. Akkor most imádkozni fogok, te pedig hallgatod, és egyetértesz
vele. Mert ha ketten egyszerre imádkoznánk, akkor te is egy bizonyos irányba mehetsz, és én
egy másik irányba. Szellemben kell összekapcsolódnunk, és megegyeznünk.
Már hallottatok tanítást az egy akaraton mondott imáról, de itt ez a rész kisarkítja megint,
hogy ne egyszerre imádkozzon a 2-3-4-5 fő, hanem egy imádkozzon, és a többi értsen egyet
vele. Így hát Hagin imádkozott, és emlékeztette az Atyát, itt vagyunk ketten, és Te azt
mondtad, ha ketten megegyeznek a földön, akkor Te azt megadod. Mi megegyezünk a száz
dollár felől, amire a hölgynek 30 napon belül szüksége van. Köszönjük, Atyám, hitben
befogadjuk a választ, és a szellemi síkon megvan. Ámen!
Erről is hallottatok már tanítást, hogy itt vagyunk a földön ketten. Tehát nem lehet egy
elhunyttal egy akaraton imádkozni, mert az Ige azt mondja, hogy a földön ketten kell, hogy
megegyezzenek. Az ima után Hagin megkérdezte: Hitben megvan a kért összeg, testvérnő?
Abban a pillanatban a hölgy sírni kezdett, és felkiáltott: Hagin testvér, igazán remélem, hogy
megvan! Igazán remélem. Hagin viszont azt mondta neki erre: Sajnos nincs meg, egyáltalán
nincs meg, mert nem voltunk egységben! Te reménykedtél, én hitben voltam. Ez egyáltalán
nem az egy akaraton való imádság. Ha jól figyelünk, rájöhetünk, hogy a dolgaink egyáltalán
nem Isten hibájából mennek rosszul. Mert Isten sohasem vall kudarcot. Ha valami nem jól
megy, nem az Úrban van a hiba. Isten nem változik, és az ima sem változtatja meg Istent.
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.
Isten ugyanaz akkor is, mielőtt te imádkozol, akkor is, miközben imádkozol és akkor is,
miután imádkoztál. Az ima nem változtatja meg Istent. Az ima a dolgokat és a helyzeteket
változtatja meg. Ezt azért fontos így kiemelni, mert vannak szentek, akik azért imádkoznak,
hogy Isten álljon az ő oldalukra. Az ő akaratuk szerint, és ne Isten akarata szerint legyenek
meg a dolgok. De Istent nem lehet megváltoztatni imával, böjttel sem. Emlékeztek Lilian
doktornőre a másik tanításból? dr. Lilian Yeomans doktornő azt mondta ezzel kapcsolatban:
Ha bármiért is imádkozom, és nem kapom meg, elkezdek megváltozni. Én kezdek el változni.
Ezt nekem kell megtennem, mert ha az imám válasz nélkül marad, változásra van szükség
ahhoz, hogy a válasz megérkezzen. Tudom, hogy Istennél nincs változás, hogy Ő
változhatatlan. Így ha erre szükség van, akkor az én oldalamon kell, hogy megtörténjék. Így
tehát, ha imádkozom, és a válasz elmarad, én kezdek el megváltozni.
Tehát Isten Igéjéhez igazodni. Isten akaratához igazodni. Ezt a változást az Ige által lehet
megvalósítani. Ezt az elvet követte Kenneth Hagin az évtizedek során, és mindig 100%-osan
bevált neki. Fel kell ismernünk, hogy nem helyettesíthetjük a hitet reménnyel, mert így nem
kaphatunk választ Istentől.
Róma 8,24–25.
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24. Mert reménység által tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25. Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, kitartással várjuk.
A reménység jövő idő. Ha ez alapján azt mondod, hogy hiszem, hogy majd, valamikor
megkapom a gyógyulásomat, ez egyáltalán nem hit, ez reménység, ami nem tudja neked
valóságba hozni a gyógyulást. E miatt meghalhatnak kiváló emberek, és a környezetemben
voltak magas rangú emberek, a hivatásukban kitüntetéseket kaptak, magas szintet értek el, de
amikor jött a betegség, nem tudták, hogy hogyan kezeljék. Mert az ő ismeretük világi ismeret
volt. E miatt meghalhatnak kiváló emberek, mivel nincs bibliai ismeretük arról, hogy mi a hit.
Ezért tudatlanul azt mondják: Hiszem, hogy majd valamikor meg fogok gyógyulni. De ez nem
hit, hanem reménység. A hit azt mondja, ez az enyém, nekem ez már most megvan! A remény
azt mondja, hogy majd egyszer meglesz nekem. Addig, amíg reménykedsz, a kérésed nem
fogan meg és sohasem fog valóságot ölteni.
Ugye tudjátok, hogy amikor valamiért imádkozunk, akkor hinnünk kell, hogy szellemben
az a dolog megfogant, és eljön az idő, amikor meglátjuk. Nagyon jó példa erre a baba
megfoganása. Azt sem látja abban a pillanatban az anyuka, sőt nem is érzi, de valahol belül a
szelleme mégis jelzi, hogy elindult egy új élet. Eltelik a kilenc hónap és napvilágot lát,
kézzelfoghatóvá válik. Addig, amíg reménykedsz, a kérésed nem fogan meg és sohasem fog
valóságot ölteni. Szükség van a reményre, de önmagában az nem elég, a hit is szükséges
hozzá. Abban a pillanatban, amint hinni kezdesz, átléped a hit vonalat és hitben jársz. A dolog
azonnal működni kezd. Bármi, ami a jövőre mutat, a jövőre néz, az mind reménység és nem
hit. Ne érts félre, ha a reménységed a megfelelő helyen van az nagyszerű, nagyon áldott és
csodálatos a számodra. Pál a következőt írta a korinthusiaknak.
1Korinthus 13,13.
13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
Azt mondja itt az Ige, hogy a három közül a legnagyobb a szeretet, és nem azt
hangsúlyozza, hogy a másik kettő nem fontos. Mind a háromnak megvan a maga helye. Nem
helyettesítheted például a reménységet szeretettel, és nem helyettesítheted a hitet
reménységgel. Mégis a legtöbb ember a hit helyett a reménység alapján próbálja meg
elfogadni a gyógyulását, a Szent Szellem keresztséget, illetve az imaválaszt. Néhányan azt
mondják: ha elveszed a reményemet, semmim nem marad. Senki nem akarja elvenni a
reményedet! Mindössze meg kellene látnod, hogy rossz helyen tartod azt.
Fontos a remény a maga helyén. A reményt két kategóriába sorolhatjuk. Első esetben
közreműködő hit szükséges hozzá, a másodikban a hitünktől függetlenül valósul meg.
a.) A hitünktől függő reményről akkor beszélünk, amikor a hitünkkel valóságba szólítjuk
azt, amiben bizakodunk. Két példát fogok hozni. Ábrahám reménykedve hitte, hogy megszületik az Isten által ígért gyermek, Izsák. Ő az erős hitével hozta valóságba a reménylett
magzatot. Tehát a remény és a hit együtt dolgozott.
Róma 4,18.
18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.
Elvárással hitte. Elvárással hitt Isten ígéretében. A reményben. Megragadta a reményt és a
hittel valóságba hozta.
A másik eset az, amikor Pált fogolyként vitték Rómába, és út közben hajótörést szenvedtek. Ábrahámhoz hasonlóan Pál is teljes mértékben hitt Isten szavának, hogy mindannyian
megmenekülnek. Otthon elolvashatjátok az egész történetet.
Apostolok cselekedetei 27,23–25.
23. Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is,
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24. Ezt mondván: Ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé, az Isten
ajándékba adta néked mindazokat, kik teveled hajóznak.
25. Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy
úgy lesz, amint nékem megmondatott.
Itt a 25-ös versben megtalálható a reménység és a hit szó is. Tehát valójában itt arról van
szó, hogy Pál hitt Isten szavának, amit angyal hozott, hogy mindenki megmenekül. Ő ezt a
reménységet a hitével megragadta és valóságba szólította. A hajó odaveszett, de ők túlélték.
b.) A hitünktől független reményről akkor beszélünk, amikor egyedül Isten időzítéséhez és
akaratához van kötve egy dolog. Hála Istennek, nekünk áldott reménységünk van, várjuk az
Úr Jézus megjelenését és az elragadtatást.
Titus 2,13.
13. Várván ama áldott reménységet és a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus
Krisztus dicsőségének megjelenését;
Ez az Ige egy példa a hitünktől független reménység működésére. Ez a fajta reménység az
elragadtatással kapcsolatban is működik, ami független a hitünktől. De ez a fajta reménység
működik egy szüléssel kapcsolatban is, mert amikor beindul egy szülés, annak a babának a
napvilágra kell jönni. Amikor megjelenik az Úr Jézus a felhőkön, senki nem mondhatja azt,
hogy én nem hagyom itt a bélyeggyűjteményemet, hanem mágnesként oda leszünk vonzva az
Úr Jézushoz. Áldott reménységünk az, hogy az Úr Jézus Krisztus hamarosan visszatér, ami a
hitünktől függetlenül, Isten időzítésében megtörténik. Van egy áldott reménységünk az
újjászületett halottak feltámadásáról és az élő szentek elragadtatásáról. Az a mennyei
reménység, hogy viszontlátjuk az újjászületett szeretteinket és a barátainkat.
1Thessalonika 4,13–14.
13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik
elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.
14.Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is
előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.
Tehát benne van az Igében, hogy nekünk van egy reménységünk. Mégpedig az, hogy meg
fog történni az elragadtatás. Hála az Úrnak az Isten ígéretében foglalt reménységért,
örvendezünk ebben, de ez mind jövő idő. Jézus eljön, akár hisszük, akár nem. Ő eljön, mert az
Ige ezt mondja. A feltámadás meg fog történni, akár van erre hitünk, akár nincs, ez így lesz.
Az elragadtatás is meg fog történni függetlenül attól, hogy hiszünk e benne vagy sem.
Szeretteink, barátaink, akik keresztényként hagyták el ezt a világot és a mennybe mentek, ők
ott fent várnak bennünket, tekintett nélkül arra, hogy mit gondolunk erről, vagy, hogy
hisszük-e ezt egyáltalán. Az ígéret szerint ők visszatérnek Jézussal, amikor Ő megjelenik a
felhőkön. Meg fogjátok látni ezt mind jövő időben. Nem tudom, hogy ez ma lesz vagy
később, de tudom, hogy Jézus visszajön. Ez mind jövő idő és én hiszem, hogy Jézus el fog
jönni és tudom, hogy ti is hiszitek. Hiszem, amit az Ige mond, és ugyanakkor reménykedem is
benne.
3. Megfelelő igeidő
Hagin a hit alapelvét a betegágyán tanulta meg, ahol hosszú ideig, tizenhat hónapon keresztül feküdt. Tulajdonképpen egész gyermekkorában beteg volt, ezért soha nem szaladgálhatott és játszhatott úgy, mint más gyermek. Nem volt normális gyermekkorra. Tizenöt évesen
már teljesen ágyhoz kötött lett. Egy orvos egy híres klinikáról azt mondta, hogy az ő
állapotában senki nem élte még túl a tizenhatodik évet. Jól megvigasztalták őket, ugye?
Köszönet Istennek a ma elérhető sok jó tanításért a hit általi gyógyulásról, de abban az időben
még kevés volt belőlük. Hagin nem tudott ezekről, hiszen csak egy vallásos fiú volt, aki a
nagyanyja Bibliáját olvasta. A betegágyán sok ideje volt imádkozni, sírt és könyörgött: Drága
Uram, gyógyíts meg engem! Egyszer csak belül tudta, hogy imája meghallgatást nyert, de a
szíve még mindig nem dobogott szabályosan és a lába is még mindig béna volt. Sírva mondta:
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Uram, tudom, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertem, de ezt mégsem látom. Egy ideig nem
értette ennek az okát, és csalódásában még a Bibliáját is félretette, bele se nézett. Az állapota
egyre romlott, és többször a klinikai halál állapotába került. Amikor a szelleme kilépett a
testéből és a pokol kapujáig jutott, ettől nagyon megrémült. Ezért a szelleme Istenhez kiáltott.
Amikor visszatért a testébe, akkor újra tanulmányozni kezdte Isten Igéjét. Fiatalon nagyon
ragaszkodott az élethez, de képtelen volt meglátni, hogy miért nem kapta meg a gyógyulását.
Amikor Isten Igéje alapján cselekedett akkor kezdett megnyilvánulni néhány eredmény.
Végül miután már tizenhat hónapja feküdt a betegágyán, újból imádkozott, és azt mondta az
Úrnak: Kedves Úr Jézus, amikor Te a földön voltál, a következőt mondtad a Márk 11,24-ben:
Márk 11,24.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy
megkaptátok, és meglesz az néktek.
Lépésről, lépésre végigment az Igén. Én azt kívánom, hogy meggyógyuljak, Te azt
mondtad, imában kérjétek. Én kértem, Te azt mondtad, higgyetek, és én hiszek Isten Igéjében.
A bensőjében a következőt hallotta: Igen, te helyesen hiszel a tudásodhoz képest, te jól hiszel
a tudásod mértéke szerint, de az igeszakasz utolsó mondatának van még egy olyan része, hogy
meglesz néktek. Tehát higgyétek, hogy mindazt megnyertétek és meglesz néktek.
A megfelelő bibliai ismeret nélkül senki nem tud hinni. Ez egyszerűen lehetetlen. Emiatt
vallanak sokan kudarcot. Szükségünk van bibliai ismeretre. Olvassuk el a Hóseás 4,6-ot.
Hóseás 4,6/a.
6/a. Elvész az én népem mivel, hogy tudomány nélkül való.
Itt a tudomány alatt a bibliai ismeretet kell értenünk. Amikor Jézus szólt Haginhez, ő
megértette, hol a hiba. Olyan volt, mintha valaki fölkapcsolta volna a villanyt. Azonnal így
felelt: Drága Úr Jézus, értem már! Hinnem kell, hogy megkaptam a gyógyulásomat. Hinnem
kell, hogy a szívem meggyógyult, miközben még rosszul dobog. Hinnem kell, hogy a
bénaságomra is gyógyulást nyertem, bár fizikai szemszögből még mindig mozgásképtelen
vagyok. Ha hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat, akkor az meg is lesz.
Ezt a hitlépést és megvallást eddig még soha nem tette meg. Azelőtt meg akarta kapni, és
csak utána hinni. De akkor már nem kell hinni, amikor már megvan. Azonnal meglátta, hogy
azelőtt mit tett helytelenül. A korábbi hónapokban csak reménykedett, hogy majd megkapja a
gyógyulását. De az nem hozott eredményt. Senki sem mondta neki, hogy emelje fel a kezét,
de ő egyszerűen felemelte, mialatt a hátán feküdt az ágyon. Felemelte a kezét a menny felé, és
hálát adott: Mennyei Atyám, drága Úr Jézus! Köszönöm Istennek, hogy meggyógyultam.
Hiszem, hogy meggyógyultam. Köszönöm a testem gyógyulását.
Itt már a megfelelő igeidőt használta, ezért működött a dolog. A hit az mindig most van,
jelen időben. Ő ez alapján imádkozott. Ha nem most, akkor az nem hit. A hit jelen idő. Ha
nem jelen idő, akkor nem hit. Ezért ez most működött neki. Valaki azt mondaná: Hiszem,
hogy majd megkapom a gyógyulásomat. De az nem hit, mert az nem jelen idő.
Hagin nem nézett az órájára, de legalább 10 percet töltött hálaadással azért, hogy a teste
hitben meggyógyult. A sátán viszont azonnal kihívást indított ellene. Ő a földnek minden
centiméteréért harcot fog vívni veletek is. Azt mondta: Azt állítod, hogy újjászülettél, és most
hazudni kezdesz! Hagin tudta, hogy az ördög szólt, mert minden kétség és elbátortalanodás
tőle van. Azt felelte bátran: Nem hazudtam! De igen, mert azt mondtad, hogy meggyógyultál,
de mégsem, csak nézd meg a szívedet! Szokása volt, hogy állandóan kitapintotta a
szívverését. Amikor újból ezt tette, ráütött a saját kezére, mert rájött, hogy hitben kell járni, és
nem látásban. Ördög, én azt mondtam: hiszem, hogy meggyógyultam. Hiszem, hogy
megkaptam a választ az imámra, és ha te azt mondod, hogy én ezt nem hiszem, akkor te
hazudsz! Egyébként is mindenképpen hazug vagy, mert Jézus azt mondta rólad. Ezért
mondjuk, hogy hazug tünet, mert a hazugság atyjától van.
János 8,44.
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44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.
Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen benne
igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
Hagin folytatta: Jézus Krisztus, amikor a földön járt a következőket is mondta – és
emlékeztette ismét a Márk 11,24-re: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy
megkaptátok, és meglesz az néktek. Ezt Jézus mondta, és amit Ő mondott, az úgy van. Én azt
hiszem, és mivel hiszem, akkor meg is lesz! Ha te vitatkozni akarsz, akkor menj, és vitatkozz
Jézussal!
Ez a határozott válasz megtette a hatását, mert az ördög eltakarodott egy időre. Hagin
visszatért Isten dicsőítéséhez, amiért megválaszolta az imáját. Körülbelül 10 percig dicsérte az
Urat, amikor a szellemében a következőt hallotta: Most már hiszed, hogy meggyógyultál, de
az egészséges embereknek semmi dolguk az ágyban napközben. Azoknak fel kell kelniük! Ez
így van – mondta Hagin. Egyetértek ezzel, ezért én most felkelek az ágyból.
Dicsőség Istennek! Látjátok? Hagin hitt, de az első lépés megtételéhez is hitre volt
szükség, és ezeket a lépéseket mindenkinek magának kell megtennie. Múlt héten arról esett
szó, ami a faiskolában történt. Elkezdte kiásni az első, a második fát és akkor kapta meg az
erőt. Itt meg bénán le kellett szállni az ágyáról, hogy a kenetet Isten ráárassza. Amikor készült
leszállni az ágyáról, egyáltalán nem nézett ki jobban, mint korábban, és nem érezte magát
jobban. A derekától lefelé még mindig béna volt. Ülő helyzetbe erőltette magát az ágyon,
majd a kezeivel letaszította magát a padlóra. A lábai úgy zuhantak le, mint két élettelen
fadarab. Tudta, hogy ott vannak lenn a padlón, de nem érezte a végtagjait. Az ördög
meghátrálásra akarta kényszeríteni, és úgy záporoztak a gondolatok az elméjében, mint a
géppisztolysorozat: Tudod, hogy nem tudsz járni, nem vagy egészséges! Hazudsz és el fogsz
esni, ott fogsz majd feküdni a padlón egész nap, amíg valaki rád nem talál.
A legcélravezetőbb az ördöggel való elbánásban az, ha teljesen figyelmen kívül hagyjuk.
Hagin nem vett róla tudomást, egyszerűen úgy tett, mintha meg sem hallotta volna.
Megkapaszkodott az ágy oldalában, de a lábai élettelenek voltak, ezért térden csúszott, és a
karjaira támaszkodott. Felemelte egyik kezét, és azt mondta: Hála Istennek, meggyógyultam!
A mindenható Isten, az Úr Jézus, a mennyei angyalok, az ördög és a démonjai jelenlétében
kijelentem, hogy Isten Igéje igaz, és én hiszem, hogy meggyógyultam! Kezdetben minden
imbolyogni kezdett körülötte, majd néhány perc múlva, amikor kinyitotta a szemét, minden a
helyén volt. Újra azt mondta: Hála Istennek, Isten Igéje szerint én meggyógyultam. Hiszem!
Akkor úgy érezte, mint akinek a fejére olajat öntenek, és ez az érzés végigfolyt rajta, majd
lement egészen a lába ujjáig. A lábszáraiban ekkor minden ideg újra életre kelt. Olyan volt,
mintha kétmillió tűvel szurkálták volna. Ezt érezzük, hogyha elzsibbad a karunk vagy a
lábunk.
Aztán egyszerűen csak épnek, egészségesnek érezte magát, a bénasága elmúlt és azt
mondta: Most pedig járni fogok! És így tett, és azóta normális életet élt. A saját betegségén
keresztül tanulta meg, hogy mi a hit, és hogyan kell működtetni. Ezt a bibliai hitet tanította hat
évtizeden keresztül. Dicsőség Istennek!
Én hiszem, hogy a hallgatóság közül akár itt, akár interneten, ez a mai tanítás valakinek
nagy áldás, mert ebből meg lehet érteni mélyebben a most hit lényegét, és meg lehet látni azt,
hogy egyes tünetek miért nem múlnak el az emberek testéről. Tünet, fájdalom, gyengeség,
bármi, mert nem biztos, hogy a most hitet használták. Én ezt annyira fontos tanításnak tartom,
hogy megértsük a most hit lényegét, a működését, hogy hiszem, hogy a szívetekbe ez a
tanítás, ez az igesor beplántálódott, és meghozza a kívánt eredményt. Igazából itt Hagin
gyakorlati példákon keresztül, a saját életén keresztül is bemutatta, hogy mi a most hit, és mi a
különbség a remény és a hit között. Isten Igéjéből, hogyha nincs hozzá magyarázat, ezt nem
lehet ilyen mélységében kivenni. Ez mind a kijelentések, mind a gyakorlati tapasztalatok
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alapján állt össze az ő szolgálatában, mint tananyag. Úgyhogy hálát adunk Istennek ezért a
tanításért is. Ámen.
A Tűzkonferencia közeledik, augusztus végén lesz. Volt három napos utógondozói tanítás.
Ahogy tegnap hallottam, nem csak az arénában lesz erre szükség. Mert igazából az
utógondozás azt jelenti, hogy hogyan bánjunk az elveszettekkel, hogyan kezeljük az
újjászületetteket, és erre szükség van a gyülekezetekben is mindannyiunknak valamilyen
szinten. Azért nevezik ezt utógondozói tanításnak vagy képzésnek, mert az elveszetteket
Daniel Kolenda üdvösségre vezeti, és akik jelentkeztek erre a szolgálatra, azoknak körülbelül
tíz percük lesz, hogy még személyesen beszélgessenek velük, egy kérdőívet töltsenek ki, és
utána, ha van kérdésük, akkor abban próbáljanak segíteni. Tehát ez az utógondozó kifejezés
egy kicsit félrevezető, mert igazából arról van szó, hogy hogyan szolgáljunk az elveszettek
felé. Tehát ezt az anyagot ajánlom mindannyiótok figyelmébe, nem csak mostanra, hanem ez
később is jó, mert lehet belőle meríteni.
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk.
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: 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, a szívemet
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, 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. A záróénekünk következik.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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