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A BIBLIAI HIT – 4. A megfelelő igeidő
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. 07. 16.

Elkezdtünk egy sorozatot a bibliai hitről. A 4. rész következik a mai napon. A tanítás címe:
A megfelelő igeidő.
Ebből a sorozatból én magam is sokat épülök és hiszem, hogy a számotokra és a hallgatóság számára is áldás. Növekszik a világosságunk általa. Tudjuk, hogy a hit Isten Igéjéből nő
ki. Mert azt mondja a Róma 10,17:
Róma 10,17.
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.
A Zsidó 11,1-et a Vida fordítás alapján fogjátok hallani.
Zsidó 11,1. Vida Sándor fordítás
1. A hit (hűség) pedig a reményben elvárt dolgoknak valóságként való elfogadása,
olyan dolgokról való megagyőződés, amelyeket nem szemlélhetünk.
Más szavakkal Isten Igéje itt azt mondja: a hit megragadja a remény jövőképét és valóságba hozza azokat. Ez azt jelenti, hogy például reménykedsz abban, hogy meglesz a pénzed a
kellő időre, hogy eleget tudj tenni a fizetési kötelezettségednek. De a hit adja a bizonyosságot
ahhoz, hogy valóságba is jön a pénzed arra az időre, amikor arra szükséged lesz. Vagy például
reméled, hogy lesz elég fizikai erőd ahhoz, hogy el tudd végezni a munkádat, de a hit tényként
azt mondja: Isten az én erősségem. Más szavakkal, a hit mindig ugyanazt mondja, amit Isten
Igéje. A hit szavai megegyeznek Isten Igéjével. A hit ad valóságot a reménylett dolgoknak. A
reménységnek nincs tényleges valósága. A reménység nem tud valóságot teremni. A remény
egy isteni szent álom, és a hit ad valóságot azoknak a dolgoknak, amelyekben reménykedünk.
A tegnapi pesti központi istentisztelet tanításának a címe: Látni a láthatatlant. Ez a képzelőerő
fontosságáról szólt. A Zsidó 11,27. hangzott el tegnap. Ennek a vége szól úgy, hogy Mózes
látta a láthatatlant.
1. Működő hit
Mint hallottátok, a hit ad valóságot a reménynek. Nézzünk erre példákat. Az első példa a
hitről szól, a második pedig a hitté vált reményről.
A hit lép működésbe többek között a Szent Szellem keresztség esetében is. Kenneth Hagin
ezt akkor tudta meg, amikor látta, hogy mit mond Isten Igéje a Szent Szellem keresztségről.
Lukács 11,13.
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel
inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.
Hagin nem latolgatta, vajon van-e elég hite arra, hogy megkapja a Szent Szellemet?
Megtanulta a hit titkát, a hit alapelvét és ennek alapján cselekedett. A Lukács 11,10-ben van
benne a hit titka.
Lukács 11,10.
10. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Ha valaki kéri a Szent Szellemet, akkor meg fogja kapni. Ilyen egyszerű. Azt mondta
Hagin: most azonnal elmegyek a teljesevangéliumi pásztorhoz, és azonnal veszem a Szent
Szellemet. Bekopogott és jelezte, hogy szeretne megkeresztelkedni Szent Szellemmel. De a
pásztor kikiabált, hogy várjon az esti alkalomig. Hagin erre így szólt: nem fog sokáig tartani,
hogy megkapja a Szent Szellem keresztséget, mert megértette a Lukács 11,10-et. Ma nem kell
várakozni a Szent Szellem keresztségre, mint a pünkösd előtti tíz napban. Aki kér, az kap.
Neked se tart sokáig, hogyha hitben kinyúlsz és elveszed azt, amire vágysz, hogyha a most hit
alapján kérsz. Ehhez kell a befogadó hit is. Az elfogadó hit is.
Másik történet. Hagin esetével ellentétben, egy idős férfi évtizedeket várt a Szent
Szellem keresztségre. Hagin egyik összejövetelére egy 83 éves férfi azért ment el, hogy
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vegyen Szent Szellemet. A felesége az Azusa utcai ébredéskor kapta meg a Szent Szellem
keresztséget, de a férje ötven éve vágyott rá. Az Azusa utcai kiáradás az 1900-as évek elején
volt. Egészen az elején. Ötven éve vágyakozott rá, hogy megkeresztelkedjen Szent
Szellemben. A férj azóta is minden összejövetelen kérte a Szent Szellemet, de nem kapta meg,
mert a tudatlansága miatt csak reménykedett. Amikor Hagin a kezét rátette, a szellemében
kijelentést kapott és pontosan tudta, hogy mi a férfi problémája. Meglátta, hogy nem tudja a
Szent Szellemmel való betöltekezésre rávezetni, mert nincs róla igei ismerete. Előző
alkalommal olvastuk a Hóseás könyvéből, hogy az ismeret nélkül elvész a nép. Hagin
folyamatosan elkezdte tanítani ezzel kapcsolatban, míg végül derengeni kezdett ennek az
embernek az igazság. (Körülbelül két hétig hallgatta a tanítást, és mégsem töltekezett be Szent
Szellemmel.) Újra és újra kellett hallania az Igét. Ezért van az, hogy Hagin bizonyos igei
alapelveket újra és újra ismétel a tanításában. Ugyanis nem minden ember kapja meg azonnal
a megértést, ha csak egyszer hallja. Ebben a tanításban is sok ismétlést fogtok hallani, de ez
azért van, mert be kell kerülni a szívekbe az igazságnak.
Visszatérve a történethez, körülbelül 10 nap múlva ez a férfi odament Kenneth Haginhez
az egyik összejövetelén, és azt mondta: Ma reggel megértettem, hogy azért nem kaptam meg
a Szent Szellem keresztséget, mert igei ismeret hiányában nem hittem abban, hogy a kérés
pillanatában megkapom. Ötven évig abban reménykedtem, hogy egyszer majd valamikor
megkapom. Hagin azt felelte: Kijelentésben ezt én is megkaptam, de azt is, hogy nem
vezethetlek rá azonnal. Szükséged volt arra, hogy újból és újból halljad erről az Igét, végül te
magad kapj erre rálátást. Ebből meg kell, hogy értsük, hogy mindenkinek magának kell
kijelentést kapnia az adott helyzetére vonatkozóan. Senki más nem kaphat kijelentést, csak
saját magad. Akkor megjelenik előtted az a kép, amit el akarsz érni. A férfi azt válaszolta:
ötven éve vagyok az Úr útján, és már csak egy kis időre lenne szükségem ahhoz, hogy
megálljak, megforduljak, és a helyes irányba menjek. Ez a megtérés, hogy valaki felismeri,
hogy rossz irányba halad, rossz úton halad, és hoz egy döntést, hogy visszafordul az igei útra,
a helyes útra. Ezt hívják megtérésnek. Most mutatja az Úr, hogy az elveszettek újjászületnek,
a keresztények pedig megtérnek a helytelen útjaikról. Ezt most kaptam a szívembe. Körülbelül három nappal később, az egyik alkalom végén, amikor már mindenki elment, ez az
ember odament Haginhez és így szólt: Nem tudom, lehetne-e, hogy rám tedd a kezedet? Most
figyelj! Átváltoztattam a reményemet hitté, készen állok. Csak tedd rám a kezedet, és én
azonnal veszem a Szent Szellemet! Ahogy Hagin rátette a kezét, az idős úr azonnal a levegőbe emelte a karjait, és nyelveken szólt. Tudjuk, hogy a nyelveken szólás a Szent Szellem
betöltekezésének a jele. Ötven évig reménykedett, hogy megkapja a Szent Szellemet. A
reménység jó a várakozásra, de általa nem lehet kapni. Hallottatok már olyan megnyilvánulást: Ó, én reménykedem, imádkozom. Imádkozom és reménykedem! Vagy talán te is ezt
mondogatod? Ha igen, akkor kérlek, igazítsd ki magadat! Üss a szádra, hagyd ezt abba, mert
ez nem hit! Ha valóban csak ennyit tud tenni egy szent, akkor már le is van győzve.
Következő történet: Hagin egy texasi pásztor gyülekezetében szolgált, és ez idő alatt
náluk lakott. Hagin a szolgálatának a második felében utazószolgálatot látott el. Ez a pásztor
talán a legrosszabb példa volt, amit látott, mert folyton azt mondta, hogy reménykedem és
imádkozom. Imádkozom és reménykedem. A döbbenet az volt, hogy ott ült minden alkalmon,
ahol Hagin a hit és a remény közötti különbségről tanított, de úgy lepergett róla, mint a víz a
kacsa tolláról. Egy nap így szólt ez a pásztor Haginhez: Megkérlek, hogy imádkozz velem!
Egy üzletember társtulajdonosi kapcsolatba akar lépni velem egy üdülő tulajdonjoga miatt.
Mivel az üzletember felesége egy kicsit ellenkezett, így végül 30 napos határidőt kért, hogy
még átgondolja. A pásztor azt akarta, hogy Kenneth Hagin imádkozzon vele azért, hogy
minden jól menjen. Végül hozzátette: én csak reménykedem és imádkozom, hogy
gördülékenyen mennyjenek a dolgok. Többször hallotta már a remény és a hit különbségéről
szóló prédikációt, de még mindig nem értette meg. Amikor kimondta, hogy csak reménykedik
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és imádkozik, Hagin azt válaszolta neki: Nos, testvér, ha ennyi, amit csinálsz, akkor csak az
idődet vesztegeted! Megrebbent a szeme, és egy pillanatra úgy tűnt, hogy mindjárt elrohan.
De azután megszólalt: Hát igen. Ez igaz. Elvesztegettem az időmet, és Isten idejét is. De
valójában Isten idejét mégsem vesztegettem el, hiszen Ő a hit hiányában nem is hallgatott
meg engem. Akkor csak a magam idejét vesztegettem el a reménykedéssel! Haginnek sikerült
rávennie, hogy hagyja abba a reménykedést és végre kezdjen el hinni, így végül övé lett az az
ingatlan. Tehát az eredmények eléréséhez be kell sulykolni a szentekbe, hogy a reményt
változtassák át hitté.
2. Ellenhit
A hitetlenség tulajdonképpen Isten Igéjével áll szembe.
Titus 2,11–12.
11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.
12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
A hitetlenség az egy ellentét gyakorlatilag. Ez az Ige pedig arra int bennünket, hogy
tagadjuk meg a hitetlenséget. Szomorú, hogy nagyon sok hívő beszél hitetlenül, és ez által
szembe kerülnek Isten Igéjével. Ugyanakkor meg csodálkoznak azon, hogy az Ige nem
működik az életükben. Nem is fog működni a hited, hogyha ellene tevékenykedsz, és
ellentétesen beszélsz az Igével. A mennyben a közös nyelv az Ige. Sem az Úr Jézus, sem az
angyalok nem tudják meghallani és nem tudnak mellénk állni, ha nem az Igét szóljuk, ha
panaszkodunk, siránkozunk, és a problémákról beszélünk. Azt kérdezik, hogy ez miről
beszél? Ez nem az én Igém! Ha azt akarod, hogy Isten Igéje működjön a számodra, akkor
szilárdan rá kell állnod az Igére. Ahhoz, hogy megállapítsuk, mi a hit, először meg kell
határoznunk, hogy mi nem hit. Mi a sötétség? Világosság hiánya. Ugyanígy határozzuk meg,
hogy mi nem hit. Ez az elv más dolgokra is alkalmazható természetesen. A hit nem
reménység. Erről szólt az előző tanítás, a 3. rész. Amikor meghatározod, hogy mi nem a hit,
azonnal világosabban fogod látni a hit körvonalait. Ezt láthatjuk a következő esetekben is.
Egy történet: Hagin megkérdezett embereket, mielőtt imádkozott értük: Amikor rád
teszem a kezemet és imádkozom érted, meggyógyulsz? Vagy kézrátételkor betöltekezel Szent
Szellemmel? Az előző tanításban beszéltünk arról, hogy kétféle módon lehet Szent Szellem
keresztséget venni. Az egyik, hogy kérjük a Lukács 11,13 alapján, vagy pedig kézrátétellel is
működik a Szent Szellem keresztség. Itt arról van szó. Legtöbbször azt mondták válaszképpen: Igazán remélem, Hagin testvér. Erre mindig azt mondta Hagin: Nem, nem. Biztosan,
hogy nem. Mert ezeket nem reménység, hanem hit által kaphatod meg. Mások meg azt
mondják: Nagyon meg akarom kapni a kért dolgot, és ebben reménykedem. Nagyon akarok
gyógyulni, nagyon akarok anyagi áldást kapni! Akarhatsz egy új autót is, de ez nem jelenti
azt, hogy meg is kapod, mert a puszta akarás még nem végzi el a munkát. Ha csak akarnunk
kellene ahhoz, hogy kapjunk valamit Istentől, akkor mindenünk meglenne, mert azonnal
teljesülne. Most figyeljetek! Bizony-bizony mondom néktek, nem a reménység, sem az
akarás, hanem a hit az, amely elvégzi a munkát. Isten nem tud adni neked semmit, amíg csak
reménykedsz. A Bibliában sehol nem mondja Isten, hogy amikor imádkoztok, reménykedjetek, és megkapjátok. Viszont a Márk 11,24-ben mit olvashatunk?
Márk 11,24.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy
megkaptátok, és meglesz az néktek.
Tehát az ima pillanatában hinnünk kell. A kérés pillanatában már meg kell fogannia a kért
dolognak szellemben, hogy meg tudjon születni a későbbiekben. Ebben az Igében nem
reménységről van szó, hanem hitről. Szeretném megvilágítani a két dolog közötti különbséget, hogy megtudd, hiszel-e, vagy csupán reménykedsz. Pontosan meg lehet ezt állapítani,
mert a reménység jövő idő, és mindig a jövőre mutat. Krisztus eljövetele, az elaludt szentek
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feltámadása, az élő szentek elragadtatása – ez mind csak reménység, a jövőben. Egyrészt van
egy reménységünk, hogy majd elragadtatunk, és megdicsőült testet kapunk. A Róma 8,28-ban
is van egy reménységünk, hogy Isten mindent a javunkra fordít, mert mi szeretjük Őt.
Róma 8,28.
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik
az Ő végzése szerint elhívottak.
Ez reménység, és egyben ígéret. Mert a jövőben fog beteljesedni. Ha valaki szeretne
újjászületni, akkor nem a jövőben akar új teremtéssé válni, mert lehet, hogy az már túl késő
lenne. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy remélem, hogy egyszer majd elnyerem
az üdvösséget. De sajnos, hogy néhányan közülük már a pokolban vannak, mert a remény
senkit sem képes üdvözíteni. Mindenkinek a földi életében kell meghozni a döntést, majd a
szájával megvallja, és úrrá teszi Jézust az élete felett. Ha valakivel beszélgetsz és azt mondja,
hogy reméli, hogy a mennybe kerül, akkor azt feleld erre, amit a Biblia mond!
Efézus 2,8–9.
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Tehát kegyelemből kaptuk az üdvösséget, hit által. Ajándékképpen, és semmi köze a jó
cselekedeteinknek ehhez. Mondd el ennek az embernek, akivel beszélgetsz, hogy mit mondott
Jézus:
János 6,37.
37. Mindent, amit nékem ád az Atya, énhozzám jön; és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem.
Azt is hozzákapcsolhatod, amit Pál mondott:
Róma 10,13.
13. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
Azaz üdvözül. Aki Jézust hívja, azt Ő ki nem veti, hanem üdvösséget nyer. A két
legfontosabb Ige, az üdvösség alapja:
Róma 10,9–10.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Vezesd rá az elveszetteket, hogy most tegye meg a lépéseket Isten Igéje alapján, és mondja
ki a Krisztusba vetett hitét! Nem a bűneinkről kell megvallást tenni, hanem a Krisztusban levő
hitünkről. Így tettük mi is. Megvallottuk, hogy Jézus testben megszületett, meghalt, feltámadt,
és ma is él. Ha valaki nagyon vágyakozik a Szent Szellem keresztségre, ő nem a jövőben akar
betöltekezni, mert ameddig halogatja, az addig a jövőben van, és ott is marad. Most akarja a
Szent Szellem keresztséget, mint Kenneth Hagin.
3. Állítás vagy ígéret
Első történet: Úgy is mondhatnám, hogy tény, vagy ígéret. Úgy tűnik, hogy mindig
ugyanabban a kőben botlunk el. Akár gyógyulásról legyen szó, akár a Szent szellemmel való
betöltekezésről, vagy imakérésről. Sokan azt mondják, hogy reménykedünk, hogy az Úr
meghallgatta az imánkat. Reménykedünk a gyógyulásban. Reméljük, hogy betölt a Szent
Szellem. Hiszem, hogy egyszer majd megkapom. Remélnek és remélnek. Bár ezt tévesen
hitnek nevezik, de ez csak reménység, mert a jövőre mutat. A jövőre vonatkozik. Figyeljétek
meg, hogy mit mond az Írás: a hit hallásból van, és jelen időben van. Ha nem most van, akkor
az nem hit. Ha hit, akkor jelen idő, ha remény, akkor jövő idő. Egy kis nyelvtan következik. A
cselekvés történhet a múltban, a jelenben, és a jövőben. Ezeket igeidőnek nevezzük.
Tehát használd a megfelelő nyelvtani igeidőt! A jövőbe vetett reményből lépj át a jelenbe,
ahol a hit működik! Néhány ember azt hiszi, hogy Isten majd tesz valamit, de a hit azt
mondja, hogy Ő már mindent megtett értünk Krisztusban. Sokan mondják: Nem értem, miért
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nem gyógyultam meg, pedig úgy tudom, hogy Isten megígérte azt, hogy meggyógyít. Hagin
pedig azt felelte erre: De Isten egyáltalán nem ígérte meg, hogy meggyógyít, Ő már megtette
a kereszten! Erre sokan kérdezik: Hát az nem ígéret, hogy Jézus magára vette a betegségeinket és elhordozta az erőtlenségünket? Nem, ez nem ígéret, ez állítás, ez tény, amely
elmond nekünk egy olyan eseményt, amely már megtörtént a megváltásban. Az 1Péter 2,24
nem ígéret, hanem egy bevégzett tény. Látnunk kell a különbséget az ígéret és az állítás, vagy
más néven a tény között.
Itt még egyszer megemlítem, hogy teljes legyen a kép. Az ígéret az, hogy az elragadtatáskor megdicsőült testet kapunk valamikor a jövőben. Az ígéret az, hogy Isten, ha szeretjük Őt,
mindent a javunkra fordít. Tény és egy állítás az, hogy Jézus elhordozta a betegségeinket és a
fájdalmainkat, mert Ő a testében fogadta a sebeket. Látjátok-e a különbséget? Néha magunkat
is ki kell igazítani, mert lehet, hogy korábban azt hallottuk, hogy az 1Péter 2,24 is egy ígéret.
Ha jobban megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy ez már megtörtént, tehát ez egy kész tény,
egy befejezett munka. Rajtunk múlik, hogy mikor tudjuk átvenni, mikor növekszünk fel arra a
szintre, hogy átvegyük. Tehát az 1Péter 2,24 nem a gyógyulás ígérete? – kérdezik. Nem. Ez
az Ige nem ígér neked gyógyulást, mindössze elmondja azt, ami már a tied. Bizony, bizony
mondom néktek, jól figyeljetek: ha rá tudjuk venni az embereket, a szenteket, hogy hagyjanak
fel a reménykedéssel és a gyógyulás keresésével, és kezdjenek el hinni az Ige alapján, akkor
ők azonnal meggyógyulhatnak, és azonnal megkapják az imaválaszt bármilyen dologban.
Következő történet: amikor Hagin Oklahomában prédikált, az egyik alkalmára behoztak
egy hölgyet, aki már négy éve nem tett egyetlen lépést sem fizikailag, sem hitben. A térde
annyira elhasználódott, hogy nem működött. Testmozgás hiányában eléggé elhízott, így nem
tudta a saját súlyát hordozni. Előrehozták őt a gyógyító sorba és leültették az oltárnál. Hagin
odament hozzá, letérdelt mellé, rátette a kezét a térdére és imádkozott. Azután így szólt:
Testvérnő, most pedig kelj fel és járj az Úr Jézus Krisztus nevében! Ez a drága lélek minden
tőle telhetőt megtett, hogy felkeljen, de egész idő alatt csak sírt és imádkozott: Ó, édes
Jézusom, kérlek, gyógyíts meg! Uram, tudom, hogy megígérted, hogy meg fogsz gyógyítani.
Tudom, hogy milyen teher vagyok a családomnak, hogy semmit sem tudok tenni magamtól.
Kérlek, drága Uram, gyógyítsd meg az én testemet, gyógyítsd meg a lábaimat! Add, hogy
járjak! Ó kérlek, kérlek, kérlek! Hagin közbevágott: Várj egy percet, testvérnő, várj egy
percet! De ahelyett, hogy hallgatott volna rá, még hangosabb lett. Másodszor is szólt hozzá:
Kérlek, várj egy percet, ha volna egy szavam hozzád, tudnék rajtad segíteni! De ahelyett,
hogy odafigyelt volna, még attól is hangosabb lett. Így harmadszorra már erőteljesebben szólt
Hagin: Várj egy percet, testvérnő, hadd segítsek! De a hölgy nem engedelmeskedett, sőt
csaknem hisztériázni kezdett. Akkor Hagin megfogta a vállát, jól megrázta és rákiáltott:
Megparancsolom neked az Úr Jézus nevében, hogy fogd be a szád! Zárójelben itt megint
megjegyzek néhány dolgot. A felemelt hang itt nem a haragot jelentette. Aki szellemben jár,
ilyenkor azt mondja: Köszönöm, Uram, hogy szóltál hozzám. Tegnap elhangzott egy nagyon
ütős Ige. A Példabeszédek 27,6. A barátok mindig segíteni akarnak, még akkor is, ha esetleg
sérelemnek vesszük.
Példabeszédek 27,6.
6. Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek
csókja.
A hölgy hirtelen elnémult és meglepődve nézett a prédikátorra. Abban a pillanatban a
teremben levők behúzták a féket. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megszomorítják és kioltják a
Szent Szellemet, ami lehetetlené teszi a szolgálat folytatását. Megint egy zárójeles gondolat:
az elöljárónkat jó régen a Szent Szellem úgy vezette, hogy a gyógyító sorban egy szívbeteg
mellkasára csapott. Ez akkorát csattant, hogy olyan csend lett a teremben, hogy lehetett
hallani a légy zümmögését. A hívők behúzták a féket, mert nem értették, hogy Isten olykor
különleges módon is használja a prédikátorokat. Aki emberre tekintett, az megdöbbent, aki
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szellemben járt, az megértette Isten különleges munkáját a prédikátoron keresztül. Tehát
esetenként olyan vezetést kaphat a szolgáló a Szent Szellemtől, hogy a hallgatóságnak ez
furcsa, de aki szellemben jár, az tudja, hogy a Szent Szellem ilyen módon vezette a szolgálót.
Jézus szülővárosában is ez történt. Ott is behúzták a féket, ezt látjuk a Márk 6,5-ben.
Márk 6,5.
5. Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén
kezeit.
Ez nem azt jelenti, hogy nem akart, hanem hogy nem tudott ott csodát tenni Jézus, csak
néhány beteget gyógyított meg. A görög szövegben az áll: Jézus rátette a kezét néhány kisebb
bajjal küszködő emberre. Azaz csak néhány kisebb betegség volt, amelyeket Jézus a
Názáretben végzett szolgálata alatt meggyógyított. Miért? A Márk 6,6 megmagyarázza.
Márk 6,6.
6. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat,
tanítván.
Ha nem hitben és szellemben jár a gyülekezet, akkor nagyon könnyen átkerül testbe, és azt
a bizonyos féket behúzza, így a Szellem nem tud áradni.
Visszatérve Hagin történetéhez: ez a gyülekezet is behúzta a féket, mielőtt Hagin tehetett
volna valamit. Neki pedig ki kellett lazítania a fékeket, különben kenet hiányában vége az
alkalomnak. Előbb a gyülekezettel kellett foglalkoznia, mielőtt ismét az asszony felé szolgált
volna. Néhányan azt gondolták, hogy Hagin durva volt ezzel a hölggyel, és ezt ott a helyszínen meg is mondták. Hagin azt válaszolta nekik: Ha holnap az útkereszteződésnél valaki
megkérdezi tőled, hogyan juthat el egy bizonyos helyre, ám amikor te útba igazítod, ő
ahelyett, hogy az útmutatásodat követné, visszafordul, és ugyanazon az úton megy tovább,
amelyiken jött, te talán nem próbálnád meg a helyes irányba terelni? Ezzel a hallgatóság
egyetértett. Folytatta Hagin: Ez a hölgy rossz úton volt, nem a gyógyulás útján, hanem rossz
úton, és én csak annyit tettem, hogy szóltam neki, álljon le a jajveszékeléssel és most már
figyeljen rám. A legtöbben megértették, hogy mi történt ezért levették a lábukat a fékről, így
Hagin szellemben felszabadult és vissza tudott fordulni az asszonyhoz: Testvérnő, tudod-e,
hogy meggyógyultál?
Igen? – nézett rá kikerekedett szemmel.
Igen és ezt be is tudom neked bizonyítani – válaszolta Hagin.
Kinyitotta a Bibliáját az 1Péter 2,24-nél és azt mondta a hölgynek: Kérlek, olvasd fel
hangosan ezt a verset, figyelmesen!
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.
Hagin azt kérte, hogy olvassa el újra az utolsó részt, és a nő felolvasta: Akinek sebeivel
gyógyultatok meg. Megkérdezte tőle: Ez múlt, jelen vagy jövő idő? Azt felelte rá, hogy ez
múlt idő. Ha meggyógyultál Jézus sebeiben, akkor te már tulajdonképpen egészséges vagy,
ugye? Igen – felelte. Az vagyok. Akkor megteszed, amit mondok? Igen – válaszolta. Ez a
legkönnyebb dolog, amit valaha is tettél az életedben. Csak emeld fel a kezedet, nézz az Úrra,
kezdd el Őt dicsérni, mert meggyógyultál! Nem meg fogsz gyógyulni, mert már egészséges
vagy. Jelen időben. Az asszony fölnézett, mint egy kisgyermek és azt mondta: Drága Úr
Jézus, annyira boldog vagyok, hogy meggyógyultam! De akkor még egyetlen lépést sem tett,
nem volt a gyógyulásáról bizonyossága, mégis azt mondta: Boldog vagyok, hogy meggyógyultam és hálás vagyok neked, drága Úr Jézus! A térdem jól működik, a lábam meggyógyult, nagyon hálás vagyok! Ekkor Hagin a gyülekezethez fordult: Most köszönjük meg
Istennek vele együtt a gyógyulását, hogy ő már meggyógyult és nem meg fog gyógyulni,
hiszen már egészséges! A hit szemével tekintettek a hölgy gyógyulására. A hívők legnagyobb
része felemelte a kezét és dicsérték Istent az asszony gyógyulásáért. Néhányan valószínűleg
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azt gondolták: Nem gyógyult meg, hiszen még egy lépést sem tett. De hiszen az Írás azt
mondja: A hit a nem látott dolgoknak a valósága. Ezután ismét az asszonyhoz fordult Hagin:
Testvérem, most pedig a Jézus nevében kelj föl és járj! Abban a pillanatban a hölgy felugrott,
mint egy tizenhat éves és járkált, futott, dicsérte Istent. Bizony, bizony mondom néktek: tehát
alkalmazzuk a megfelelő igeidőt! Nem megy másképpen, csak ha a jelen időt használjuk.
Addig, amíg küszködsz, amíg azt mondod, hogy majd egyszer biztosan meglesz, nem fog
menni, mert az remény. A hit azonban azt mondja: Ez az enyém, most megvan nekem!
4. A hit helye
Azt kell mindannyiunknak tudatosítanunk, hogy a bibliai hit a szívben van és nem a fejben.
John Wesley azt mondta: Az emberek az értelmükkel elfogadják, de nem hiszik a szívükben
azt, hogy a Biblia Igéje igaz. Ez a fejhit. A keresztények gyakran kérdezik: Mi a különbség,
honnan tudhatom, hogy a szívemből hiszek, vagy csak az értelmemmel fogadom el azt, amit
Isten Igéje mond? Nos, ha ez csupán egy értelmi meggyőződés, akkor általában azt állítja az a
hívő, hogy az Ige igaz, de végül arra a következtetésre jut, hogy nekem ez valamiért még
sincs meg. Itt van a kulcs benne. A hit ellenben azt mondja: ez az enyém, már most az enyém.
A hit mindig Isten Igéje alapján cselekszik. Ezután amikor jönnek a gyógyulásért vagy a
Szent Szellem keresztségért, csodálkozva mondják: Ismerem mindazokat az Igéket, amelyeket
prédikáltál, Hagin, de mégis miért van az, hogy én még nem tudtam Szent Szellemmel
betöltekezni? Nem tudtam meggyógyulni? Ilyenkor azt válaszolta Hagin: Testvérem, erre
könnyű felelni. A Biblia azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj, és te éppen azt
mondtad az imént, hogy nem tudom. A negatívat vallottad meg magadról. Azt mondtad, amit
hiszel. Azt hitte, hogy nem tudja és ezt is mondta ki. Azt mondtad, amit hiszel és addig, amíg
ezt mondod és ezt is hiszed, semmit nem tudsz átvenni. Abban a pillanatban, amint elkezded
hinni azonnal működni fog. Otthon megnézhetitek a Lukács 6,45. mondja azt, hogy a szív
teljességéből szól a száj. Kezdj el Isten Igéje alapján cselekedni!
Fontos gondolat következik: nem az a fontos, hogy mennyi hited van, hanem az a fontos,
hogy a meglévőt mozgásba hozd, különben nincs eredmény. Egy példát nézzünk a Bibliából
az Apostolok cselekedeteiből.
Apostolok cselekedetei 14,7–9.
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,
Szeretném, ha látnád ezt a képet: ott ült ez a sánta ember, aki soha egyetlen lépést nem tett
és mégis hitt abban, hogy meggyógyulhat.
Megint egy fontos gondolat: minden hívőnek van hite a gyógyulásra, de ezt a hitet fel kell
szabadítani. Hogy hogyan szabadíthatjuk fel a hitünket, megmondja a Márk 11,23.
Márk 11,23.
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és
ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond
megtörténik, meglesz néki, amit mondott.
Itt ebben az Igében van egy kulcs. Úgy szabadíthatod fel a hitedet, ha kimondod, amiben
hiszel. Ha a szívedben őrzöd, és nem mondod ki, akkor nem lesz eredmény. A szívbe rejtett
hit sohasem gyógyítja meg a testedet, nem tölt be a Szent Szellemmel és nem eredményez
imaválaszt. A szívbe rejtett hit nem képes erre, csak akkor, ha az ajkaiddal fel is szabadítod
azt. Figyeld meg, hogy mit mondott az Úr Jézus a Márk 11,23-ban, amit az előbb olvastunk?
Ha valaki azt mondja a hegyként elénk tornyosuló problémának, hogy kelj fel és távozz az
utamból és a szívében nem kételkedik. Tehát nem a fejében nem kételkedik, hanem a
szívében nem kételkedik. Ha a fejben van is kételkedés, attól még működik a szívbeli hit.
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Amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Ebben az Igében háromszor szerepel
az a szó, hogy „mond”, hogy kimondani, mert a kimondásunkkal tudjuk a hitünket felszabadítani. Jegyezd meg, hogy a sánta ember hitte és Pál ezt észrevette. Nem Pál, hanem a
sánta ember rendelkezett azzal a hittel, amely végül gyógyulást hozott a számára. Mindez úgy
jött létre, hogy hallgatta Pál prédikálását. Egy kulcsmondat megint: Pál tudta, hogy a hit
cselekedetek nélkül halott. Tudta, hogy cselekedetekre kell rábírni ezt a sánta embert és ezért
mondta az Apostolok cselekedetei 14,10-ben a következőt:
Apostolok cselekedetei 14,10.
10. Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt.
Ma, a gyógyító sor után, akinek mozgásszervi problémája van, azt tornáztatják, hogy vegye
észre a javulást, hogy a kenet olaja tudjon áradni a testében. Ahogy az a sánta ember
mozgásba hozta a hitét, azonnal felkelt és járt. Ha segíteni akarsz valakinek, hogy meggyógyuljon, vagy megkapja a Szent Szellem keresztséget, vagy az imaválaszt, tudnod kell, hogy a
sikernek két oldala van: a hit és a cselekvés.
Kulcsmondat következik megint: ha hit nélkül cselekszel, akkor semmi nem történik, ha
cselekedetek nélkül hiszel, ismét nem történik semmi, de hogyha a hit és cselekvés együtt
van, minden remekül működik.
Jakab 2,20.
20. Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?
Szokták mondani a hívők: Hagin testvér, te olyan könnyűvé teszed az embereknek a
gyógyulást, meg a Szent Szellem vételét. Nem Hagin tette ezeket a dolgokat elérhetővé,
hanem Isten. Nem Hagin tette ezt könnyűvé, hanem a mennyei Atya. Ahhoz, hogy Isten
segíthessen, nekünk meg kell nyitnunk az értelmünk szemeit, hogy az Ige ne akadjon fenn az
elme szűrőjén. Ahogy tegnap is hallottuk, az Ige és az isteni erő az elménken keresztül árad ki
a testünkre, mert a test és a szellem között be van ékelve a lélek, és a lélek területén van az
elme. Nem én tettem a szent örökséget elérhetővé és a hittől függővé, hanem az Úr Jézus, és
ezt épp olyan könnyen át tudod venni, mint amilyennek Isten Igéje mondja. A mai tanítás
kulcsa az, hogy a reménységből kovácsoljunk hitet, a reménységből lépjünk át a mostba, a
jelenbe, ahol a hit működik. Ámen. Köszönjük az Úrnak. Hisszük, hogy használ ez nektek is
és nekem is, mert ilyenkor a prédikátorok maguknak is prédikálnak, nemcsak a hallgatóságnak.
A tegnapi pesti tanításhoz egy gondolatot hozzáfűznék. Ha vannak az életed bizonyos
területein hegyek, akadályok, problémák, a kérdés, hogy azzal kapcsolatban milyen kép van
előtted? Ha nem jó a kép, akkor cseréld ki, mert különben nem tudsz eredményre jutni.
Cseréld ki egy igei képre! Olyan képet kell magunk elé helyezni, amit szeretnénk elérni. Az
életünknek a további folyása attól függ, hogy a belső képernyőnkön milyen kép van. Ezt lehet
váltani. A számítógép képernyőjén is ki lehet cserélni az egyik szép képet a másik szép képre.
Egy régi ságvári újságban van egy cikk az első oldalon a képzelőerőről, az nagyon csatlakozik
a tegnapi pesti tanításhoz. A képzelőerő; a képzelet mindegyik szóban benne van. Tehát
nagyon fontos, hogy milyen az a kép, ami előttünk van, mert azt fogjuk magunkhoz vonzani.
Ha a kudarc képe van előttünk, akkor gyorsan cseréljük ki a győzelem képére, mert az Úr
Jézus a győztes nevét nekünk adta, és ez által királyokként uralkodunk ebben az életben.
Rendeleteket hozunk, kihirdetjük. Megint a kihirdetés, a kimondás, mert ezzel szabadítjuk fel
a hitünket. Ámen. Én boldogra prédikáltam magam, hiszem, hogy jóllaktatok.
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el.
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
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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.
Köszönjük az Úr jelenlétét, köszönjük, hogy szolgált felénk a Szent Szellem a mai napon is.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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