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A BIBLIAI HIT – 5. A cselekvő hit
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. 07. 23.

Szeretettel ölelünk benneteket. Isten áldásözöne áradjon rátok! A bibliai hit sorozatunkat
folytatjuk. Az 5. rész következik, amelynek a címe: A cselekvő hit
Első Igénk a Zsidó 11,1, amely egy modern fordítás szerint a következőképpen szól:
Zsidó 11,1. Modern fordítás
1. A hit valósággá teszi a reménylett dolgokat.
Meg kell értenünk, hogy a hitünk teszi valósággá azokat a dolgokat, amelyekben reménykedünk. Ha addig várunk valamit, amíg megkapjuk, és csak azután kezdjük el hinni, hogy
megvan, az helytelen. A hited az, ami a várt dolgot valósággá teszi. Ezt láthatjuk végig a
Bibliában. Az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt.
1. Győzelmi kiáltás
Az Ószövetségben jó néhány igehely van, amely a hit teremtő erejét szemlélteti. Amikor
Izrael népe bement Kánaán földjére, hogy elfoglalja Jerikót, Isten pontosan megmondta nekik,
hogy mit tegyenek. Nekik annyi volt a dolguk, hogy higgyenek Isten szavában, és az alapján
cselekedjenek. Olvassuk el:
Józsué 6,2–5.
2. És monda az Úr Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jérikót és királyát a sereg vitézeivel együtt.
3. Azért járjátok körül a várost mind ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a
várost. Így cselekedjél hat napon át.
4. És hét pap hordozzon hét kos szarvból való kürtöt a láda előtt; a hetedik napon
azonban hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel.
5. És ha majd belefújnak a kos szarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát,
kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy
arra a nép, mindenki az előtte való helyen.
Az első Ige eleje nagyon fontos. Megadja Isten a képet a népnek. Lásd, kezedbe adtam
Jerikót. Ezt napokkal a győzelem előtt szólja, de már múlt időben, mert a hit az nem jövő idő.
Tehát lásd, kezedbe adtam. Az előző pesti tanítás címe az volt, hogy Látni a láthatatlant.
Józsuénak és a népnek ezt a láthatatlant kellett látni a szemeik előtt. Lásd, kezedbe adtam
Jerikót, és Isten elmondta, hogy mit kell tenniük. Hat napon keresztül egyszer meg kellett
kerülni a várost, kürtöléssel. Vitték magukkal a frigyládát, abban volt Isten dicsősége. A
hetedik napon hétszer kellett megkerülni a várost, és a hetedik után kellett a győzelmet kiáltani. Ez volt a haditerv. Az okos doboz (fej) mit mondana erre? Hát ez ostobaság! Attól, hogy
kürtölünk, meg körbejárunk, be fog dőlni a fal? Valószínű, hogy a városban levő nép és a
katonaság is azt gondolta, hogy hahaha, milyen kis együgyű csapat, akik körbejárkálnak!
Milyen eredményük lesz ebből? Nekik látniuk kellett a láthatatlant, Isten szavát. Odafestette a
képet. A lásd, Máriánál úgy van írva, hogy ímé. Azt jelenti, hogy lásd. Máriának is kellett
látni azt a képet, hogy fogan, és gyermeket szül. Fiút szül. Az Ige alapján történő cselekvésük
működő hit volt. Ugyanis a cselekvésükkel hozták működésbe a hitüket. Mint említettem,
körül kellett járniuk a város falait hat napon át egyszer, a hetedik napon hétszer. Most
olvassuk el a Bibliában.
Józsué 6,10.
10. A népnek pedig parancsolt Józsué, mondván: Ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból addig a napig, amíg azt mondom néktek: Kiáltsatok;
és akkor kiáltsatok.
Azért volt erre a parancsra szükség, hogy a nép a helytelen megvallásával ne tehesse
tönkre Isten tervét, így nem volt szabad szólniuk a csatakiáltásig, az utolsó körig. Hasonló
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helyzetet olvashatunk a Bibliában Zakariásról. Amikor az angyal megjelentette, hogy idős
korukra fog születni a Keresztelő János, akkor Isten Zakariás száját bezárta egészen a
születésig, a győzelemig, hogy nehogy elrontsa Isten tervét. Ez itt egy előkép. A győzelemig
cipzár volt a szájukon. A hetedik nap, a hetedik kör után, amikor a kürtök megszólaltak, akkor
nagyot kellett kiáltaniuk. A hitük alapján előre kiáltották a győzelmet, és csak ezt követően
vehették be a várost, mégpedig harc nélkül.
Józsué 6,20.
20. Kiáltott azért a nép, mihelyt kürtöltek a kürtökkel. Lőn ugyanis, amint meghallá
a nép a kürtnek szavát, kiálta a nép nagy kiáltással, és leszakadt a kőfal magától, és
felment a nép a városba, mindenki az előtte való helyen, és bevették a várost.
Figyeljétek meg, hogy amikor elkezdték a csatakiáltást, a falak még szilárdan álltak.
Amikor a győzelmüket a most hit alapján előre kimondták, felszabadították a hitüket. Ne várj
a győzelmi kiáltással a csata végéig! Isten dicséretével az ajkaidon indulj a harcba, és figyeld,
Ő hogyan munkálkodik! Izrael népének a hite mozgásba hozta és valósággá tette Isten Igéjét,
ami a várfalak leomlását eredményezte. Könnyű úgy kiáltozni, hogy már a porban hevernek a
falak. Mert ehhez egyáltalán nincs szükség hitre. Egy kiemelt mondat következik: Meg kell
értenünk, hogy a hit nem más, mint cselekvés Isten Igéje alapján. A hitnek két fajtája van:
aktív hit, ami működik, és van a passzív hit, ami szunyókál. Ez volt az aktív hit.
Mégis sok olyan ember van, aki csak várakozik arra, hogy imameghallgatást, Szent Szellem keresztséget, vagy gyógyulást kap. De csak tétlenül várakoznak arra, hogy majd történik
velük valami. Az ilyen ember tehetetlenül vesztegel a passzív, nem működő hit állapotában,
és arra vár, hogy valami jó történik vele, jobbra fordul a helyzete, vagy adódik valami. Az
ölébe hullik a megoldás. De nem lát mást, csak kifizetetlen számlákat. Egy ilyen emberrel
találkozott Hagin Coloradóban. Ez a szent nem dolgozott, bár volt felesége, és öt gyermeke.
Csak reménykedett Istenben, hogy minden jobbra fordul, de soha nem történt vele semmi.
Egy éve volt a gyülekezet tagja, és a gyülekezet látta el őket élelemmel, és adott némi
fizetséget a feleségének házimunkáért. A férfi meg csak reménykedve várt továbbra is. Neki
tevékenyebbnek kellett volna lennie. Isten segít, de a közmondás azt mondja, hogy segíts
magadon, akkor majd Isten is megsegít. Tehát benne van a mi részünk is. Isten segít, de
amikor a kötelezettségeidnek eleget kell tenned, nem maradhatsz otthon arra várva, hogy
valami majd csak történik veled. Ez nem zárja ki persze azt, hogy időnként történhetnek
anyagi csodák is, mert ilyen bizonyságokat is olvasunk. A semmittevés helyett azonban
imádkozhatsz. Hihetsz Istenben, cselekedhetsz. Akkor valami majd valóban történik. Ugyanez
a helyzet szellemi síkon is. Rengeteg ember van, aki vár valamire, de az nem következik be.
Neked kell tevékenyen cselekedned Isten Igéje alapján ahhoz, hogy jöjjenek a megoldások.
Szeretnék néhány példát hozni a hitről az Újszövetségből is. Nézzünk meg néhány igerészt.
Először nézzük meg annak az embernek a történetét, akit négy barátja vitt Jézushoz, hogy
meggyógyuljon.
Márk 2,1–4.
1. Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van.
2. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és
hirdeté nékik az Igét.
3. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala.
4. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal hozzá, megbonták ama háznak
fedelét, ahol Ő vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.
Ez a nyoszolya egy hordágyat jelent. Ehhez a történethez a Lukács 5,17-ben hozzáteszi az
Írás, hogy az Úrnak ereje volt Ővele, hogy gyógyítson. Ezt otthon megnézhetitek majd. Tehát
Jézus mindig tanítással kezdte a szolgálatát. Most is tanított, de a tömeg miatt nem tudtak a
beteggel bejutni a házba. Az ember ágyban fekvő béna volt. Ezért hát felvitték őt a tetőre, és a
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megbontott tetőn át bocsátották le a szobába Jézus elé, a középre. Fontos ez a szó, hogy
középre. Jézus is itt állt, középen.
Márk 2,5.
5. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak
néked a te bűneid.
Ezen a farizeusok, a vallásos emberek kiakadtak. Néhányan ma is megkérdezik, hogy
kinek a hitére utalt Jézus? Az Ige azt mondja, hogy látván azoknak hitét. Ez pedig többes
szám. Tehát mindannyiukról szól. Nemcsak arról a négyről, akik vitték a beteget, hanem
magáról a betegről is. A beteg is kinyilvánította a hitét. A hit kiül az arcunkra. Emlékeztek, az
Ékes kapunál is látták az apostolok, hogy a beteg embernek van hite. Mert a figyelmét
odairányítja. Elkezd ragyogni, mert az Ige megérinti a szívét, a prédikáció felbuzdítja. Tehát a
hitet lehet látni. Egy jó kérdés merül fel ma is. Vajon ma hány olyan ágyban fekvő beteg van,
aki engedné magát felvitetni a háztetőre a barátaival? De hadd szemléltessem ennek az
embernek a hitét azzal is, hogy amikor Jézus szólt hozzá, hogy kelj fel, még nem érezte
jobban magát. Éppen olyan tehetetlenül feküdt, mint előtte, és a helyett, hogy megpróbált
volna felkelni, nyugodtan mondhatta volna azt is, hogy Uram, de hát nem látod, hogy engem
mások hoztak ide? Én valószínűleg nem tudok felkelni, előbb meg kell, hogy gyógyíts engem.
De amikor Jézus azt mondta, hogy kelj fel, vedd fel a hordágyadat, és eredj haza, akkor
elkezdtek történni a dolgok.
Márk 2,11.
11. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.
A beteg hitlépést tett azzal, amikor cselekedni kezdett, és erre a gyógyulás volt a válasz.
Nézzük meg a Márk 2,12-ben, hogy mi történt?
Márk 2,12.
12. Az pedig azonnal fölkelt, és felvévén nyoszolyáját, kiment mindenkinek láttára;
úgyhogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván: Sohasem láttunk
ilyet!
Csodálkoztak rajta. Ha ez az ember megtagadta volna, hogy a Mester szavai alapján
cselekedjen, akkor nem nyert volna gyógyulást. De mivel engedelmes volt és felkelt a
hordágyról, így meggyógyult. Ez a cselekvő hit, és nem a láthatókra nézett. Nem a tüneteire
nézett, a bénaságára sem tekintett. Ez egy szellemi lecke nekünk is. Amikor Isten Igéje szerint
cselekszünk, az hit, amely beteljesül. Ha nem így cselekszünk, hanem csak várunk, akkor
semmi sem teljesedik be.
Valaki elmesélt egy történetet a pünkösdi ébredés idejéből, egy női evangélistáról, aki négy
tolókocsiban ülő beteg felé szolgált. Mindegyiküknek nagyon csendesen csak annyit mondott:
kelj fel és járj, a Jézus nevében! Egy kivételével mind fölkelt, és járt. A mozdulatlanul maradó
hölgy így szólt: én nem tudok járni. Az evangélista hölgy így válaszolt: A többiek sem tudtak,
mégis megtették! A tolókocsis így felelt: Tudom, hogy ők megtették, de én nem tehetem, én
évekig nem jártam, nekem nem megy! Ugye ez nem a hit szava? Ez a beteg a hitetlensége
által ott maradt bénán. Láthatjuk, hogy amikor a többiek megcselekedték azt, amit nekik
mondott a szolgáló, az eredmény nem maradt el. A szolgáló Istentől vette, hogy mit mondjon
nekik. Amikor megcselekszed Isten Igéjét, vagy amit a Szent Szellem szól a szívedhez,
azonnal megvan az eredmény a te életedben is. Ez a hit.
2. Adj választ
Az egyik gyülekezetben, ahol Hagin pásztorolt, volt egy köszvényben szenvedő hölgy. A
köszvény ízületi gyulladást jelent. Az orvos már évekkel ezelőtt közölte vele, hogy a teste
meg fog merevedni, és végül nem tud majd mozogni. A tolókocsijában fog ülni, ugyanabban a
helyzetben, megmerevedve. Lábra állhat, de a törzse akkor is görnyedt marad. Ő és a férje
soha nem mulasztottak el egyetlen istentiszteletet, és evangelizációs alkalmat sem. Mindig ott
voltak. Hagin bármiért imádkozhatott ezzel az asszonnyal, mindig megkapta az imaválaszt, de
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sohasem kérte, hogy imádkozzon a köszvényének az elmúlásáért. Ez nagyon zavarta őt,
hiszen számos olyan tagja volt a gyülekezetnek, aki nagyon súlyos betegségből gyógyult meg.
Néhányan azt mondták: Persze, hiszen ez nem volt Isten akarata! De mi tudjuk, hogy Isten
akarata a gyógyulás, mert Ő akarja, hogy gyógyítsuk az embereket.
Máté 10,8.
8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket
űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
Ez nem azt jelenti, hogy minden keresztény meg is fog gyógyulni, és nem azt jelenti, hogy
a keresztények betegen nem mehetnek be a mennybe. Betegen is a mennybe juthatnak az
újjászületettek, de amíg a földön tartózkodnak, meg vannak fosztva egy áldástól, a
gyógyulástól. Mert nem tudták átvenni azt, amit az Úr Jézus elkészített a számukra. Egyik
délután a gyülekezet néhány tagja elment ehhez a hölgyhöz, hogy együtt imádkozzanak vele.
Amint imádkoztak, Hagin megkapta szellemben, hogy miként szolgáljon az asszony felé.
Szólt tehát a többieknek: Menjetek el a közeléből, figyeljetek, és ne érjetek hozzá, hagyjátok
most őt! Azután rámutatott az ujjával: Testvérnő, most kelj fel, és járj, a Jézus Krisztus
nevében! A jelenlévők mind látták, amint egy láthatatlan erő felemelte a beteget, és a
levegőben ült, bizonyos távolságra a széktől. Isten hatalmas ereje volt ott. Tudta mozgatni a
karjait, de amint lenyúlt a tolószék karfájáért, egyszerűen visszaesett. Ez a hitetlenség jele volt
a részéről. Abban a pillanatban, amikor ez történt, Hagin gondolkodás nélkül szólt, és tudta,
hogy Isten Szelleme szólt általa: Testvérnő, neked semmi hited nincs, ugye? Nem hiszel
abban, hogy valaha is meggyógyulhatsz a köszvényből? Azonnal fölkiáltott: Nem, Hagin
testvér! Én már így fogok meghalni, ezzel tesznek a sírba!
Megprófétálta saját sorsát. Így is lett. Kiemelt mondat következik: Nem kaphatsz Istentől
semmit, a hiteden felül. Amekkora a hitszintünk, annyit tudunk átvenni Istentől. Tudod, mi
történt volna, ha ez a nő együttműködik Istennel, és azzal az isteni erővel, amely rajta
megnyugodott? Járni kezdett volna, abban a pillanatban meggyógyult volna. Rengetegen
gondolják azt, hogy Isten ereje, a gyógyító erő, a Szent Szellem ereje csak úgy rájuk száll, és
tesz velük valamit, akár akarják, akár nem, akár együttműködnek vele, akár nem. A Szent
Szellem nem alkalmaz kényszert, vagy erőszakot. Ilyet csak egy gonosz szellem tesz. A Szent
Szellem csak ösztönöz, vagy finoman késztet. De tőled függ, hogy reagálsz-e rá?
Engedelmeskedsz-e neki? Adsz-e választ a Szent Szellem hívására? Nagyon sok esetben
konkrét tünetekkel hívja ki a szolgáló a szenteket, hogy ilyen és ilyen területen van
gyógyulás. Amikor a hívők nem reagálnak erre, akkor nem is fognak kapni semmit. Vagy
pedig olyan is előfordult, hogy a szolgálóknak a Szent Szellem egy konkrét személyt mutat
meg, hogy te gyere ki a gyógyító sorba. Amikor ezt valaki testi módon látja, és nem látja a
Szellem működését mögötte, akkor inkább megsértődik, és nem jön ki. Tehát amikor a Szent
Szellem valamire indít bennünket, hogy egy szolgálón keresztül felhívást kapunk, akkor
válaszoljunk a Szent Szellemnek!
Hagin egy összejövetelt tartott Texasban, ahova eljött egy hölgy, hogy vegyen Szent
Szellemet. Hagin rátette a kezét, imádkozott érte, a Szent Szellem rászállt, de ő nem reagált
erre. Hagin pontosan tudta, hogy mi a probléma, de néha ezt nem lehet az illetőnek
megmondani, mert ez még nem biztos, hogy segítség a számára, hiszen nem értené meg.
Ismét rátette a kezét, és ugyanaz történt. A testvérnő még mindig nem adott választ, nem
fogadta a Szent Szellemet. Hagin tudta, hogy bizonyos időre lesz szükség, hogy a nő
felismerje a saját problémáját. Mivel már késő volt, Hagin átadta az istentiszteleti alkalmat a
helyi pásztornak. Amikor a parkolóba igyekezett, észrevette, hogy ez a bizonyos hölgy az
autójában ül. Rettenetesen csalódottnak látszott, ezért Hagin arra kérte az Urat, hogy mutassa
meg, hogyan segíthetne neki. A Szent Szellem azonnal megmutatta, hogyan nyújthat neki
gyors segítséget. Odalépett hozzá, kinyitotta a Bibliáját az Apostolok cselekedeteinél a 2,4.
versnél és megkérte, hogy olvassa fel hangosan az Igét.
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Apostolok cselekedetei 2,4.
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken,
amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Megkérdezte tőle, kiről mondja az Ige, hogy nyelveken szólt? Azt válaszolta tévesen, hogy
a Szent Szellemről. Így tehát megkérte, hogy olvassa el újra. Végül negyedszerre ráébredt,
hogy valami nem stimmel, lassan olvasta: És megtelének ők mindnyájan Szent Szellemmel,
és ők kezdének szólni más nyelveken. Meglepődve szólt: Nini, hát a betöltekezett hívők
voltak azok. Kivette Hagin Bibliáját a borítójából és megvizsgálta. Azt hitte, hogy a
prédikátornak talán más Bibliája van, mint neki, de pontosan olyan volt, mint az övé. Erre azt
mondta: Mindig azt gondoltam, hogy a Szent Szellem az, aki beszél, de Ő csak a szótagokat
adja, és a hangszálainkat használja. Hagin elmondta neki, hogy ő is tudta, hogy ez volt a
gondja. Most nézzünk meg néhány más Igét is, ne csak egyet ragadjunk ki – folytatta Hagin.
Olvassuk el az Apostolok cselekedeteiben a 10,44-46-ig.
Apostolok cselekedetei 10,44–46.
44. Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik
hallgatták e beszédet.
45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt
mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka.
46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.
Az utolsó mondat lényeges, mert Péter és kísérete hallja, hogy a hallgatóság, jelen esetben
a pogányok nyelveken szólnak. Ó – mondta a hölgy, már értem! Rendben van – felelte Hagin.
Ez két bizonyság, de legyen három. Lapozzunk az Apostolok cselekedetei 19,6-hoz.
Apostolok cselekedetei 19,6.
6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk; és szólnak vala
nyelveken, és prófétálnak vala.
Tudod, Hagin testvér – mondta a hölgy –, ha bíróság elé idéztek volna, hogy tanúskodjak
és megkérdezték volna, hogy ki is volt a nyelveken szóló, azt feleltem volna, hogy a Szent
Szellem, és meg lettem volna győződve arról, hogy igazat beszélek. Hadd kérdezek most
valamit – mondta Hagin. Amikor a kezemet rád tettem, érezted-e, hogy a Szent Szellem, Isten
ereje rád száll? Teljes mértékben – válaszolta. Amikor ez történt, nem akart a nyelved valamit
mondani, ami nem az anyanyelveden volt? Hát – mondta. Minden erőmre szükségem volt,
hogy visszatartsam. Egyáltalán nem szabad visszatartanod – felelte Hagin – sőt szükséges,
hogy együttműködj vele.
Értitek már, hogy miről beszélek? Amikor a Szent Szellem késztetést ad neked, hittel
cselekvésbe kell kezdened. Hagin azt mondta ennek a hölgynek: Nem szabad visszatartani a
nyelveken szólást! Az emberek tévesen azt hiszik, hogy ellen kell állniuk a késztetésnek, amíg
csak lehet, és így a végén a Szent Szellem majd használni tudja őket. Az egyetlen haszna
ennek az, hogyha elfáradnak, végül elengedik magukat és elkezdenek nyelveken szólni. De ha
megtanulják, hogy átugorjanak ezen az akadályon és Isten Igéje szerint cselekedjenek, akkor
azt azonnal elnyerik.
Egy evangélista mesélte Haginnek, hogy egy alkalommal, amikor kora este a
gyülekezetben volt és imádkozott, valaki hozzálépett, kezet fogott vele és azt mondta: Tudod,
mi a helyzet velem? Az az ember olyan vigyorogva beszélt, mintha nagyon büszke lenne
valamire. Már tizenkilenc éve keresem a Szent Szellemet. Az evangélista így szólt: Nehogy
azt hidd, hogy várakoznod kell rá! Jézus azt mondta, aki keres, az talál. Ha kerested volna,
akkor meg is találtad volna. Semmi mást nem tettél csak keringtél az oltár körül. Úgy tűnik,
sokan csinálják, hogy csak az oltár körül keringenek. Ideje már ezt a keringést befejezni és
elkezdeni a cselekvést Isten Igéje alapján, mert a hit cselekedet.
3. A hit meghatározása
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Hagin találkozott egy férfival, aki megégett és ezért járóképtelené vált. A lábait csak húzta
a padlón. A gyógyító alkalom során az Úr a Szelleme által szólt, hogy hívjon mindenkit előre,
akinek valami baja van csípőtől lefelé. Körülbelül tizenketten jöttek előre, és ez a férfi volt az
első a sorban. Odalépett hozzá és megkérdezte: Tudsz te futni? Meglehetősen meglepődött: Ó
Istenem, nem! Én még járni sem tudok nemhogy futni. Akkor azt mondta neki Hagin: Nos, az
Úr szólt hozzám, hogy mondjam meg neked, fuss! Egy pillanatig sem gondolkodott, máris
megfordult és elkezdett bicegni olyan gyorsan, ahogyan csak tudott. Amikor harmadszor
kerülte meg a termet, Isten Szelleme Haginre szállt, aki leugrott az emelvényről, megfogta a
férfi kezét és körbefutott vele. Mikor visszaértek, a férfi már nem sántikált, hanem normálisan
ment, tökéletesen meggyógyult. Ez egy csoda volt, de ha Hagin nem tudja rávenni ezt az
embert, hogy cselekedjen, és együttműködjön vele, akkor nem segíthetett volna rajta. Ismét
egy kiemelt mondat: A hit cselekvés az Isten Igéje alapján; annak a cselekvése, amit Isten az
Igéjében, vagy a Szent Szellem által mond.
A következő este két idősebb úr is elment az alkalomra. Ritkán látni ilyet. Mind a kettőnek
fehér haja volt és annyira hasonlítottak egymásra, mint az ikrek. Később kiderült, hogy
testvérek. Az egyik hetvenkettő, a másik hetvennégy éves. Ez a két öreg annak a férfinak a
szomszédságában lakott, aki előző este meggyógyult. Észrevették, hogy a szomszédjuk kint
dolgozik a kertben és azt gondolták, hogy valahogy kikúszott, de néhány perc múlva látták,
hogy egyenesen feláll, egyenes tartással járkál. Átszaladtak hozzá, hogy megnézzék, hogy mi
történt vele. Ő elmondta a bizonyságát, hogy hogyan gyógyult meg és, hogy az Úr mit
cselekedett vele. Mind a ketten eljöttek az istentiszteletre, újjászületek, egyikük még be is
töltekezett Szent Szellemmel. Látjátok, hogy valami csodának kellett történnie, ami ezeket az
embereket is meggyőzte Isten létezéséről és jóságáról, szeretetéről. Az egyik gyógyító sorban
tizenkét beteg állt, és ahogy a felszólításra futni kezdtek, sorra meggyógyultak. Ahogyan az
utolsó hölgyhöz értek, azt kérdezte Hagin: Testvérem, készen állsz arra, hogy a lábaid
meggyógyuljanak? Ó, Hagin testvér, nekem ez nem megy! Hát a többieknek sem ment, mégis
megtették – felelte erre. Igen, de én tudom, hogy én nem vagyok rá képes – ismételte. Én
pedig nem tehetek mást, csak annyit, hogy átadom neked, amit az Úr üzent – mondta Hagin.
A hölgy megfordult és néhány lépést tett sántikálva, amikor utánaszólt: Figyelj ide, testvérnő!
Te egyáltalán nem akartál futni, zokon vetted és minden erőddel ellenkeztél, ugye? Igen –
válaszolta. Menj és ülj le, nem tudok rajtad segíteni! Isten nem tud segíteni azoknak, akik nem
működnek együtt vele!
Nagyon szeretném, ha megértenétek a következő kiemelt mondatot: A hit valósággá tesz.
Azokat a dolgokat teszi valóságossá, amelyeket remélünk. Ha hiszünk, akkor úgy is cselekszünk, mint akinek megvan már az, amiben hisz. A hit valóságot, másképpen megvalósulást
ad a reménylett dolgoknak. Az emberek meg akarnak gyógyulni, és pontosan meg lehet nekik
mondani, hogyan tegyék. Az Apostolok cselekedetei 14-ben olvassuk, hogy Pál látta azt, hogy
a sánta embernek van hite a gyógyulásra. De az még ott ült bénán mindaddig, amíg Pál nem
adta ki a hit parancsszavát.
Apostolok cselekedetei 14,7–10.
7. És ott prédikálják vala az Evangéliumot.
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva
sánta volt, és soha nem járt.
9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite hogy
meggyógyul,
10. Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt.
Az igazság az, hogy minden hívőnek van hite a gyógyulásra. Valaki azt mondta erre, ha
lenne hitük, akkor meg is gyógyulnának. Nem, ez tévedés. A Biblia sehol nem mondja azt,
hogy csak legyen hited, és meggyógyulsz. De abban a pillanatban, amint cselekedni kezdesz
az Ige alapján, és ellenállsz az ördögnek, valamint kitartasz, jön a győzelem. Tehát a hit
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önmagában nem gyógyít. A hithez cselekedeteket kell párosítani, mint az előző történetekben
is láttuk. Gondoljuk végig, és itt a lelki szemeink előtt fusson végig egy film, hogy Pál
prédikál Listrában. Ott ül a sánta, látja rajta, hogy nagyon figyel, kikerekedett szemmel,
amiből arra következtetett, hogy ennek az embernek van hite. Tehát volt hite, de még mindig
béna volt. Amikor Pál azt mondta, hogy állj a lábaidra, és ő ezt megcselekedte, akkor jött a
gyógyulás. Első hallásra lehet, hogy furcsának tartja, vagy nem érti az ember, hogy van hite és
mégsem gyógyul meg. A hitet cselekedetekkel kell párosítani, akkor jön az áttörés, akkor jön
a győzelem. Így már tiszta, ugye?
Utolsó történet. Akik a Szent Szellemet keresik, jól tudják, hogy az első pünkösd után
mindig azt a kérdést tették fel a hívőknek: Vettétek-e a Szent Szellemet? Ezt a Cselekedetek
19,2-ben megtaláljátok. Vettétek-e? Nem azt kérdezték, hogy Isten megadta-e? Azt kérdezték,
hogy vettétek-e? Isten nem fogja automatikusan megadni a Szent Szellemet, mert azt kérni
kell, és fogadni kell. Ami Istent illeti, Ő már mindent megadott nekünk Krisztusban. Rajtad
áll, hogy elvedd. Ezt neked kell megtenned. Néhányan azt mondják: bárcsak ilyen könnyű, és
egyszerű volna, ahogy a prédikáció alapján hangzik! Ez éppen ilyen könnyű és egyszerű. Ha
nem így lenne, akkor én is hazudnék, Jézus is, és a Biblia is, mert az Ige azt mondja, hogy
veszitek a Szent Szellem ajándékát. Ez az Apostolok cselekedetei 2,38-ban van. Otthon
utánanézhettek. Tehát azt mondja ott az igerész, hogy veszitek a Szent Szellem ajándékát.
Vajon nehéz-e egy ajándékot átvenni? Például, ha egy ember elkérné tőlem ajándékba az én
Bibliámat, és én erre azt felelném, hogy rendben, itt van. Nagyon furcsa dolog lenne az, ha az
illető a felkínált ajándék helyett továbbra is könyörögne: Ó, kérlek, add ezt nekem! Azt
gondolnád, hogy elment az esze. Csodálkoznál, hogy miért nem nyújtja ki a kezét, és veszi át.
A szellemi dolgok éppen olyan valóságosak, mint a fizikai dolgok. Ha Isten felajánl neked
egy ajándékot, ebben az esetben a Szent Szellemet, neked nem kell könyörögnöd érte, és azt
kiáltanod: Ó, drága Istenem Te tudod, hogy ezt mennyire akarom! És nem kell 10,20,30 évig
könyörögni. Nem, mert így a cselekedetedet hitetlenséggel párosítanád. Isten azt mondta: itt a
Szent Szellem, ajándékba adom! Tudjuk a Lukács 11,13-ban, hogy aki tőle kéri, az kap. Ha
újjászülettél, azonnal elveheted, nem kell tovább várnod. Készen állsz arra, hogy átvedd a
Szent Szellemet. Azért kell előbb újjászületni, mert a Szent Szellem csak kitakarított házba
megy. Amikor az Úr Jézust befogadtuk, akkor a szent vér tisztára mosott. A Szent Szellem a
tiszta házba jön.
A hit hallásból ered, a hallás pedig Isten Igéjéből. Ismered a Szent Szellem keresztségre
vonatkozó Igéket, így megvan hozzá a hited. A hit az Ige alapján való cselekedet. Neked kell
cselekedned Isten Igéje alapján. Egy szó, mint száz, készülj fel és cselekedj most! A most hit
alapján.
A cselekvő hit legjobb meghatározása ez: Ha hiszel, akkor cselekszel is!
Záró Igénk következik az Egyszerű fordításból.
Jakab 2,14. 18. Egyszerű fordítás
14. Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg,
akkor annak az embernek a „hite” nem ér semmit! Vajon az ilyen „hit” által megmenekülhet-e?
18. Valaki esetleg így érvelhet: „Vannak, akiknek hitük van, másoknak meg jó tetteik.” Erre azt válaszolom, hogy nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit –
én viszont éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, amit a hitem alapján teszek!
Ez nagyon szépen megfogalmazza a mondanivalóját, a lényegét. A 14-es vers vége azt
mondja, hogy vajon az ilyen hit által megmenekülhet-e? A mi Bibliánk pedig azt mondja,
hogy megtarthatja-e őt a hit? Igazából a hitmegvallásunk tartott meg bennünket. A hitmegvallásunk által üdvözültünk, amikor elmondtuk az üdvösség imát. Tehát a hit képes
megtartani. Így az üdvösség tekintetében is, de meg tudja tartani az egészségünket is. Sok más
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területen is láthatjuk azt, hogy a hit képes megtartani bennünket. Balesetekből tud kimenteni.
Természetfeletti módon tud kimenteni Isten.
Egyik szolgálótársunk írta a napokban, hogy nagyon fontos ez a hit sorozat, mert sokan
visszaesnek, elgyengülnek a hitben. Tehát kell az erősítés. Haginre utal, hogy ő folyamatosan
a hitről tanított, és mégis nagyon sok olyan emberrel találkozott, akik a hitük alapján nem
tudták átvenni az imaválaszt. Tehát végül is ebben megerősítést kaptam, hogy szükség van
erre. Én nagyon örülök annak, amikor olyat hallok egy tanításban, amit már tudok, mert akkor
megerősítést kapok. Örülök – dicsőség Istennek –, hogy ebben nekem már van világosságom.
Tehát nem úgy teszek, hogy ó, ezt már én tudom, aztán legyintek. Hanem felbuzog a szívem,
hogy ezt a világosságot már Isten elhozta hozzám. Persze vannak mellette olyan dolgok, amik
hozzátesznek még, és növekszik a világosságom általa. Úgyhogy épüljetek a szentséges
hitetekben!
Hálákat adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik a testekben. Helyreállítás van a
torokban és a légúti területen. Ez lehet allergiás tünet is, vagy éppen egy kis járványos,
vírusos kór. Az alkarban. Erekben van gyógyulás. Az egy hit cselekedet, hogyha kinyújtod a
karodat és átveszed, mert ezt a Szent Szellem neked készítette személyesen.
Megköszönjük az Úrnak a különleges jelenlétét a mai napon.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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