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

1/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

A BIBLIAI HIT – 11. A hit felszabadítása 

 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2018. szeptember 17. 

 
Egy gyógyító kenet jelent meg a gyomorban. Akkor a hit keze kinyúl: Köszönöm, Uram, 

ezt a gyógyító ajándékot, elveszem, és megvan nekem a gyógyulásom.  
Egy kiigazítást teszek a múlt heti tanítással kapcsolatban. Ott is azt mondtam, hogy az Igét 

kell imádkozni. De hála az Úrnak, vannak éleslátású bárányaim, és ki kell, hogy egészítsem 
azzal, hogy ide még beletartozik az is, hogy pozitív dolgokról beszélünk. Mert amikor pozitív 
dolgokról beszélünk, akkor gyakorlatilag az az Ige vonalában van. A másik pedig: a tanítás 
végén, amikor már szabadon prédikáltam, a tanításban az van, hogy az Úr Jézus szólt Kenneth 
Haginhez, hogy nem kell kérni, hanem csak meg kell igényelni az anyagiakat. Emlékeztek rá? 
A végén helytelen szót használtam, mert ott a záró Ige után még arról beszéltem, hogy akkor 
kérjünk, de ott igazából a helyes szó az, hogy igényeljünk. Kiigazítom ezt a pár gondolatot.  

 
Szeretettel ölelünk benneteket. Megáldjuk ezt a helyet, amely befogadta az Úr Jézus szol-

gálatát. Áldás legyen rajta! Elérkeztünk a Bibliai hit 11. részéhez. A mai tanítás címe: A hit 

felszabadítása 

1. Az Ige tisztelete 
Róma 10,10. Czeglédy Sándor fordítása  
10. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, szájjal teszünk pedig vallást, hogy 

megtartassunk.  
A hitünkről a szánkkal tesszük a megvallást. Fontos tudni, hogy nem a felekezethez való 

csatlakozás üdvözít, hanem a szánkkal tett megvallás az Úr Jézusról. Hiába születik valaki 
bele egy vallásos családba úgy, ahogy mi is, az még nem adta meg az üdvösséget. Jézus azt is 
mondta, ha valaki azt mondja, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, 
megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Ezt a Márk 11,23-ban találjátok meg, ha utána 
akartok nézni. Nem árt utánanézni a pásztornak, hogy azt mondja-e, ami a Bibliában van. 
Meg lehet állapítani, hogy valakinek helyes-e a hite arról, amit mond. Lukács 6,45-ös Ige 
támasztja ezt alá. 

Lukács 6,45. 
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót: és a gonosz ember az ő szívének 

gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.  
Ha az ember megvallása rossz, a hite is rossz. Ha a hite rossz, akkor rossz a 

gondolkodásmódja is. Ha a gondolkodásmódja rossz, akkor az elméje még nem újult meg 
Isten Igéje által. Ez a három dolog szorosan összefügg. Megvan a lehetőségünk arra, hogy 
Isten Igéjével összhangban gondolkozzunk, higgyünk, és beszéljünk. Mert Isten nekünk adta 
az Igéjét, hogy a gondolkodásmódunkat ki tudjuk igazítani. Rajtunk múlik, hogy megtesszük-
e, és mikor tesszük meg? Hogyan gondolhatja bárki is, hogy segítséget nyerhet Istentől, ha 
közben mellőzi az Igét? Sokszor még a teljes evangéliumi hívők cselekedete és viselkedése is 
érthetetlen, mert sok esetben hitetlenség nyilvánul meg rajtuk keresztül. Isten csak az Ő 
Igéjével összhangban munkálkodik. Az Igét Isten az Ő neve fölé magasztalta. Az két fontos 
gondolat, hogy megértsük, mit jelent az, hogy az Igét az Ő neve fölé magasztalta, Jézust a 
jobbjára ültette, miután bevégezte a megváltás művét. A mesékben is úgy van, hogy a király 
jobb oldala egy hatalmi hely. Ha a kondásfiú legyőzte a sárkányt, akkor a király a jobbjára 
ültette. A mennyei Atya, miután az Úr Jézus legyőzte az ördögöt, a jobbjára ültette Őt, és az 
egy hatalmi hely. Ezért mondja ez a mondat azt, hogy Isten az Igéjét az Ő neve fölé 
magasztalta, mert a Jézus neve eredetileg az Ige. Honnan veszik a hívők, hogy segítséget 
kapnak Istentől, ha ők maguk az Írással ellentétesen beszélnek? Ilyen a világ és ilyenek 
voltunk mi is, amíg a világban voltunk. Lehet, hogy ezt nem tudatosan teszik, de ha az Ige 
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ellen fordulnak, akkor nem kérhetik meg Istent, hogy bármit is tegyen értük. Isten csak az 
Igéjével összhangban képes munkálkodni. Egy más megfogalmazás szerint: amit megértenek 
a mennyben, az az Ige. Tehát ezért nekünk ahhoz, hogy eredményeket tudjunk elérni, az Igét 
kell kimondanunk. Az Igét kell imádkoznunk. Lehet, hogy ezt az emberek nem tudatosan 
teszik, ha az Ige ellen fordulnak, mert nincs igei ismeretük. De nem kérhetik meg Istent, hogy 
bármit is tegyen értük. Isten csak az Igéjével összhangban képes munkálkodni.  

Meglepődve tapasztalhatjuk, hogyan viszonyulnak az emberek Isten Igéjéhez. Valakik 
félretolják az Igét, vagy lekezelően beszélnek róla. Vagy egyszerűen félresöprik. Egy-két éve 
újjászületett keresztény voltam, amikor a lépcsőházunkban kiraktam a könyveket, és 
könyvraktárunk volt, és árultam a könyveket. Jött arra egy ember a szomszéd faluból, ő már 
volt az egyház vidéki alkalmán. Tehát újjá volt születve, és kritizálóan szólt valamelyik 
könyvről. Egyszerűen a Szent Szellem adta a szavakat a számba, hogy ami itt le van írva, az 
Isten Igéje. Akkor elhallgatott. Az Igét ugyanazzal a tisztelettel kell kezelnünk, mint magát 
Jézust, mintha fizikai testben itt lenne közöttünk. Két igehelyet ajánlok, most nem olvassuk el. 
A Róma 15,4-es és az 1Korinthus 10,11. vers. Ez a két Ige arról szól, hogy a régi történetek, 
amelyek fel vannak jegyezve, ezek a tanulságunkra vannak. Mert ezek a történetek is, amik 
ebben a tanítássorozatban vannak, régi történetek. De tanulhatunk belőlük.  

Példák következnek: 
a.) Kritizálás 

Kenneth Hagin prédikált egy helyen, ahol több felekezet képviselői voltak együtt. Éppen a 
gyülekezet irodájában volt, amikor megszólalt a telefon, és hívták azt a pásztort, akinél ezeket 
az összejöveteleket tartotta. Bár a telefonkagyló nem a fülén volt, mégis minden szót hallott, 
mert olyan hangosan beszélt a másik fél. A telefonáló Hagin előző esti prédikációjára 
panaszkodott. (Sajnos ez a jelenség néhol ma is tapasztalható.) A pásztor így felelt neki: 
Minden megtalálható az Igében, ami elhangzott tegnap este. Követtem Hagin prédikációját a 
Bibliámban, évek óta vagyok szolgálatban, és minden le van írva az Igében, ami elhangzott. A 
telefon végén levő ember így szólt: Nézd, én 25 éve prédikálom már ezt, a magam módján – 
kihangsúlyozom, hogy a magam módján –, és akár így van, akár úgy, Biblia vagy nem Biblia, 
én akkor is maradok az én álláspontomnál. Ez a megszokáshoz való ragaszkodás. Jó vagy 
rossz, Biblia ide vagy oda, csak azért, mert így prédikálja már 25 éve, nem akarja meg-
változtatni a hozzáállását. Amíg a hívők szellemi tudása csecsemőszinten van, Isten hozzájuk 
is igazodik, ahogyan mi a kisbabákhoz. De amikor már elérünk egy igei tudásszintet, Isten 
elvárja tőlünk, hogy annak a világosságában járjunk. Ami nem igei, azt letegyük.  

b.) Berögződés 

Amikor Hagin gyülekezeti pásztor volt, egy találkozóra meghívták a gyülekezet minden 
korábbi vezetőjét, és bizonyos embereket felkértek közülük, hogy szóljanak. Az egyik testvér, 
aki azelőtt pásztor volt ott, abban a gyülekezetben, azt mondta: Szeretném, ha mindenki 
tudná, hogy nálam minden egyes dolog ugyanúgy folyik, ahogy 30 évvel ezelőtt. Szeretném, 
ha mindenki tudná, hogy semmit nem változtam az elmúlt 30 évben. Hagin azt gondolta 
magában: Ezek szerint ő még mindig csecsemő. Mert hogyha 30 évvel ezelőtt kezdte el a 
szolgálatát, akkor ma már sokkal magasabb igei ismerettel kellene rendelkeznie. Nem 
jelenthetné ki azt, hogy ő még mindig ugyanabban a mederben halad. Ha az alapokat nézzük, 
természetesen ugyanabban hiszünk, mint minden más keresztény. Itt az alapok alatt a 
megváltást értem. Keresztények közül mindenki hiszi, hogy Jézus a Golgotán volt, meg lett 
feszítve, a pokolban töltött három napot, és feltámadt. Amikor időközben növekszik a 
világosságunk, bizony sok nézetet megváltoztatunk, és másképp tanítunk. Mert már abban 
különbségek vannak, a felekezetek között, hogy a Szent Szellem, amikor kiáradt, hogyan 
munkálkodik. Egyik felekezet hiszi, hogy a Szent Szellem itt van közöttünk és munkálkodik, 
a másik nem hiszi, és nincsenek is ott jelek, csodák, gyógyulások azokban a gyülekezetekben. 
Minden keresztény felekezetben tartozó hívővel megtalálhatjuk a közös pontot. Az Úr Jézus a 
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közös pont. Ők is a Jézusban hisznek, mi is. Hogy egy kicsit eltérnek a tanítások, ezt majd az 
Úr Jézus kiigazítja, hogy melyik a helyes vonal.  

2. Munkálkodó Ige 
Amikor a megvallás szót használjuk, ösztönösen bűnre és hibákra gondolunk. De ez csak a 

megvallásnak a negatív oldala. Azonban a megvallásnak van egy pozitív oldala is, ami 
nagyon fontos a maga helyén. A Biblia többet beszél erről, mint a másikról. A megvallás, 
ahogy azt előzőleg hallottátok, megerősítése valaminek, amiben hiszünk, bizonyságtétel 
valamiről, amit megismertünk, és tanúságtétel az igazság mellett, amelyet elsajátítottunk. 
Múlt héten hallottátok, hogy a megvallásunknak öt fő területe van. Ha kívánjátok, felsorolom 
ezt még egyszer, hogy az emlékezetet tudjam támogatni. 

1. Amit Isten Krisztusban tett értünk, a megváltás nagy művében. 
2. Amit Isten az Ige és a Szent Szellem által adott nekünk az újjászületésben, és a Szent 

szellemmel való betöltekezésre. 
3. Amivé az Atya számára lettünk Krisztus Jézusban.  
4. Amit Jézus most tesz értünk az Atya jobbján, ahol örökké él, és közbenjár értünk. 
5. Amit Isten tehet általunk, vagy amit az Ő Igéje tesz a mi ajkaink által. Egy fontos 

gondolat jön: Isten a mi ajkainkról elhangzó Ige által munkálkodik.  
Mert mit olvasunk a Jeremiás 1,12-ben?  
Jeremiás 1,12. 
12. És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy 

beteljesítsem azt.  
Isten az Igéjét a szánkba adta. Ezért bátran mondhatjuk azt, hogy az Igét kell kimondanunk 

minden helyzet felett. Az Ige a megoldás minden helyzetben. Azt is írja a Jeremiás 5,14-ben, 
hogy az Ige tűz a szánkban.  

Jeremiás 5,14. 
14. … Ímé, tűzzé teszem az én Igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy 

megeméssze őket! 
Az Ige tűz a szánkban. Egyrészt az Ige benne van a szánkban, és hogyha kimondjuk, az 

egy tűz, ami felégeti az ellenség erődítményeit. Jézus azt mondja: menjetek, és tanítsatok! Így 
Isten munkálkodik a hívőkön keresztül. Mi hordozzuk az Igét, és ha mi nem visszük el az 
emberekhez és nem árasztjuk ki azt, akkor csak az időnket vesztegetjük, hogyha Istenre 
várunk. Ha egy elveszettért imádkozol, hogy Isten mentse meg őt, de ha nem lesz, aki elvigye 
hozzá az Igét, akkor az imád sajnos nem tudja meghozni a kívánt eredményt. Sok esetben 
imádkozunk távollevő elveszetteknek az üdvösségéért. Oda esetleg nem tudunk elmenni 
személyesen. Tehát Istennek kell támasztani egy olyan aratómunkást, aki hajlandó fölkelni a 
székéből, és nem tépőzáras keresztény, aki leül a székbe, és ott marad, hanem elmegy, és 
valamilyen formában hirdeti az Igét. Vagy osztja az üdvösségkártyát, vagy beszél az 
emberekkel.  

Ha csupán az imáink által meg tudnánk nyerni az embereket, akkor nem kellene 
misszionáriusokat küldeni a világ minden részére. Nem tudom, melyik nap volt, amikor ott 
voltunk a tűzkonferencián, szombaton-e, vagy vasárnap, amikor arról számoltak be, hogy 
Afrikában olyan országon ment keresztül a konvoj, ahol lőttek rájuk. Az egyik katona meg is 
sérült. Hisszük, hogy már túl van rajta. Hogyha igaz lenne, hogy az imánk által az emberek 
üdvözülhetnek, akkor egyszerűen beimádkozhatnánk a pogányokat Krisztus Testébe. Nézzük 
meg, Jézus mit mondott a Márk 16-ban. Ennek az igesornak az első felét rendszeresen 
használjuk, de figyeljétek meg a végét is, mert nagyon fontos.  

Márk 16,15–20. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.  
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17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; 
új nyelveken szólnak. 

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 
vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.  

19. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek 
jobbjára.  

20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az 
Igével, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!  

Láthatjuk, hogy a Szent Szellem és Isten csak az Igével együtt képes munkálkodni. Mit tett 
Jézus? Megerősítette az Igét. Ugye, ekkor Jézus már nem volt a földön. Isten semmit nem 
cselekedett addig, amíg nem prédikálták az Igét. A jelek nem a híveket követik, hanem a 
prédikált Igét. Te kiárasztod azt, és jelek fogják követni. Nem te követed a jeleket, hanem a 
jelek követik az Igét, amikor kimondod azt. Megint egy példa következik.  

a.) Jelek 

Kenneth Hagint az utolsó gyülekezetében az aggasztotta, hogy nem követte elég jel a 
szolgálatát. Rendszeresen bezárkózott a gyülekezeti épületbe, és napokig imádkozott, és kérte 
az Urat: Uram, minden alkalommal vannak újjászületések, és olyanok, akik meggyógyulnak, 
vagy betöltekeznek Szent Szellemmel, de nem igazán sokan. Úgy látom, nem követi elég jel a 
szolgálatomat. Így szólt az Úr: Ne kérd, hogy erősítselek meg jelek által! Csak prédikáld az 
Igét, és jelek követik a szolgálatot! Ha az Igét prédikálod, jönnek a jelek. Ha nem jönnek a 
jelek, akkor nem az Igét prédikálod. Ez meghökkentette Hagint. Majdnem hogy sértve érezte 
magát. Azt mondta erre: De Uram! Hiszen tudod, hogy mindig ragaszkodom a Te Igédhez! 
(Te is gondolhatod ezt magadról, meg én is.) Az Úr azt felelte: Ellenőrizd le, hogy mit 
prédikálsz! Nézz utána, valóban az Igét prédikálod-e?  

Komolyan megvizsgálta a tanításait, és arra a következtetésre jutott, hogy a prédikációinak 
túlnyomó többségét az Ige teszi ki, de akadnak benne vallási hagyományok is. Sajnos ma is 
előfordulnak olyan dolgok, hogy nem minden esetben mondanak igei dolgot a pásztorok, 
vagy a szolgálók. A csillagokról, és az univerzumról prédikál az Ige helyett. A gyülekezet 
kezd szétszakadni. Kegyelmedet kérjük, Atyám, erre. Tudjátok, mit tapasztalt Hagin? Az 
emberek a hagyományokra, a szokásokra sokkal jobban figyelnek, mint az Igére. Ezt szokták 
meg. Egy kis időbe telt neki, hogy változtasson a szolgálatán.  

Itt az Úr eszembe hozta, hogy elöljárónk is nagyon sok évvel ezelőtt, gyülekezet elé állt, és 
azt mondta, hogy a múlt heti tanításban kiigazítást teszek, mert a Szent Szellem megvilá-
gította. Adott újabb kijelentést, és az úgy nem volt helyes, és ez így helyes. Igazából a mai 
alkalom elején én is tettem hasonlót. Ez egy korrekt dolog. Hagin elkezdte magát kiigazítani 
úgy, hogy néha még a szószéken is hirtelen megállt, és azt mondta: ezt visszavonom, mert 
nem igei. Vagy: Ez tradíció, más néven szokás. Ezt nem mondhatom, mert nem helyes. 
Néhányan így reagáltak: teljes evangéliumi körökben ezt tanítják már 30 éve. Azt felelte 
Hagin: Mégis tradíció, vagyis hagyomány. Isten ezt nem fogja megerősíteni semmiféle jellel.  

Ha belegondolsz abba, hogy az újjászületésünk előtt, amikor vallásos körökbe jártunk, 
tapasztaltál-e valamilyen jelet? Nem. Nem. Mert ott, ha Igét is prédikálnak, az csak nagyon 
kis százaléka az egész szolgálatnak. Miután Hagin elkezdte magát kiigazítani, kezdtek jönni a 
jelek, és látta, hogy minél több Igét prédikál, annál több jel követi. Nem tehetsz tanúságot 
olyan dologról, amiket nem ismersz kellőképpen. Ezt az egyházunkban egy tanítótól hallottam 
és vettem át, hogyha egy Igét nem értek, akkor polcra teszem addig, amíg a Szent Szellem 
nem világítja meg. Testből nem prédikálok róla. Egyedül az számít, hogy ki vagy, és milyen 
személyes kijelentésed van az Úrról, hiszen ismerheted Őt személyesen, mégpedig az Ige 
által, és a kijelentés által.  
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Két gondolatot fűznék ehhez a szakaszhoz. Itt az Úr Jézus Hagin esetében rávilágított arra, 
hogy nem minden igei, amit prédikál. De nem csak ez az akadálya a gyülekezet 
növekedésének, hanem van számos más akadálya is.  

A másik pedig, hogy miután hajlandó és engedelmes volt Hagin, ahogy írja az Ésaiás 1.19, 
kiigazította magát, rátért a helyes vonalra, és mai napig is működik az a Rhema Bibliaiskola, 
amit alapított, és ez készül Magyarországra is. Nemrég hallottuk. Tehát ha valaki eltéveszti, 
az nem azt jelenti, hogy őt le kell írni. Mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy kiigazítsa 
magát az Ige alapján.  

3. Őbenne élni 
A legelső és a legfontosabb dolog az életünkben az, hogy újjászülettünk. Ez azonban nem 

garantálja, hogy sikeres keresztény is vagy. Neked azt is tudnod kell, hogy ki vagy Őbenne. 
Amikor tudatosítod, hogy ki vagy Őbenne és elkezdesz ezzel összhangban gondolkodni, hinni 
és beszélni, akkor nem lesz több kudarc. Előzőleg beszéltünk azokról az Igékről, amelyekben, 
az Őbenne, Krisztusban, és aki által, akiben kifejezések szerepelnek. Ezt a sárga imakönyvben 
találjuk meg összefoglalt imádságként. Ahogyan elkezditek ezeket rendszeresen megvallani, 
látni fogjátok, hogy az életetek megváltozik.  

a.) Birtoklás 

Hagin megkérdezett valakit, hogy megvallotta-e már, hogy ezek az Igék érvényesek őrá is? 
Az illető azt felelte: Igen, megvallottam, de valójában mégsem érvényesek rám – mondta. De 
Isten azt mondja, hogy érvényesek – válaszolta Hagin. Igen, de én tudom, hogy mégsem! – 
erősködött az illető. Nos, akkor vagy te nem mondasz igazat, vagy Isten, mivel Ő mindezt 
állítja, te pedig tagadod. Ha anyád előtt állnál és hazugnak neveznéd, vajon nem éreznéd magad 
rosszul? Most úgy állsz Isten előtt, hogy Őt és az Igéjét hazugnak nevezed. Kezdd el 
megvallani, hogy mindezek érvényesek rád, mivel a Biblia is ezt mondja! Ez az ember elment 
és így morgolódott magában: Igen, de amikor tudom, hogy ezek nem érvényesek rám!  

Nem lehet megérteni, hogy emberek miért ragaszkodnak ennyire a saját igazukhoz Isten 
Igéje és a hétezer hétszáz ígérete helyett. Az utcánkban van egy fogyatékos nagylány. Újjá van 
születve, jár gyülekezetbe is. Amíg élt az anyukája, visszatartotta a gyülekezettől mondván, 
előfordulhat, hogy meggyógyul, és akkor elveszti a segélyt, amit kap. Tehát visszautasította 
Isten jóindulatát, a gyógyulásról szóló ígéretét. Tehát neki többet jelentett az a 28.000 forint, 
mint a lánya gyógyulása. Vannak, akik nem akarnak birtokolni dolgokat még akkor sem, ha a 
Biblia megadja nekik ezt a jogot.  

Egy hétköznapi történet: Nemrég költöztünk be Zamárdi-felsőn a szolgálati lakásba, és az 
egyik szomszéd néni tavasszal hozott át egy tál epret. Mi is nyakig voltunk az eperrel, és egy 
kicsit tudatlanságból, udvariatlanságból nem fogadtuk el és ez neki rosszul esett. Tehát amit 
kínálnak, azt fogadjuk el és áldjuk meg! Ha Isten kínál egy áldást, akkor azt is fogadjuk el, és 
hálás szívvel köszönjük meg! Némelyek egyszerűen nem hiszik el még akkor sem, ha 
megkapják ezeket az áldásokat, mert valahogy nem érzik magukénak. Sokan ilyenek a Szent 
Szellemmel kapcsolatban is. Egyedül a hit, továbbá az Igével összhangban levő gondolkodás, 
megvallás, a megerősítés és az Ige szerinti tanúságtétel számít, és ez vezet sikerre.   

b.) Ne félj! 

Most két Igét olvasunk, amelyekben ugyan nem szerepel az Őbenne, az akiben, vagy a 
Krisztusban kifejezés, mégis valami olyasmire vonatkoznak, ami Őbenne van a számunkra.  

Kolosse 1,13. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt… 
Az „aki” Istenre vonatkozik. A következő igevers az 1János 4,4. Ezek ismert Igék, de nem 

árt, ha szellőztetjük a Bibliánkat.  
1János 4,4. 
4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki 

bennetek van, mint az, aki e világban van.   
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Nézzünk egy ószövetségi utalást.  
Ésaiás 41,10. 
10. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, 
sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. 
Az újszövetségi utalását olvassuk el a Róma 8,31-ben. 
Róma 8,31. 
31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
Tehát mit mondott Isten? Vegyétek ezt személyes üzenetnek: Ne félj, mert én veled vagyok.  
Gyakran Isten a prófétákon keresztül szól. Ne félj! A Bibliában több mint száz esetben fordul 

elő a „ne félj” kifejezés. Én olyan száznegyvenet találtam most. Jézus Jairusnak azt mondta, 
amikor hírét hozták, hogy a kislánya meghalt: Ne félj, csak higgy! Ezt otthon a Lukács 8,50-ben 
megtaláljátok. Hogyha Isten csak annyit mondana, hogy ne félj, és utána magunkra hagyna, 
még nem lennénk kint a pácból. De Ő az Ésaiás 41,10-et így folytatja: Mert én veled vagyok. 
Tehát nem szabad az Igének csak egy részét kiragadni, hanem olvassuk az Igének a teljességét, 
az előtte és az utána való Igéket, mert így kapunk egy teljesebb képet. Félhetsz-e akkor, ha 
valóban hiszed, hogy Ő veled van? Nem! Bizony. Ha Ő benned van, félhetsz-e? Nem. Ha mégis 
félsz, ez azért fordulhat elő, mert mindezekben kételkedsz. Mondhatja erre valaki: Igen, de te 
ezt nem érted, én olyan gyenge vagyok. Igen – mondja az Úr –, de én megerősítelek!  

Tehát ha tovább megyünk az Igében, mindig van egy szeletke, ami plusz megerősítést ad. A 
hívő reakciója a következő: De te ezt nem értheted, hogy mennyire tanácstalannak érzem 
magam! Lehet – mondja az Úr –, de én megtartalak! Tehát fontos, hogy a teljes képet lássuk 
egy történetről vagy egy igeszakaszról. Mivel mi az újszövetségben élünk, azt mondhatjuk: 
Hála Istennek, Ő bennünk van. Ez a legnyomósabb ok az egész világon arra, hogy ne féljünk, 
mert Ő velünk van és bennünk lakozik. Néha azzal biztatunk másokat: Ne aggódj, holnapra 
minden rendbe jön. De örülök, hogy Isten a lehetséges legnagyobb megerősítést adja nekünk 
arra, hogy ne féljünk! Észrevettétek-e már, hogy Isten üzenetében újra és újra az áll, hogy ne 
félj? Amikor Isten közelit az emberhez, mindig úgy kezdi: Ne félj! Köszönjük Istennek, hogy 
megadja a választ a félelemre. A válasz pedig az, hogy Ő velünk van és bennünk van.  

4. A hit felszabadítása 
a.) Szeretet 

Azoknak tudunk segíteni, akik elfogadják a segítséget, de akik nem akarják, azokért nem 
sokat tehetünk. A szeretet a legnagyobb fegyver arra, hogy segítsünk az embereknek. Ha látják, 
hogy valóban szereted őket, hogy igazán érdeklődsz irántuk, akkor ezáltal tudsz majd segíteni, 
mert a szeretet a kulcs, ami megnyitja az ajtót. Nemrégen olvastam az interneten, hogy az egyik 
önkéntes szolgálatban kerestek olyan embereket, akik az életfogytiglanosokkal leveleznek, 
akiket a családjuk elhagyott, és egyedül vannak. Havonta egy levelet válthatnak és nagyon 
mély, mondhatni baráti kapcsolat alakult ki közöttük. Tehát a szeretet ajtókat nyit. Megjelent 
egy interjú a Time magazinban az amerikai orvosok szövetségének elnökével, aki azt mondta: 
Van két dolog, amit a régi vidéki orvosok még tudtak, és amit a maiak már nem tudnak. Ez a 
páciensekkel való törődés, és a szeretet, az együttérzés.  

Valójában azt állította, hogy a szeretet és az együttérzés a legnagyobb gyógyító erő, ami csak 
létezik, és ugyanez igaz szellemi téren is. Ezért a dolgokat a pozitív oldalról közelítsük meg. 
Prédikálj valami érdekében, és ne pedig valami ellen! Például ne tiltsd a káros szenvedélyeket, 
hanem inkább világíts rá az egészségre és a család egységének a megőrzésére. Így könnyebben 
veszik a segítséget. Nagyon örülök, hogy Isten velem van. Te is örülsz neki? Megvallhatjuk 
naponta azt, hogy Isten velünk van. Valljuk meg ezt együtt, jó? Isten velünk van. Nagyobb az, 
aki bennem van, mint aki a világban van. Ámen.  

Félelem nélkül mondhatjuk, hogy Isten bennem van most. Vajon eszedbe jutott-e már, hogy 
ezeket mind ki is mondd? Mi beszélő szellemek vagyunk. Ezt hallottátok már? Hát az igazi 
valónk a szellemünk, és amíg testben élünk, a szánkon keresztül meg tudunk nyilvánulni. Tehát 
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beszélő szellemek vagyunk, és amikor kimondunk valamit, az magként elplántálódik, 
felnövekszik és meghozza a gyümölcsét. Talán éppen egy lehetetlennek tűnő feladattal állsz 
szemben, de ahelyett, hogy arról beszélnél, milyen nehéz is a körülmény, nézz arra, aki benned 
van és mondd: Isten bennem van most! Meg fogod látni, hogy a hited megvallása felindítja 
Istent, hogy munkálkodjon a javadra. Isten fel fog kelni benned és sikerre fog vezetni. 

Róma 8,28. 
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik 

az ő végzése szerint elhívottak. 
Félelem nélkül nézhetsz szembe az élettel, mert tudod, hogy nagyobb az, aki benned van, 

mint bármely gonosz erő, amely ellened irányul. Isten szeretete kiszorítja a félelmet. 
1János 4,18. 
18. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. 
Ez legyen a te folytonos megvallásod, és ragaszkodj hozzá erősen, hogy Isten szeretete 

kiszorítja a félelmet! A tegnapi tanításban azt hallottuk, hogy az agapét valójában le se kellett 
volna fordítani, mert a magyar nyelvben a szeretetnek nincs különböző kategóriája, de a 
görögben igen.  

b.) A felszabadított hit 

Tény az, hogy nincs hit megvallás nélkül. Nem létezik. A megvallás a hit kifejezésének és 
felszabadításának a módja. Tehát amikor mi egy Igét megvallunk, akkor a hitünket 
felszabadítjuk. A hit a szívből, azaz a szellemünkből jön, mint ahogy a szeretet is. Te is jól 
tudod, hogy nincs szeretet szavak, vagy cselekedetek nélkül. A hit is a szellemből jön, és azt 
mondhatjuk, hogy nincs hit megvallás nélkül. És a hit a megvallással együtt növekszik. Minél 
több megvallást teszünk, annál jobban növekszik a hitünk, mert visszahalljuk az Igét, és 
visszahalljuk a saját hangunkat. A hit pedig hallásból jön.  

A megvallásod számodra több dolgot is eredményez. Nem történik veled semmi azon 
kívül, amit megvallasz. Tehát mederben tartja az ember életét a megvallás. Ha azt mondod: 
Nem tudom megtenni, akkor nem is fog sikerülni. Például ha azt mondanám ki, hogy a 
pilótajogosítványt nem tudom megszerezni, akkor magam ellen beszélek. Vagy ha az 
elsősegély vizsgát nem tudom letenni, akkor magam ellen beszélnék. De ha azt mondod: meg 
tudom tenni, akkor valóban sikerülni is fog, mert a helyes szavaiddal felszabadítottad a 
hitedet. Tehát megkaphatod, amit mondasz, akár hitetlenségről, akár hitről legyen szó.  

A megvallásod nagymértékben befolyásolja a szellemedet, azaz a belső emberedet. Sok 
keresztény elszántsága ellenére is gyenge, mert soha nem merte megvallani, hogy mi ő, és ki 
ő Krisztusban. Ezért jó az a sárga imakönyv, mert fel kell fedeznünk önmagunkat az Atya 
gondolataiban, hogyan is lát ő minket, és meg kell ezt vallanunk. Ezek elsősorban az apostoli 
levelekben írattak meg a gyülekezeti Test számára. Ha megtaláltad, bátran valld meg, amit az 
Ige mond rólad, hogy ki vagy te Krisztusban! Ahogyan ezt gyakorlod, közben növekszik a 
hited is. A hitedet viszont összetaposhatja és megkötözheti az, ha soha nem mered megvallani 
azt, amit az Ige mond rólad.  

c.) Hit szint 

Ne felejtsd el, hogy a hited soha nem lépi túl a megvallásodat. Tehát amilyenek a 
megvallásaid, a hited azon a szinten van. Ha naponta megvallod, hogy ki számodra az Atya, 
mit tett érted az Ő jobbján ülő Jézus, és mit tesz benned az Ő erős Szent Szelleme, ez szilárd 
és pozitív hitet épít ki benned. Nem fogsz félni a körülményektől, nem fogsz félni egyetlen 
betegségtől sem. Félelem nélkül nézel szembe az élettel, győztesként. Soha nem leszel 
győztes addig, amíg nem vallod meg, hogy már az vagy Krisztusban, mert az Ige ezt mondja 
rólad. Rossz gondolkodásmódra vall, ha ahhoz, hogy elhidd, győztes vagy, előbb valóban 
győzelmet is kell aratnod, azaz látnod kell a győzelmedet. Az Ige azt mondja, hogy nem 
látásban járunk, hanem hitben. Tehát nem azután kell megvallani, hogy győzelemben jársz, 
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miután már látod, hanem előtte kell megvallani, hogy lássad. Tehát először meg kell vallanod, 
és azután kapod meg. A hit megvallásai termik meg a valóságot.  

Szeretném, ha megértenétek és elsajátítanátok egy szellemi törvényt. Ha ez már a tiétek, 
ettől fogva mindig használhatjátok. Mert szívvel hiszünk, és szájjal teszünk pedig vallást. Mit 
mond itt az Úr? Szívvel hisz az ember, és a száj megvallásával nyeri el azt, amit kíván. Ebben 
az esetben az üdvösségről szól, de ez bármi másra is vonatkozhat. Vegyünk például valakit, 
aki újjá akar születni. Szívében hinnie kell, mert az Ige ezt mondja. Azután meg kell vallania 
a szájával, hogy Jézus meghalt érte, feltámadt az Ő megigazulásáért. Megvallja a szájával, 
mivel hiszi a szívében, hogy Jézus az Ő Ura. Ez igaz a gyógyulásra, az imaválaszokra, és a 
Szent Szellem keresztségre is. Nem nézed a láthatókat, nem az érzések után mész, hanem 
azután, amit az Ige mond. Az Írás azt mondja, hogy először hinned kell, azután a száddal 
megvallást tenned, és meglesz néked, amiben hiszel, és amit kimondtál. Hitben, és nem 
látásban járunk, amikor szájjal teszünk pedig vallást. Ha ezt meg tudod ragadni, működésbe 
jön Isten törvénye az életedben. Amikor olvasod Isten Igéjében, hogy ki vagy te, és mid van – 
még ha nem is tűnik valóságosnak –, ahelyett, hogy az Igével ellenkeznél, és ezzel hazuggá 
tennéd Istent, kezdd el megvallani mindezt! És azt fogod tapasztalni, hogy a hit megvallása 
valóságot teremt. 

Megvallás: A Biblia összes 7700 ígérete mind az enyém. Ördög, vedd le a kezedet ezekről, 
mert én igényt tartok rájuk, és beszólítom az életembe, Jézus nevében a szent vér alatt, a Szent 
Szellem ereje által, és az angyalok segítségével. Ámen. 

Kolossé 1,23. 
23. Ha ugyan megmaradtok a hitben megalapozottan és szilárdan, és el nem távoztok 

az Evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden 
teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává. 

Tehát maradjunk meg az Ige vonalán, maradjunk meg hitben, és növekedjünk hitben. 
Ámen. Köszönjük az Úrnak a nyitott szíveteket és hisszük, hogy jó földbe került a mai üzenet 
is, ahol fel tud növekedni és gyümölcsöt tud teremni. 

Egyébként Hagin is kezdetben még bakizott. Mindenkivel előfordul, de ha megvan a 
hajlandóság a kiigazításra, akkor utána megadja a további növekedést. Egy hatalmas 
bibliaiskola, egy világméretű bibliaiskola jött elő ebből. Ha azt nézzük – valamelyik napi 
tanításban benne is volt –, hogy Pál apostol, a keresztényüldöző milyen hatalmas változáson 
ment át, a Szent Szellem milyen hatalmas változást végzett el benne, hogy a leveleknek a 
többségét ő írta, és hatalmas szolgálója lett az Úrnak. Tehát aki hajlandó magát kiigazítani, ott 
Isten tud munkálkodni. A vesére jött gyógyító kenet.  

Hálákat adunk az Úrnak, hogy közösségben lehettünk a mennyi Atyával, a Szent 
Szellemmel, az Úr Jézussal, és egymással. Halleluja! 

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 én bűneimért, és 
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet meg-
nyitom 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 barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
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