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A BIBLIAI HIT – 12. A hit működtetése
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. október 1.

Szeretettel köszöntünk benneteket! Köszönjük, hogy itt vagytok. Hálát adok az imatámogatásotokért, mert az összes laboreredményem negatív volt. Egy pozitív sor van csak:
vércsoport A RH+. ☺ A többi minden negatív. Csütörtökön megyek be még a további
eredményekért, de nagyon jó ez a tanítássorozat nekem is, mert a hitemet megtanultam
felszabadítani, és úgy imádkozom, hogy a hitemet felszabadítom abban, hogy rebellis
működés, rebellis sejtek a testemben nincsenek. Amikor a hitünket felszabadítjuk, akkor
Istennek van mivel munkálkodnia. Így válik érthetővé az, hogy a szavainknak teremtő ereje
van. Ezt sokszor hallottátok már. Mert hittel kimondunk valamit, a hitünket felszabadítjuk,
kiárasztjuk, Isten dolgozik rajta, és valóságba jön, amit kimondtunk. Meglátjuk a szavainknak
az eredményét, a gyümölcsét.
Elérkeztünk a Bibliai hit című sorozat 12. részéhez. A mai tanítás címe: A hit működtetése.
A Biblia Isten gondolatait tartalmazza, és természetesen az Ő gondolatai mások, mint az
ember gondolatai. Lényeges, hogy merj Isten gondolatai alapján gondolkodni. A Biblia a
következőt mondja:
Ésaiás 55,9.
9. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim
útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
Ha az elméd nem újult meg, nem fogod megérteni, amit a Biblia mond. Pedig az Ige
hatékony. Megvallás vagy ima által hoz eredményt, mert a kimondott szavaiddal szabadítod
fel a hitedet, és így Istennek van mivel dolgoznia. Mint régen a szabóságra ki volt írva, hogy
hozott anyagból is dolgozok. Tehát Istennek is valamit kell adni a kezébe, és ez a hit. A mi
hitünk, amit felszabadítunk a szavainkkal. Olvassuk el:
Márk 11,22–24.
22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és
ugorják a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond
megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy
megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Kiemelnék néhány fontos dolgot. A „legyen hitetek Istenben” más fordítás szerint úgy
hangzik: legyen Isten szerinti hitetek. Tudjátok, Isten hogyan teremtette a világot? A hittel
kimondott szavai által. Mivel mi Isten képmása vagyunk, nekünk is ugyanígy kellene tudni
működtetni a hitünket, a szavaink által. A 23. versben azt olvastuk, hogy ha valaki mondja, és
a szívében nem kételkedik, hanem hiszi. Tehát hittel kell mondani, nem kételkedve. Két
helyen kételkedhetünk: a fejünkben, vagy a szívünkben. Biblia azt mondja, hogy a szívében
nem kételkedik. Tehát ha még a fejben zakatol is az elme és kételkedik, hogy ez hogyan is
lesz meg, és Isten kin keresztül fogja nekem megadni ezt a dolgot, az nincs negatív hatással az
imára. Ha szívében hiszi, és a fejében nem kételkedik. A 24. vers, amit nagyon jól tudtok már,
hogy amikor imádkozunk, akkor kell hinnünk, hogy megkaptuk. Ez a foganás, ahogy a
Tűzkonferencián prédikálta valamelyik szolgáló (Todd White), hogy teherbe esni. Ez azt
jelenti, hogy amikor imádkoztunk, akkor az a dolog megfogant. Utána meglesz. Bőségesen
hálával öntözik, és utána az valóságba fog jönni. A Magyarázó fordítás a következőképpen
adja vissza a 24. verset:
Márk 11,24. Magyarázó fordítás
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24. Ez okból mondom néktek, amikor imádkoztok, bízzatok, és legyetek meggyőződve
arról, hogy megadatik néktek. Akkor azt fogjátok mondani, ez az enyém, megkaptam.
Mielőtt látnánk valóságba jönni az imaválaszt, már azt kell hitben elfogadni, és
megvallani, hogy megkaptam. A szellemi síkon megfogant, és azt kell beszólítani. A
legnagyobb dolog, ami valaha is megtörténhet veled az, hogy átlépsz erre a szellemi síkra,
ahol a dolgok megfogannak. Az elme és az elme területén az értelem, és a test érzékszervei
minden lépésnél ellenkezni fognak. Vissza akarnak tartani attól, hogy valóban kilépj hitben.
Mert a meg nem újult elme azt akarja, hogy fizikai szinten maradj. Nem régen volt tanítás a
meg nem újított elméről, és a ságvári újságban is ez volt benne. Érdemes ezt a területet
nagyon jól áttanulmányozni. De van egy szellemi terület is, és valójában ez a mi igazi
életterünk. Mert mi szellemi lények vagyunk, és a szellemi birodalomban, amit ugyan nem
látunk, abban nagyon jól kell tudnunk mozogni. Az Úr egyszer azt mondta Haginnek: olyan
sokan vannak, akik épp csak megérintették a szellemi szférát. Rövid ideig beléptek, amikor
betöltekeztek Szent Szellemmel, és nyelveken szóltak, de miért ne lépnének mélyebben?
Menjetek be az én mélységeimbe is. Mert akkor bizonnyal minden vágyatok beteljesedik, és
Isten teljessége lesz a ti örömötök. Ezt mondta az Úr.
1. Kit dicsőítesz?
Röviden tekintsük át a helytelen gondolkodásmódot, a helytelen hitet, és a rossz megvallást. A rossz megvallás természetesen a vereség, a kudarc, és a sátán uralkodásának a
megvallása. Ha arról beszélünk, hogy az ördög miként akadályoz és tart vissza a sikertől,
hogyan tart kötelékben és betegségben, akkor valójában a vereséget valljuk meg magunk
felett. Nem célszerű folyton arról beszélni, hogy a füstös hogy tesz keresztbe? Amikor
imádkozunk, vagy imatársat kérünk, akkor természetesen el kell mondani, hogy miért kérjük
az imát, de nem fűnek-fának. Természetesen egy ilyen megvallás csak az ördögöt dicsőítheti,
ezért ez egy rossz megvallás. Ne felejtsétek el, hogy a mi megvallásunk bizonyságtétel kell,
hogy legyen az igazság mellett, amely a megváltás által a miénk lett. Tanúskodás amellett,
amit tudunk az Igéből, és megerősítése annak, amit hiszünk. Ez a jó megvallás. Azok a
bizonyságok, amelyeket a gyülekezetben mondanak el, a hívők megvallásai. De ha jól
megfigyeljük, néhányuk inkább az ördögöt dicsőíti, mint Istent. El kell mondani, hogy miből
gyógyultunk meg, de nem olyan részletesen, hogy már megint ezt tette, megint bevitt a
kórházba, megint elgáncsolt. Az egyensúlynak ott kell lenni, hogy Isten milyen hatalma
nyilvánult meg az ember élete felett. Történetek következnek.
a.) Rossz megvallás
Az egyik összejövetelen egy hölgy felállt, és azt mondta: az ördög egész héten gyötört.
Áldott legyen az Ő szent neve. Az Ő alatt az Urat értette, hogy azért valami szinten kimentette
őt, de ez a hívő valójában nem az ördögöt akarta dicsérni, csak rosszul fejezte ki magát. Mégis
azzal, hogy ezeket mondta, azt dicsőítette, amit az ördög tett. Hadd kérdezzek valamit tőletek.
Amikor arról beszéltek, amit Jézus tett értetek, dicsőítitek Őt ezzel? Igen. Mert ha arról
beszéltek, amit az ördög cselekszik, vagy cselekedett, ezzel tulajdonképpen az ellenséget
dicsőítitek. Gyakran az emberek tévedésből, vagy netán tudtukon kívül rossz megvallást
tesznek, és így elvesztik az áldást. Vereség éri őket és az életük gyötrelemmé válik. A rossz
megvallás tehát az ördögöt magasztalja, nekünk pedig nem az a célunk. Ilyenkor öntudatlanul
is azt jelented ki, hogy Isten, a mi Atyánk, vereséget szenvedett. A bizonyságtételek
némelyike az ördögöt magasztalja. Egy ilyen megvallás legyengít, mert lerombolja a hitedet,
és megkötöz.
b.) Jó megvallás
Az a megvallás, amely bibliai alapokon nyugszik, és szívbéli hitből ered, teljes mértékben
legyőzi az ördögöt minden csatában. Annak megvallása, hogy a sátán képes téged
akadályozni, visszatartani a sikertől, hatalmat ad neki az életed fölött. Lásd meg, hogy a szád
megvallásával vagy Istennek adod a hatalmat magad fölött, vagy a sátánnak. Egy elveszettnek

2/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

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

az újjászületéshez meg kell vallania Urának Jézust az élete felett. Ez legfőbb tanítás az
egyházunkban. A Róma 10,9. vers megint a szájról beszél és a szívbéli hitről. A kettő
összekapcsolódik.
Róma 10,9.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
A Róma 10,9 tehát azt mondja, hogy a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, azaz Jézus a
te életed Ura, akkor Ő onnantól kezdve uralkodni kezd az életedben, ha gyakorlod a
hatalmadat Jézus neve által. De ha a sátán képességeit vallod meg, hogy megakadályoz téged
valamiben, és visszatart a sikertől, akkor bár újjászületett keresztény vagy, mégis az
ellenségnek adod át az uralmat magad fölött. Az ördög ennek a világnak az istene, és be fog
avatkozni az életedbe, amikor megengeded neki. A múlt heti pesti tanításban nagyon szépen
ki volt bontva, hogy az ellenségnek, az ördögnek nincs hatalma, mert Jézus megfosztotta a
hatalmától. Ha mégis ellenünk tud támadni, vagy be tud avatkozni az életünkbe, a
gyógyulásba, az azért van, mert mi a szánk szavaival adunk neki hatalmat. Lehet, hogy ez az
engedély figyelmetlenségből fakad, de mégis engedély, a te beleegyezésed alapján. Amikor a
sátán hatalmat vesz fölötted, akkor gyengeség és félelem tölti be a szívedet. De amikor a
szavaiddal Jézusnak adsz szabad utat, akkor gyökeresen megváltozik az életed. Ezért vannak
a gyönyörű imakönyveink, hogy az Igét valljuk meg a helyzetek felett. Témakörönként
csokorba vannak szedve az Igék. Amikor az Igét imádkozzuk, akkor Jézus kezd munkálkodni.
Az ellenség pedig nem állja a kenetet, és elfut. Nagyon kezdő keresztény voltam, amikor azt
láttam az idősebbektől, hogyha valami rossz helyzet van, akkor nem jajveszékelnek, hanem
Jézus nevét mondják. Én is ráálltam arra, hogy mikor érem el azt a szintet, hogyha valami
hirtelen hatás éri az embert, akkor nem világi módon reagál, hanem a győztes nevet használja.
Az ember elérkezik arra a szintre.
2. Erő Szelleme
Te egyáltalán ne valld meg a félelmeidet! Arra azt mondhatja valaki: De mi van, ha mégis
félek? Te valójában már nem félhetsz. Mert Isten nem a félelem szellemét adta neked, hanem
az erő, a szeretet és a józanság szellemét, amit elolvasunk a Bibliából.
2Timótheus 1,7.
7. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és
józanságnak szellemét.
Tegnap döbbentem rá, mert találtam egy képes üzenetet, hogy a fénynek nincs árnyéka.
Egy gyufaszál meg van gyújtva, lefényképezték, és csak a gyufaszálnak van árnyéka, a
lángnak nincs. Ebből az következik, hogy Isten a világosság, és Istenben nincs semmi
sötétség. János levelében található ez az Ige. Visszatérve a félelemhez. A félelem nem a
bensőből fakad, nem belülről jön, mert bennünk az Úr lakik. Meg a Szent Szellemnek adtunk
otthont. A félelem egy ellenség, ami kívülről jön és megpróbál fogságba ejteni. A kívülről azt
jelenti, hogy démonikus ráhatások. Egyszer nagyon megtapasztaltam, és ez konkrétan a
félelem szelleme volt. Elővettem az imakönyvet, és imádkoztam az odavonatkozó imát. Ez
egy megtapasztalható dolog. Nem csak úgy félek attól, hogy villámlik, hanem ez egy konkrét
dolog. Imádkoztam, és elmentem, és nem történt semmi atrocitás. Benned az erő szelleme
van, tehát ezt kell megvallanod. Ha pedig megvallod, akkor az az erő, az a békesség uralkodni
fog feletted.
a.) Helyreállítás
Az egyik összejövetelen egy hölgy így szólt: Kihozom a nővéremet az elmegyógyintézetből. Tulajdonképpen nem igazi elmebeteg, de orvosi ellátásra szorul. Megérti, ha beszélnek
hozzá, és gyakran ki is szokták engedni egy-két hétre. Azt hiszem, ha elhozom, ezek a teljes
evangéliumi istentiszteletek segítenek majd rajta. Hagin a két hét alatt egyszer sem
imádkozott ezért az asszonyért, de ahogy hallotta az Igét, az elméje annyira megtisztult, hogy

3/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

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

soha többé nem kellett visszamennie a kórházba. Az orvosok pedig kiállították a gyógyulásáról szóló zárójelentést. Annak idején sokszor kudarcot, félelmet és kétséget vallott meg
maga felett ez az asszony, és ezek beépültek az elméjébe. Emiatt került abba az állapotba. De
az istentiszteleteken belátta, hogy hol rontotta el. Világosság gyúlt a szívében, és elkezdett jó
dolgokat megvallani a gyógyulásáról. Megvallotta, hogy gyógyult. Még az orvosok is
megállapították, hogy így van, pedig előtte azt mondták, hogy soha nem fogja elhagyni a
kórházat. De az Ige helyreállította őt.
János 8,32.
32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Ez a vers két feltételt tartalmaz. Hogy az igazság [Biblia] lehet a könyvespolcon, és csak a
karácsonyi meg a húsvéti nagytakarításkor fogja a szent a kezébe, és törölgeti le, attól még ő
nem lesz szabad. Hanem az igazság megismerése teszi szabaddá. Tehát nem szabad úgy
kiragadni ezt az Igét, hogy az igazság szabaddá tesz, hanem az igazság megismerése tesz
szabaddá.
Volt egy szobatársam, aki elkezdett magáról beszélni, hogy ő milyen vallásos, és adtam
neki kártyát, utána jött a Szent Szellemtől a gondolat, hogy kérdezzem meg, hogy szívesen
meghallgatná-e az előző ságvári tanítást, ami ott volt nálam? Elsőre vevő volt rá.
Bekapcsoltam neki, és a végén azt mondta, hogy ő legszívesebben egész nap ilyeneket
hallgatna, de nincs internet, nincs CD lejátszó, nincs semmiféle technikai felszerelés. Őt az
igazság megérintette.
b.) Lelki beteg
Egy másik hölgy is elhozta a gyülekezetbe a szomszédasszonyát. Ez az asszony is zavart
volt, ezért őt is beutalták a kórházba. Sem ő, sem a férje nem voltak újjászületve. De ennek
ellenére a férj beleegyezett abba, hogy a felesége eljárjon az alkalmakra. Egy héten át naponta
elment a reggeli összejövetelekre és a hétvégére, annyira megnyílt a szíve, hogy befogadta
Jézust és újjászületett. Ezáltal meggyógyult, betöltekezett Szent Szellemmel, és soha nem
kellett visszamennie a kórházba. Öt évvel később már a férje is ott volt a gyülekezetben, mint
újjászületett hívő. Tudjuk, hogy az emberek lelkivilága ugyanúgy megbetegedhet, mint a
testük. Az Úr azt is képes meggyógyítani, ahogyan a testet. Fel kell ismernünk azt is, hogy a
lelki problémákat okozhatnják a félelmek is. Ahhoz, hogy megszabaduljunk ezektől, fel kell
ismernünk, hogy Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, továbbá meg kell tanulnunk,
hogyan álljunk ellen az ellenségnek. A Biblia nagyon szépen elmondja a Jakab 4,7-ben.
Jakab 4,7.
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut
(elmenekül) előletek.
Nem úgy kell ellene állni, hogy a szekrényt az ajtó elé tolod, hanem a szellemeddel. A
hittel kimondott szavaiddal. Volt egy siófoki szent, aki azt mondta, hogy nekem az
előszobában, a fiókomban is van egy Biblia, a konyhában is van egy Biblia, meg a szobában
is, hogy az ördögöt elűzzem. De az Ige nem ezt mondja, hogy a Bibliától fog elmenni.
Nevetségesnek tűnik, de ez egy valószínű dolog volt. Nem értette meg azt, hogy a hittel
kimondott szavainkkal kell ellenállni. Egy rossz képű embernek, aki a kapubn áll és csönget,
mit mondasz, ha távol akarod tudni az otthonodtól? Nem azt mondod, hogy gyere be, hanem
azt mondod, hogy legyen szíves, menjen innen! A Jakab 4,7 azt jelenti, hogy nekünk
hatalmunkban áll ellenállni az ördögnek. Megvan hozzá a képességünk. Megvan hozzá az
eszközünk. Mert Jézus a győztes nevét adta nekünk. Jézus nevére mindenkinek térdet kell
hajtania a mennyben, a földön és a föld alatt. A félelem gyötrelemmel jár, ezért ez nem jó
dolog. Ha mégis megkísért a félelem, szólj hittel és hatalommal a következőképpen, mondjuk
együtt:
Félelem! Én ellenállok neked Jézus Krisztus győztes nevében! Ámen.
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Így kell csinálni. Amikor Hagin ezt elkezdte gyakorolni, volt némi csatája, mert a félelem
megpróbált erőt venni rajta kezdetben. De mivel ezt éveken keresztül gyakorolta, a félelem
végül elfutott, amikor a megvallásait megtette.
c.) Felindultság
Ha netán hirtelen haragú ember vagy, olyan, aki természeténél fogva könnyen dühbe jön,
és ennek át is adod magad, az ördög könnyen beléphet az életedbe. A tegnapi tanításban
hangzott el, hogy az ördög ugyan szellemi lény, de fizikai síkon működik. Ezért óvakodnunk
kell a testi megnyilvánulásoktól. Lehet ez testi gondolkodásmód, lehetnek a szavaink, mert az
már úgymond fizikai cselekedetnek minősül, mert a szánkat használjuk és működtetjük. Vagy
az indulataink, amit kifejezünk valamilyen formában. Behúzunk egy balegyenest. Ha
elkezdünk fizikai síkon működni, akkor könnyen megnyithatjuk magunkat az ellenségnek.
Sajnos többször járunk testben, mint gondolnánk! Többször van olyan testi megnyilvánulásunk, gondolatunk, amit észre sem veszünkHagin „Győzedelmes Gyülekezet” című könyvében van egy olyan példa, olyan történet
leírva, hogy egy ember, aki bűntényeket vizsgált, szexuális zaklatásokat, ezeket az iratokat,
amikor nyugdíjba ment, hazavitte magával. Aztán valami oknál fogva elkezdte újra átolvasni
és áttanulmányozni. Persze ott az elme is bejátszott, mert a gondolatait is megzavarta ez. Tehát
amikor az elméje ráhangolódott ezekre a bűncselekményekre, akkor ezt a kísértés hatására
fizikai cselekedetek követték. Tehát őt is az ellenség arra használta, hogy kövessen el ilyen
bűncselekményeket. Minél kevésbé fékezed magad és minél inkább elereszted a gyeplőt, annál
erősebben tombolnak majd az indulataid és kezdenek uralkodni rajtad. Az ilyen típusú emberre
mondják azt, hogy robbanékony ember. De minél inkább ellenállsz neki és kezded ellenőrzésed
alatt tartani azt, idővel annál könnyebb lesz. Évi tanításában is benne volt, hogy azt kell
elérnünk, hogy a szellemünk erősebb legyen és tudja uralni az elménket és a testünket. Első
alkalommal nem fog minden esetben küzdelem nélkül sikerülni az ellenállás, de minden
megnyert csata után egyszerűbb és könnyebb lesz a következő ütközet. Tehát nem kell feladni,
ha első alkalommal elmondod az imát, hogy ördög, ellenállok, de nem látsz komolyabb
eredményt, akkor is ki kell tartani és továbbra is alkalmazni az imát. A kitartás hozza meg a
győzelmet. Ilyen dolgokban nem lehet egy nap alatt valódi eredményt elérni. Kitartás kell
hozzá. Egyetlen nap alatt szellemben sem lehet felnövekedni. Ez olyan, mint amikor
megszületik egy baba, jövő héten nem fog iskolába járni, ki kell várni a hat évet.
3. Csempészáru
a.) Ikerpár
A szellemi növekedés is fokozatosan megy végbe, mint a testi növekedés. Mert az Ige
mondja: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten Igéjével. Nektek már kemény eledel
lenne való, de még mindig tejjel kell, hogy tápláljalak benneteket – olvashatjuk ott az
Írásokban. Tehát egy fokozatosság van a növekedésben. A fán a körte meg az alma sem úgy
van, hogy virágzik és a következő nap rajta van a gyümölcs. Fokozatosan növekszik. A Biblia is
ezt a növekedést tanítja. Amikor megvalljuk az Igét, az a szellemi növekedésünkre hatással van,
sőt minden hatással van a szellemi növekedésünkre. Hogyha az emberek rossz műsort néznek a
tévében, annak is megvan a hatása, csak negatív irányban. Nagyon régen hallottam Pesten az
elöljárónktól egy olyan bizonyságot, hogy egy lány ment a pásztorhoz és azt mondta, hogy
haldoklom, haldoklom! Metál zenét hallgatott, folyamatosan a fülén volt. Amikor újjászületett
és a zenét leváltotta az élet zenéjére, akkor megszűnt ez az állapot.
Ugyanez igaz a kételkedés és a félelem ikerpárra is, ezért ezeket ne valld meg! Nem arra
kérlek, hogy letagadd, hogy ezek vannak, inkább azt tanácsolom, hogy ne beszélj róluk
folyamatosan! Semmi közöd hozzájuk, mert ez az ördögtől van. A kételkedés egy csempészáru.
Olyan, mint a határon átcsempészett kábítószer, és mivel az rossz, akkor nem lehet hozzá
semmi közünk. Lásd meg, hogy nincs semmi közöd hozzá, ezért nem kell erről beszélned. Sok
ember gondolja, hogy akkor őszinte, ha megvallja, hogy fél vagy kételkedik, de ha már
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újjászülettél, nem lehetsz telve ezekkel. Lehet, hogy hallgattál az ördögre és megkísért a kétség,
de megfutamodásra kényszerítheted, ha ellenállsz neki. Nem aggályokkal teli szívet kaptál,
ezért fejezd be az ilyen fajta beszédet, ez nem te vagy! Beszélj arról, hogy ki és mi vagy
Krisztusban! Te hívő hagy, te újjáteremtett vagy. Beszélj erről, higgy ebben és gondolkozz
ezen! Ha pedig kísértésbe kerülsz, aminek mindannyian ki vagyunk téve, képes vagy arra, hogy
ellenállj, és az ördög elfut előled. Utasítsd vissza a kételkedést és a félelmet az Úr Jézus
Krisztus nevében, és el fog hagyni téged. De ha vendégül látod ezt az ikerpárt, akkor odaszoknak hozzád, összemelegednek veled és a végén kifosztanak, megvakítanak és legyőznek.
Most ősszel elég sok kóbor kiscica van. Az ember csak egyszer ad nekik enni, és oda fognak
szokni. Így van a félelemmel is meg a kételkedéssel is. A kétség és a félelem olyan ikerpár,
amelyet az ellenség küldött, hogy téged gyötörjön. Tehát ha valamit mondani akarsz, akkor
mondd azt, amit Isten mond! Isten azt mondja, ha jól emlékszem 365 helyen, hogy: Ne félj! Így
egyszerűen valljuk meg ezt, mondjuk együtt: Isten nem a félelem szellemét adta nekem, és én
Isten gyermeke vagyok, tehát nem félek. Megtagadom, hogy féljek! Ellenállok neked, sátán, a
Jézus nevében! Ámen. Nem kell azzal hencegned, hogy az ördög megkísértett kételkedéssel.
Ha mégis bizonyságot teszel erről, akkor annyira zavartnak kell lenned, mintha arról beszélnél,
hogy nagy kísértést érzel arra, hogy lopj. Azt tudod, hogy lopni vagy hazudni szégyenletes
dolog, de éppen olyan szégyenletes a kétely is. Teljesen fölösleges arról vitatkozni, hogy melyik
a gonoszabb, mert ha valami gonosz, akkor semmi dolgunk vele. Nincs közöd a hitetlenség
szavaihoz, nincs közöd az átkozódáshoz sem. Ez az ördög nyelve. Hagyd hát abba ezt, és kezdj
el Isten nyelvén beszélni, ami az Ige. Isten a hit Istene. Mi a hit Istenének hitből való gyermekei
vagyunk.
b.) Gyakorlati alkalmazás
Ha az ördög azzal kísért, hogy lopj vagy hazudj, valószínűleg nem állsz fel, hogy mindezt
elmond, hanem ellenállsz, és azt mondod – mondjuk együtt: Ördög, te csaló vagy, nem teszem
meg ezt, hanem ellenállok neked! Ámen. Ha erről bizonyságot teszel, dicsérd Istent azért a
győzelemért, amit Jézus az ördög felett aratott! Tégy ugyanúgy a kételkedéssel is. Ne
dédelgesd, ne beszélj róla és ne hencegj vele, inkább mondd azt – mondjuk együtt: Sátán,
ellenállok a Jézus nevében és megtagadom a kételkedést! Ámen. Nem kell hitetlenkedned, mert
te hívő vagy. Menj előre bátran a hitben! Hadd mondjam el újra, hogy minden olyan megvallásod, amelyet a sátán képességeiről teszel, akadályoz és távol tart a sikertől, és a sátánnak ad
uralmat fölötted. A félelemről tett megvallásod a félelemnek ad hatalmat fölötted, így a
félelmeid felerősödnek, és egyre jobban az ellenség kötelékeibe kerülsz. De ha bátran
megvallod, hogy van egy gondoskodó, védelmező Atyád, megvallod az Ő védelmét, megvallod
Isten Igéjét, kijelented, hogy amit Isten mond rólad, az mind igaz és megvallod, hogy nagyobb
az, aki benned van, mint aki e világban van, akkor minden egyes esetben a sátáni befolyás fölé
fogsz emelkedni.
Az Úr emlékeztetett egy történetre. Régebben történt, hogy átmentem egy ismerősömhöz.
Egy anya élt ott a nagy fiával. A fia elment vásárolni, a telefonját meg kint hagyta a kocsiban.
Ez az anyuka már pánikban volt, amikor átmentem, mert időnként hívogatta a fiát, és mivel nem
érte el, azt hitte, hogy baleset érte, és a félelmet úgy beengedte, hogy nem tudtam lecsillapítani.
Amikor végül a fia bejelentkezett, mondta, hogy: ó, hát csak bent voltam a boltban, a telefon
meg kint maradt a kocsiban. De az anya annyira pánikba esett ettől, hogy egyszerűen úrrá lett
rajta a félelem. Ahányszor csak megvallod a kételyeidet, félelmeidet, betegségeidet és
gyengeségeidet, ezzel azt vallod meg, hogy Isten Igéje nem igaz, hogy Isten nem vitte véghez a
megváltást. Szeretné, hogyha megértenéd, az Ige azt mondja, hogy az Ő sebeiben
meggyógyultunk. Ehelyett megvallhatjuk azt is, hogy a problémáink még mindig megvannak.
Ha ilyen kereszténnyel találkozol, ilyenkor megkérdezheted tőle: Most melyik Igéről is
beszélsz? Ez nem sértő, de felnyitja a másiknak a szemét.
4. Mit vallasz meg

6/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

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

a.) Gyógyulás
Sajnos nagyrészt a fizikai megtapasztalásainkról teszünk tanúbizonyságot ahelyett, hogy
Isten Igéjének a bizonyságát szólnánk. Azt, hogy mit mond Isten Igéje, mit mond maga Isten.
Ha gyógyulásról beszélünk, akkor nézzük meg, hogy mit mond a Máté 8,17.
Máté 8,17.
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket
Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
Tehát Jézus elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat. Ezt kell megvallanunk. Az
akaratodnak és a hitednek nagyon sok köze van a gyógyuláshoz és minden máshoz is. Ha nem
hiszel, vagy nem akarsz meggyógyulni, Isten sem fogja rád erőltetni.
A gyógyulásban és mindenben neked is részt kell venned. Isten nem vesz erőszakot az
akaratunkon. Nézzünk meg egy fizikai példát. A mai orvosok sem forgolódnak folyton az
emberek körül és nem mondják azt, hogy ez és ez a te bajod. Tedd ezt és azt, és meggyógyulsz.
Ez így nem működik. Valójában az orvos sem segíthet senkinek a beteg együttműködése nélkül.
Felírhat egy gyógyszert, de ha azt nem veszi be, vagy nem hisz benne, hogy működik a
számára, akkor semmit nem fog használni. Ha a világi orvos sem tud segíteni az
együttműködésed nélkül, akkor hogyan tehetné meg ezt a mennyei orvos? Sehogy sem! Mert
Isten szabad akaratot adott az embernek, és ezt nem fogja visszavonni.
Tehát Istennél nincs változás. Istennek vannak bizonyos szellemi törvényei, szabályai,
amelyek által munkálkodik. Ilyen a szabad akarat is. Akiknek Isten a gyógyítás ajándékát adta –
gondolok itt az evangélistákra –, még ők sem forgolódnak az emberek körül, és nem erőltetnek
semmit sem rájuk. Együttműködésre van szükség az emberek részéről is, hogy valaki
meggyógyuljon, vagy egy eredményt elérjen. Sokan gondolják, hogy ha valaki elimádkozza
értük a gyógyulás imáját, a hit imáját, akkor meggyógyulnak, akár hisznek, akár nem. Vannak,
akik így időlegesen mégis segítséget kapnak, de ha te tartós segítséget akarsz, akkor neked is
hitben kell cselekedned. Gyakorolnod kell Isten Igéjét ahhoz, hogy működjön. Figyeld meg, ha
ragaszkodsz a betegség, a gyengeség, a fájdalom megvallásához, az meg is fog maradni.
Megkeresheted a hit embereinek egyikét, hogy imádkozzanak érted, de az imája hosszútávon
nem lesz hatásos, mert a te hitetlenséged lerombolja azt, amit az ő hite felépített.
Természetesen a csecsemő keresztényeket egy ideig mások hordozzák a hitükön, de eljön az
idő, amikor a saját lábukra kell állniuk. Hagin könyvében erről is van egy történet, hogy a
felesége minden ősszel torokgyulladást szokott kapni, és amikor Hagin imádkozott érte, és
gyakorolta a hatalmát, akkor ez megszűnt. De eljött a felnövekedés ideje, és mivel a felesége
nem növekedett fel hitben és szellemben, ezért Hagin már nem tudta gyakorolni a felette levő
hatalmat, a feleségének kellett volna. Pontosan azért történik az, hogy az emberek megkapják a
gyógyulást, és azután elveszítik, mert nem a saját hitük alapján nyerték azt el. Az ima idejére
fennáll egy összevont hit. Akár itt közöttünk, akár Pesten, amikor a gyógyító sor következik. De
amikor otthon a saját hitükre van szükségük, akkor a sátán kihasználja az ismerethiányukat, a
hitetlenségüket, és visszarakja rájuk a betegséget.
b.) Bűnkérdés
Azoknak a hívőknek, akik mindig a bűneiket és a gyengeségeiket vallják meg, idővel
gyengeség-, kudarc- és bűntudatuk lesz. Pedig Isten hangsúlyosan a következőt mondja az
Ésaiás 43,25-ben:
Ésaiás 43,25.
25. Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!
Ha Ő nem emlékezik meg a vétkeinkről, akkor nekünk miért kell azokat felemlegetni? Nem
kellene Istent emlékeztetni azokra a hibákra, amiket Ő a feledés tengerébe vetett.
Mikeás 7,19.
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19. Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!
Erre a tengerre ráteszi azt a nagy táblát, amelyre rá van írva, hogy halászati tilalom. Azért,
hogy ne halásszuk elő a régi sérelmeinket, vagy rossz cselekedeteinket, amit elvétettünk
valamikor. Itt az ok, amiért nagyon sok embernek nincs hite. Előássa a múlt hibáit. Mert amikor
imádkozni mennek, akkor minden bűnt, tökéletlenséget, és kudarcot fölemlegetnek, ami csak
eszükbe jut, azért, hogy vádolhassák magukat. Amire befejezik az imát, már semmi hitük nincs,
mert kárhoztatás alá vitték magukat azzal, hogy rossz megvallást tettek. Mit kell tehát
megvallanod? Azt, amit Isten mond az ügyeddel, a helyzeteddel kapcsolatban. Valld meg azt,
hogy Ő megbocsátott neked Krisztusban! Ő megtisztított téged, és elfelejtette a bűnödet.
Valljuk meg közösen: Köszönöm, Uram, hogy Jézus vére tisztára mosott engem. Ezért én is
megbocsátok magamnak. Előtted állok, mintha soha semmi rosszat nem tettem volna. Ámen.
Ha az ördög megpróbálja újra eléd hozni a bűnt, akkor szólj rá: Rendben van, ördög, valóban
megtettem azt a dolgot, de tudod, hogy Isten a feledés tengerébe vetette. Isten megbocsátott
nekem, és én ezért dicsérem Őt. Ha vitatkozni akarsz, akkor menj Jézushoz, és ne velem
vitatkozz!
Először lehet, hogy semmit nem fogsz tapasztalni, mivel túl sokáig haladtál rossz irányba, de
ha egy ideig megteszed a fenti megvallást, végül megkönnyebbülsz a nyomástól. Szabaddá
válsz.
Összegezve a mai tanítást: A lényeg a helyes gondolkodás, a jó dolgokban való hit, és a jó
megvallás. Nem számít, hogy milyen sokáig imádkozik valaki érted, ha te közben az Ige ellen
cselekszel, akkor az Ige nem fog működni a számodra. Ha az Ige szerint beszélsz és cselekszel,
akkor a hited működésbe fog lépni. Ámen. Halleluja!
Hisszük, hogy kaptatok újabb világosságot ebből a részből is.
Megjelent a ságvári újság októberi száma. Az első oldalon „Építs, és ne rombolj” címmel
van egy cikk. Az egyik része a pesti tanításból származik, a másik része pedig Copelandtől.
Úgyhogy ismerős lesz a számotokra. A belső oldalon pedig „A meg nem újított elme” és az
„Elme megújítása” című tanítás, azért, hogy írásban is el tudjátok ismételni. Viszont a
hátoldalon, a negyedik oldalon Csókai doktor úrnak van egy bizonysága az újságokban, illetve
az interneten, abból tettem át ide. Amikor operálták a sziámi ikreket Bangladesben, ő azt
mondja, hogy az imáira kapta meg a megoldást. Ez a két gyermek a fejénél volt összenőve, és
az érpályájuk is össze volt nőve. Ezt szét kellett választani, és Istentől kapta meg a bölcsességet,
hogy ezt hogyan végezzék el. Utána pedig van három börtön bizonyság, mert Isten ott is nagyon
munkálkodik. A legutolsó kis hír arról szól, hogy van egy olyan szervezet, hogy Magyar börtön
pasztorációs levelezős szolgálat. Ami annyit jelent, hogy keresnek olyan embereket, akik név
nélkül, anonim módon leveleznének olyan életfogytiglanosokkal, akiket a családja elhagyott.
Havonta – ha jól tudom – egy levelet lehet váltani. De a lényeget én abban látom, hogy ha
újjászületett szentek kezdenének el levelezni egy ilyen emberrel, akkor az üdvösséget be lehet
juttatni olyan emberhez, akihez senki nem megy be. Írásban, meg kártyákkal, meg egyéb
módon. Úgyhogy ez egy lehetőség, és ez egy üdvösségkapu. Van-e kérdésetek, bizonyságotok,
kijelentésetek?
Ágnes: Sokszor, amikor elmentünk alkalmakra, akkor mindig voltak megoldandó helyzetek,
és gondolkodtam, hogy mivel kapcsolatban kérjek ott imatámogatást, vagy mivel kapcsolatban
gyakoroljak hitet. Mindig amellett döntöttem, hogy sokkal inkább vágyom szellemi kincsekre
az Úrtól, mint arra, hogy most azért imádkozzak ott a pásztorral, hogy megoldás jöjjön arra a
helyzetre. Mert ezek a szellemi kincsek egy előrelépést adtak, és közelebb vittek a megoldáshoz. Mert ezek mindig felemeltek. Azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogyha van valami
nehézség az életében, amit nehezen tud legyőzni, akkor kérjen egy tanítást Jézustól még
mélyebben, és még mélyebben tanítsa őt Jézus ezzel kapcsolatban. Egy idő után eljut arra a
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szintre, hogy már szabad lesz. Ez egy olyan tanítás, amit Jézus neked ad személyesen. Ezt nem
tudod átadni másnak, mert csak neked szól személyesen. Ez egy nagyon építő tanítás. Ahogy
növekszel szellemben, úgy egyszer csak feljön belőled ez a dolog, amit Jézus tanít neked, vagy
amit meg akar mutatni neked, vagy ki akar jelenteni neked. Ez közelebb visz a megoldáshoz, és
szabaddá tesz.
Pásztor: Ez egy személyre szabott kijelentés és világosság, személyre szabott üzenet.
Megköszönjük az Úrnak a mai alkalmat!
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 megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm!
A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget
nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet.
Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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