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A BIBLIAI HIT – 14. A hit magaslatai 2.
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. október 15.

Elérkeztünk a Bibliai hit című sorozat 14. részéhez. A hit magaslatai 2. része következik. A
mai igetanulmányozást kezdjük a korinthusiakhoz írt levélben.
2Korinthus 6,14–16.
14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a
törvénytelenséghez? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
16. Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek
temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok;
és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.
Sokan olvassák ezt az Igét, de csak azt értik meg belőle, hogy ebben az igesorban a világból
való kiszakadásról van szó, és ezért gyorsan ki is szakadnak abból. Pedig különbség van az
elválasztottság, más néven a szeparáció, és az elszigeteltség, azaz a szegregáció között. Vannak,
akik azt hiszik, hogy nekik nem lehet közük semmihez, vagy senkihez a világon, még más
keresztényekhez sem, ha nincs közöttük teljes egyetértés. De Jézus a következőt mondta:
Máté 5,13.
13. Ti vagytok a földnek sója; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó
azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
Azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. Valaki egyszer megkérte Kenneth Hagint,
hogy imádkozzon érte. A cégnél, ahol dolgozom, mondta az illető, én vagyok az egyetlen
keresztény. Kérlek, imádkozz, hogy Isten engem kihozzon onnan. Nem, dehogy! – válaszolt
Hagin. Tönkremenjen ott minden, mert te kilépsz? Maradj csak ott! Te vagy a föld sója. Ha
maradsz, sózod azt a helyet! Ti a világban éltek, de nem e világból valók vagytok. Néhány
ember megpróbál kivonulni a világból, de te ne tedd ezt, mert ez nem bibliai!
Szeretném, hogyha megértenétek, amiről ez az Ige valójában beszél. A hívőt hívőnek
nevezi. A hitetlent hitetlennek. Felteszi a kérdést, hogy vajon mi köze lehet a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Azaz az Isten nélküliekhez. Más szóval az elveszettekhez. Az
Ige a hívőt tehát megigazultnak nevezi, a hitetlent pedig törvényszegőnek, Isten nélkülinek.
Gondoltad-e már magadról, hogy te igaz vagy? Hívtad-e már magadat igaznak? Vagy
megigazultnak? Tudod-e, hogy a Biblia ezt állítja rólad?
Egyszer, amikor Hagin prédikált, egy hölgy azt mondta, hogy ő nem igaz. Akkor vagy te
hazudsz, vagy Isten – felelte Hagin –, mivel Isten azt állítja, hogy te igaz vagy, te pedig azt
tagadod. Nem régen meséltem azt az esetet, amikor egy ismerős hölggyel próbáltam
elmondani az üdvösség imát. Két ízben is. Egyik évben is, meg a másik évben is. Amikor
odáig elértünk, hogy megigazultam, ott megállt, hogy á, nem! Én nem lehetek igaz. Annyi
mindent elkövettem az életben! Nem tudott rajta túllépni. Persze a vallásban nem kapott erről
tanítást. Azért nem élvezhettük mi sem hosszú időn át Isten áldását, és nem uralkodhattunk
Jézus Krisztussal, mert ahelyett, hogy a Bibliában hittünk volna, szembehelyezkedtünk vele.
Majd fogjuk később olvasni a Róma 5,17 Igét, amiben az áll, hogy mi, újjászületett
keresztények a megigazultság által tudunk uralkodni az ellenség felett. De ha te élvezni
akarod a Biblia áldásait, akkor higgy is abban! Az Ige azt is mondja, hogy mi közössége a
világosságnak a sötétséggel? Én újjászületett vagyok, tehát megigazult és világosság vagyok,
és te is, mert újjászülettél. Furcsa, hogy az emberek nem bánják, hogyha világosságnak hívják
őket, de ha igaznak nevezik őket, akkor bizonytalankodni kezdenek. Azt gondolják, hogy
valami új tanítással találkoztak. Így folytatja az Ige: És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal?
Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Itt a globális Egyházat nevezi a Biblia Krisztusnak. A
Béliál pedig az ördög. Ez úgy mondható magyarul, hogy mi köze Krisztus Testének az
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ördöghöz? Tudod, hogy mi vagyunk a Krisztus? Ő a Fej, és mi pedig a Test. A fejnek is
ugyanaz a neve, mint a testrészeknek. Ahogy a te testrészeidet a te fejed irányítja, ugyanúgy a
Krisztus Testének tagjait Jézus vezérli. A globális Egyház feje Krisztus, mi pedig Krisztus
Teste vagyunk. Hagyd, hogy ez az igazság beléd ivódjon! Elérkeztünk a 4. lépéshez. Múlt
héten három lépést vettünk át, ismétlésképpen elmondom.
1. Állj rá az Igére
2. Ismerni a megváltásunkat
3. Az új teremtés jogai
Most pedig vesszük a 4. lépést.
4. lépés: Ismerni a megigazultságot
A negyedik tény, amit tudnunk kell, hogy megigazultunk Krisztusban. Nézzünk meg több
erre vonatkozó igerészt. Először:
Róma 3,23–26.
23. Mert mindnyájan vétkeztek, és az Isten dicsőségének szűkében vannak.
24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy
megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűrésből elnézte a korábbi időkben elkövetett
bűnöket.
26. És, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való.
Ugyanaz a görög szó, amelyet itt igaznak fordítanak, fordítható igazságosnak is. A Magyarázó Bibliafordításban is így áll, hogy Ő igaz legyen, hogy Ő igazságos legyen. A két kifejezés
tehát felcserélhető. Mit jelent ez a két igevers? Azt, hogy Isten a Fia által kinyilvánította az Ő
isteni igazságát, hogy Isten maga igaz, és Ő a mi igazságunk. A mi megigazulásunk. Tehát Ő
annak az embernek az igazsága, aki hisz Jézusban. Ez nem elmélet, ez tény.
Róma 5,17.
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel
inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet
bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.
Sajnos a legtöbb ember azt hiszi, hogy a megigazultság olyan eredmény, amilyet úgy lehet
elérni egy idő után, ha megfelelően élünk. De ez téves. A megigazultságban nem lehet
növekedni. Egy szellemi csecsemő épp olyan igaz, mint a felnövekedett. A megigazulás
igazságot, igaz állapotot jelent Isten előtt, és ez egy ajándék. Az ajándék és a gyümölcs
közötti különbséget nézzük meg. Az ajándék egy olyan természetű dolog, amelyet elfogadhatunk bármelyik pillanatban. A gyümölcs pedig egy bizonyos szellemi fejlődésnek az
eredménye. Mert a gyümölcsnek növekednie kell. A növekedéshez időre van szüksége. De a
megigazultság abban a pillanatban megvan, amikor Jézust befogadtuk. Aki befogadta az Úr
Jézust, újjászületett, megvan az üdvössége, és igazként állhat az Atya elé. Ha a megigazulás
gyümölcs lenne, akkor az Igében szó szerint a megigazultság gyümölcse állna. Ez esetben
neked fejlődnöd kellene ahhoz, hogy elérd a megigazultságot. De ez nem igei. Az Ige itt a
megigazulás, vagy igazságosság ajándékáról beszél. Isten minden egyes szeretett gyermekének ugyanaz az igazsága, és státusza, magyarul pozíciója van Istennél. Ő nem szereti egyiket
se jobban, mint a másikat, és nem hallgatja meg egyik imáját sem jobban, mint a másikét.
Mert a Biblia is megírja, hogy Isten nem személyválogató. Milyen jó! Ha pedig tudod azt,
hogy igaz vagy és Isten által szeretett, akkor az imáid eredményt fognak hozni.
Sok ember küszködik azzal, hogy önmagát kárhoztatja, és engedi, hogy ezzel az ellenség
kirabolja. Tapasztalják azt, hogy az imájuk eredménytelen, mert Isten a hitük hiánya miatt
nem tudja meghallgatni őket. De hogyha elolvassák a Jakab 5,16-nak a második felét, amelyik
azt mondja, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, akkor úgy vélik, hogyha
találnak egy igaz embert, aki imádkozna értük, akkor őket meghallgatná Isten. Tehát úgy
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gondolják, hogy őket magukat Isten nem hallgatja meg, hanem keresnek egy igaz imatársat.
Olvassuk el:
Jakab 5,16.
16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
Itt a vége a lényeg. Az helyett, hogy tanulmányoznák az Igét és rájönnének a problémák
valóságos okára és a megoldásra, éveken át kétségbeesetten keresik az igaz embereket, hogy
imádkozzanak értük. De hála Istennek, a Róma 3,26. verséért, ami a következőket mondja:
Róma 3,26.
26. És, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való.
Isten maga lett az én igazságom. Isten, más néven az Atya lett a mi igazságunk, amikor
megosztotta velünk az Ő természetét és az örök életét az újjászületésben. Jézus lett az
igazságunk abban a pillanatban, amikor elfogadtuk Őt, mint megváltónkat és megvallottuk,
mint életünk Urát. Így lett Jézus a mi pártfogónk, Urunk, fejünk, a mi valóságos életünk.
Olvassuk el:
2Korinthus 5,17–21.
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett
minden.
18. Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus
által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
19. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem
tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét.
20. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért
kérünk, béküljetek meg az Istennel.
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává
tétessünk Őbenne.
Látjátok, Isten nem teremtett igazságtalan és méltatlan teremtményeket. Ez sértés lenne
Őrá nézve. Őbenne, azaz Krisztusban én Isten igazsága vagyok, és te is. Térjünk vissza a
2Korinthus 6,14-hez:
2Korinthus 6,14.
14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a
törvénytelenséghez? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
Láttátok tehát, hogy mi igazak vagyunk. Mondjuk ki együtt: Én Isten igazsága vagyok
Krisztusban! Ámen.
Ez az igazság, amelyet Hagin felfedezett, az első fénysugár volt a betegágyán, amelyből
később még nagyobb világosságot kapott. Ugyanolyan küzdelmeken ment át, mint nagyon
sokan közülünk azért, hogy megkapja a szabadulást, a győzelmet és az egészséget. Majd
később ezekről tanított, hogy mi is megragadhassuk ezeket és győztesek lehessünk. Hagin
elkezdte olvasni az Igét, és átnézte az utalásokat is. Azok a pici számok, a versek alján. Azok
között az Igék között, amelyek megragadták, ott volt a Jakab 5. fejezete is. Mert ez említette a
hit imáját. Most olvassuk el:
Jakab 5,14–15.
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak
felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az úr felsegíti őt. És ha bűnt
követett is el, megbocsáttatik néki.
Kenneth Hagin elkezdett sírni, mert az ő gyülekezete nem hitt a gyógyulásban és még
kevésbé az olajjal való megkenésben. Az Úrhoz kiáltott: Uram, én nem gyógyulhatok meg,
mivel nem ismerek senkit, akit elhívhatok imádkozni! Az Úr pedig így válaszolt. Megfigyel-
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ted már, hogy a hit imája gyógyítja meg a beteget? Azt válaszolta: igen, azt megfigyeltem.
Nos – mondta az Úr –, te magad is ugyanúgy elmondhatod a hit imáját, mint bárki más. Ott
volt Hagin, mint tinédzser fiú, aki csak néhány hónapja született újjá, és szellemileg
lényegében még csecsemő volt. De az Úr szólt hozzá, hogy ő is elmondhatja a hit imáját. Ám
abban a pillanatban a rossz gondolkodás legyőzte. A szellemére kellett volna hallgatnia, de
ehelyett a fejére hallgatott. Az elméje pedig azt mondta: igen megtehetnéd, ha igaz volnál.
Biztosan azt gondolod, hogy az ágyhoz láncolva nem lehet túl sokat vétkezni. Való igaz, de
helytelen dolgot akarni ugyanúgy lehet fekve is. Lehet, hogy valamit nem tudsz megtenni, de
mégis szeretnéd. Tehát ez azt jelenti, hogy gondolatban is lehet vétkezni. Gyakran tele
vagyunk rossz gondolatokkal, és Hagin is tisztában volt minden tévedésével és gyarlóságával,
és tévesen úgy gondolta, hogy ő nem igaz. Tudta, hogy nem hívhat senkit, hogy imádkozzon
érte és nem értette, hogy az Úr mit gondolt, amikor azt mondta, hogy ő maga is
elimádkozhatná a hit imáját. Azt hitte, hogyha valaha is igaz lesz, mert nem hal meg még
azelőtt és elég hosszú életet élhet ahhoz, hogy elérje a megigazultság állapotát, akkor már
valóban tudni fogja, mit jelent imádkozni. Tulajdonképpen bezárta a szívét az előtt, amit Isten
mondott neki, hogy ő igaz, és nem fogadta el.
Más területen mi is belesétálhatunk ilyenbe, hogy bezárjuk a szívünket. Valószínűleg nem
nekem szólt, hanem a szomszédomnak – de ez helytelen. Nem mindenki akarja hallani a
tanításokból az igazságot, vagy pedig nem hagyja magát felkészíteni, hogy egy következő
szintre lépjen. Haginnel is ezt történt, hogy amit Isten mondott, azt nem fogadta el. Kérjük az
Urat, hogy ebből gyógyítson ki! Hagin mégis megtehette volna, hogy elmondja a hit imáját,
hiszen ezt mondta Isten. Hónapokig tartott, amíg egy nap továbblépett az olvasásban. Mindig
érdemes végigolvasni egy egész igeszakaszt, és nemcsak kiragadni egy-két igét a
környezetéből. Tehát eljutott addig, ahol Jakab Illést hozta példának arra, hogyan imádkozik
egy igaz ember. Mert az igaz ember imáját Isten megválaszolja. Illés először szárazságért
imádkozott, és megkapta a választ. Utána esőért imádkozott, és megkapta a választ. Ebből
láthatjuk azt, hogy Illés Isten szemében igaz volt. Olvassuk el:
Jakab 5,17–18.
17. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és amikor buzgón imádkozott, hogy
ne legyen eső, nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:
18. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.
Ahogy Hagin olvasta az Igét, nem ragadta meg, mert nem ismerte jól Illést. Azonban
később olvasott róla ismét valamit, és elgondolkodott. Hm, itt valami nem stimmel, ha jól
emlékszem, Isten Jakab levelét az igaz ember imádságának példájaként adja. Pedig én biztos
vagyok benne, hogy Illés nem felel meg az én igaz emberről alkotott elképzeléseimnek.
Persze voltak nagy pillanatai, ahogy a legtöbbünknek, de akadtak mélypontjai is. Amikor az
Úr keze rajta volt, akkor a király szekerét is ki tudta mozdítani. De amikor megtudta, hogy a
fejére pályáznak, futni kezdett, majd kimerülten leroskadt egy borókafenyő alá, és könyörgött
az Úrnak, hogy engedje meghalni. Azt gondolta Hagin: Nos, ő ugyanolyan következetlen volt,
mint amilyen én vagyok. Dehogy akart Illés meghalni, összehordott hetet-havat az Úr előtt.
Ha meg akart volna halni, akkor miért nem maradt ott, ahol az üldözői rátaláltak volna? Tehát
ebből tudjuk, hogy ő nem akart meghalni, csak a szája járt. Nem kívánta erősebben a halált,
mint bármelyikünk, amikor felületesen azt mondjuk, hogy bárcsak meghalnánk. Hogy ennyire
következetlen ember legyen Illés – ezt nem gondolta volna Hagin egy igaz emberről. Látjátok,
hogy mindannyiunknak meg vannak az elképzeléseink ahelyett, hogy Isten Igéjéhez
ragaszkodnánk. Nem csak, hogy nem gondolkodott helyesen, hanem nem volt elég szellemi
sem. Azt mondta Illés: Uram, akárhogy is van, de én vagyok az egyetlen, aki helyesen él.
Senkinek nincs már semmije, csak nekem. Valójában nem ezekkel a szavakkal mondta Illés,
de ha jól megfigyeled, ez volt az értelme. Ma is hallunk embereket így beszélni. Mindenki
visszaesett, elveszített mindent, csak én nem. Csak én, és egy szűk csoport állunk hitben,
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mások nincsenek sehol. Istennek ki kellett igazítania, amit Illés mondott: Tévedsz, Illés, még
7000 olyan emberem maradt, akik nem hajtottak térdet Baálnak! Ők voltak a bálványimádók.
Az 1Királyok 19,18-ban olvashatjátok.
Nem te vagy az egyetlen borsószem a fazékban, és az egyetlen kavics a tengerparton. Illés
szavai természetesen csüggedt szellemből fakadtak. Látjátok, hogy nem csak a testünk tud
elfáradni, de ha valaki így cselekszik, nem lehet számunkra az igaz ember példája. Hogyan
lehet, hogy Jakab mégis Illést állította példaképül elénk? Ő nem lehetett igazabb nálunk, de
akkor eszébe jutott Haginnak, hogy Jakab azt írja, hogy Illés ember volt. Ugyanolyan
szenvedélyeknek volt alávetve, mint mi, és mégis igaz volt. Sőt láthatjuk, hogy nem csak alá
volt vetve ezeknek az érzéseknek, hanem erősen engedett is nekik. Mégis igaz volt – ezt
mondja a Biblia. Ezt követően valami felderengett Haginben. Megkérdezte magától, hogyan
nevezhette ezt az embert Isten igaznak? Elolvasta a Zsoltárok 32-ből az 1-2 verset.
Zsoltárok 32,1–2.
1. Áldott az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
2. Áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és szellemében csalárdság
nincsen.
Ebben benne van minden. Isten az ószövetségben nem tulajdonított bűnt az izraelitáknak,
választott népének, hogyha a vétkeikért engesztelő áldozatot mutattak be. Mert Ő befedezte,
megbocsátotta ezeket. Helyette igazságot tulajdonított nekik. Tehát Isten szemében igazak
voltak. Itt szeretnék arra rávilágítani, hogy nem azt mondtam, hogy az emberek, hanem Isten
választott népe. Tehát nekik volt ez a kedvezmény, ha mondhatom így. Lehet, hogy ha egy
másik ember rájuk nézett, nem látta őket igaznak, de Isten azt mondta, hogy ők igazak. Egy
fontos Ige tárult Hagin szeme elé a vér erejéről.
2Mózes 12,13.
13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és
elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem
Egyiptom földjét.
Ez egy ítélet volt Egyiptom földjére, mert nem engedte el a fáraó Izrael népét, rabszolgaságban voltak. Hagin ekkor megértette, hogy az Ige azt mondja, hogy nekünk egy jobb
szövetségünk van, amely jobb ígéretekre van alapozva. Jézus Krisztus vére nem csak elfedi a
bűneinket, mint az ószövetségben a áldozat vére, hanem meg is tisztít bennünket. Ez
folyamatosan történik.
Jelenések 1,5.
5. És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a
föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi
bűneinkből az ő vére által,
Itt a vers végén van a lényeg a mai tanításhoz, hogy szeretett minket, és megmosott. Aki
meg van mosva, az tiszta. Hagin megértette, hogy ő újjászületett, és az összes bűne el van
törölve. A múlt pedig nincs többé. Megértette, hogy új teremtéssé vált Krisztusban, és Isten
nem alkot megigazulatlan, vagy bűnös új teremtést. Mint a baba, amikor megszületik, teljesen
ártatlan. Mi is, amikor megszülettünk szellemben, ugyanilyen tiszták voltunk. De az ördög
látta, hogy Hagin kezdi megragadni az igazságot, és a végén még képes lesz hittel imádkozni,
ezért azt mondta neki: Na, jó, ez mind igaz, de mi van azzal, amit az újjászületésed után
követtél el? Nem is olyan régen dühbe gurultál, és lelökted a tálcát az ágyról. Egy igaz ember
nem cselekszik így!
Az ördög azonnal megfogta, ahogy visszanézett a látható dolgokra, és ez kioltotta a fényt.
De aztán tovább olvasta a Bibliát és eljutott János első leveléhez, ahol ezt olvasta: hogy
megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Ezt nem olvassuk fel, ez az
1János 1,9-nek a vége. Hagin végre megértette, hogy én Isten igazsága lettem Krisztusban,
amikor újjászülettem. Ha az újjászületés után vétkezünk, és ezért bocsánatot kérünk az Úrtól,
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akkor Ő újra tisztára mos a szent vérrel. Tudjátok, az ablaktörlő az autón folyamatosan
tisztítja a szélvédőt, ha esik az eső, hogy ki lehessen látni. Hagin, mivel már korábban
elhatározta, hogy ha valaha igaz lesz, akkor nagyon erősen fog imádkozni, ezért azt mondta:
Köszönöm, Istenem, hogy az imám meghallgatást nyer, és meghallgatsz éppen olyan gyorsan,
mint bárki mást! A Jakab levélbe odaírta az Ige mellé, hogy én ez az igaz ember vagyok!
Ilyenkor Istennel dicsekszünk, és nem magunkkal. Azzal dicsekszünk, amit Ő tett értünk
Krisztusban. Már tudta, hogy megvan a saját hite. Tudta, hogy imádkozhat és Isten meghallgatja, és az imája hathatós lesz. Ehhez meg kellett értenie, hogy igazzá vált Krisztusban az
újjászületéskor. Bejárásunk van Isten trónjához, ahogy Jézusnak magának, mert Ő a mi
útnyitónk az Atyához. Hála Istennek ezért a hatalmas kijelentésért, amit a 2Korinthus 5,21ben adott nekünk.
2Korinthus 5,21.
21. Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává
tétessünk Őbenne.
Hála Istennek, hogy mi azok vagyunk, akiknek Ő nevez minket. És megvan nekünk
minden, amit állít rólunk. Megtehetjük mindazt, amiről azt mondja, hogy képesek vagyunk rá.
Ez azt jelenti, hogy minden bűntudat, kárhoztatás, kisebbrendűségi érzés nélkül beléphetünk a
trón terembe, és odajárulhatunk Isten jelenlétébe. Ez azt is jelenti, hogy az ima megválaszolásának többé nincs akadálya. Nem kell többé lógó orral mennünk Isten elé a kárhoztatás, a
félelem, vagy tudatlanság miatt. Jézus a következőt mondja:
János 8,32.
32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Mi szabadította meg Hagint? Az igazság megismerése. Mi fog téged is megszabadítani? A
pulpitusról elhangzó igazság. De ha nem fogadod el az igazságot, akkor nem fogsz megszabadulni, mert csak az igazság megismerése képes szabaddá tenni. Ehhez szoktam azt a példát
mondani, hogy a Biblia az igazság. Hiába van a könyvespolcon az igazság, hogyha csak
karácsonyi meg a húsvéti nagytakarításkor veszi le a szent, és törölgeti le, attól még nem
ismeri meg az igazságot. Ez egy jó példa arra, hogy nem az igazság fog megszabadítani,
hanem az igazság megismerése. Tudjuk már, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ő tett azokká
minket, akik vagyunk, és nem mi magunk. Jézus igaz volt, és hála Istennek, hogy mi is azok
vagyunk. Így bátran és hittel léphetünk be az Atya jelenlétébe. Ámen.
Ez a tanítás külön is megállja a helyét, mert szinte az egész a megigazulásról szólt. Tudom,
hogy nekem is ez egy nehéz falat volt még az első éveimben, de aztán az Úr adott
világosságot belőle, hogy mit jelent igaznak lenni. A tegnapi pesti tanításban hallhattátok,
hogy a keresztségeket is érintette István. Ugyanezt tapasztaljuk a szolgálatunkban is, hogy
fontosabbnak tartják a vízkeresztséget, mint az újjászületést, vagy a Szent Szellem keresztséget. A vízkeresztség is igei, de első helyen kell lennie az újjászületésnek, és a Szent Szellem
keresztségnek. Örömmel mondják, hogy vettünk vízkeresztséget, de nyelveken nem tudnak
szólni. A nyelveken szólás fontosságáról volt tegnap tanítás. A másik dolog, amit nagyon jól
elmagyarázott István, a megtérés, és az újjászületés közötti különbség. Ha egy elveszett megtér a hibás cselekedeteiből, ettől még nem fog a mennybe jutni, mert ahhoz be kell fogadni
Jézust a szívébe, és újjá kell születnie. Mert valaki úgy is megtérhet egy rossz cselekedetből,
hogy nincs a szívében Jézus. Tehát a megtérés szót nagyon bölcsen kell használni.
A legfontosabb az újjászületés. Ezt még egyszer elmondom: egy elveszett az újjászületése
előtt is megtérhet egy rossz cselekedetéből, de ha nem fogadja be Jézust, akkor nem jut a
mennybe. Aztán a másik eset, hogyha valakinek már a szívében van az Úr Jézus, újjászületett,
megvan az üdvössége, valamikor az újjászületéssel egy időben történik meg például a
megtérés a káros szenvedélyből, de lehet, hogy valakinek időre van szüksége. Tehát az
újjászületés és a megtérés nem mindig függ össze, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon
ritka esetben történik egy időben. Lehet egy harminc, negyven, ötven éves keresztény, és
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beleesik valamilyen káros dologba. Ha ezt felismeri, és a Szent Szellem erre indítja, hogy a
szent tűz kiégeti belőle, akkor fog megtérni, és nem az újjászületéskor. Úgyhogy ezeket
nagyon fontos tisztán látni. A lényeg az, hogy a megtérés az nem újjászületés, és a kettőt nem
szabad összekeverni.
A Biblia tanítása szerint kézrátétellel fogunk imádkozni értetek gyógyulásért, szabadulásért. A Szent Szellem már a dicséret alatt elkezdett munkálkodni a fülben, fogak területén,
orrüregben, a talp területén. Kiárasztjuk ezt a kenetet a szükségben levők felé, a Jézus
nevében.
Van pár gondolatom még, amit szeretnék veletek megosztani. Volt a héten egy álmom. A
Balatonban fürödtünk, és nem vettük észre, hogy oldalirányból jön egy zivatar. Ahogy ezt
megláttuk, igyekeztünk kifelé. Két nap múlva jött meg ennek a jelentése, hogy az ördög ki
akar venni bennünket az Ige fürdőjéből. Ez alatt több mindent lehet érteni, így a tanításhallgatást, az elmélkedést, a felkészülést, bibliaolvasást. Ezek mind beletartoznak ebbe.
Megdorgáltuk és megtörtük ezt a tervet mindannyiunk felett.
A másik gondolat, hogy az egyik napi üzenetben figyeltem fel arra, hogyha valaki azt
mondja nektek, hogy én nem hiszek, vagy nincs hitem, akkor kérdezd meg tőle, hogy miért
nem fogadja el Jézus Krisztust, miért nem fogadja el az üdvösségét? Mert az üdvösség
pillanatában megkapjuk a hit mértékét. Így lehet hithez jutni.
A következő gondolat: tudjuk, hogy a Szent Szellem a vezetőnk, de egyik képes üzenetben,
amit ki is küldtem nektek, arra a kérdésre figyeltem fel, hogy mielőtt valamit cselekszünk,
tanácskozunk-e az Úrral? Tehát igazából egy termelési tanácskozást kellene tartani, mielőtt
valamibe belekezdünk, vagy döntünk, vagy teszünk, hogy helyesen tesszük-e?
Még utolsó gondolatként a tűzkenetnek a hatását szeretném elmondani nektek, amennyit
látunk belőle. Egyértelmű, hogy a tűzkenetből hoztunk haza augusztus végén. Másfél hónapja
elkezdtek dolgok történni. A héten beszéltem a pásztortársammal, és ő nyitotta fel a
szememet, hogy ez mind a tűzkenetnek az eredménye és a hatása. Miről van szó? Körülbelül
egy időben történtek ezek. Azt lehet látni, hogy az Úr összekapcsol, mint régen a dugós
telefonközpont. Emlékeztek rá, hogy dugdosta a postáskisasszony a telefonokat, amikor
kapcsolta. Tehát most ezt látom, hogy az Úr így összekapcsol szálakat, és hogy ez mivé fog
kifejlődni, csak Ő tudja. Úgyhogy mi ezeket megöntözzük Isten Igéjével és hálákat adunk
Istennek, hogy áldások lehetünk mások számára. Azért volt a szívemen, hogy ebbe
beavassalak benneteket, hogy lássátok a tűzkenet hatását. Ezt a tűzkenetet tudatosan ki kell
árasztani, akár naponta. Például a település felett.
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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