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A BIBLIAI HIT – 18. Az isteni fajta hit
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. november 19.

Szeretettel köszöntünk benneteket. A Biblia azt mondja, hogy mindenkor hálákat adjatok.
Ma egy olyan dicséretsor volt, ami a hálaadásról szólt. Ugyanis ezen a héten, csütörtökön lesz
a hálaadás napja, amit Amerikában ünnepelnek. Azért van európai vonatkozása is, ha nálunk
ez nem is ünnep. Az 1600-as években a vallásüldözések miatt nagyon sok keresztény kiment
Amerikába. Kimenekült, mondhatom úgy is. Az első telük nagyon kemény volt, és körülbelül
a fele ember maradt életben azok közül, akik átmentek. De utána a következő évben olyan bő
termésük volt, hogy az aratást követően Istennek hálákat adtak, ünnepség keretében. Itt
gyökerezik a hálaadás ünnepe. Most Amerikában november negyedik csütörtökjén, azaz 22én ünneplik ezt a hálaadást. Mivel hálákat adni Istennek mindig jó, és van európai vonatkozása is, ezért pár szóban ezt megemlítettem.
Folytatjuk a Bibliai hit sorozatunkat. A 18. rész következik. A mai tanítás címe: Az isteni
fajta hit.
1. Isten hite
A fügefáról szóló történet bemutatja az isteni fajta hit működését. Kezdjük a mai igetanulmányozást:
Márk 11,12-14.
12. És másnap, mikor Betániából kimentek, megéhezett.
13. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna
valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talált; mert nem volt
fügeérésnek ideje.
14. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt
senki. És hallották az Ő tanítványai.
Ez a történet Jézusról szól, amint tudjátok, de folytatódik:
Márk 11,20-23.
20. Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt.
21. És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.
22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és
ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.
Én ezt a két részt egybefüggően még valahogy nem láttam, ilyen egységesnek. Most, a
tanítás készítése során kerekedett ki ilyen teljességében. Figyeljünk most arra a mondatra:
Legyen hitetek Istenben. Vagy, ahogy a Magyarázó fordításban áll: Legyen néktek az Isten
hite. A görögben pedig a következőképpen áll: Legyen Isten szerinti hited. Jézus bemutatta,
hogy neki isteni fajta hite van. Észrevett egy leveles fügefát, és közelebb ment, hogy
megnézze, mert a füge érésének az ideje még nem jött el. Kérdezheti erre valaki: miért
keresett Jézus fügét, ha nem volt itt a fügeérés ideje? Megkapjuk a világosságot rögtön. Azon
az égövön a fügefák egész éven át megtartják a levelüket, és általában megtartják a fügét is.
Ha termékeny lett volna az a fügefa, akkor kellett volna gyümölcsnek lenni rajta. Jézus
megvizsgálta a fát, majd azt mondta, amikor nem talált rajta semmit: soha örökké ne egyék
rólad gyümölcsöt senki! Ugyanis az terméketlen volt. A gyümölcstelen dolgokra nincs
szükségünk az életünkben.
Másnap a tanítványok látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. Ez egy nagyon fontos
pont. Hogyha egy fát kivágnak, azon a fán másnapra a levelek csak meghervadnak. Nem
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száradnak el. Itt egy természetfeletti dolog történt, hogy Jézus szavára ez a fa gyökerestől
kiszáradt. Megszáradtak a levelek rajta. Nem csak elhervadtak, hanem gyökerestől
kiszáradtak. Péter ezt szóvá is tette. Erre egy rendkívül meghökkentő választ kapott Jézustól.
Azt mondta, hogy legyen Isten szerinti hitetek! Mert aki hittel azt mondja a hegyként elé
tornyosuló problémának, hogy kelj fel és távozz az utamból, és szívében nem kételkedik,
hanem hisz a szavainak teremtő erejében, meglesz néki, amit mondott. Valójában Jézus a
Márk 11,23-ban meghatározza az isteni fajta hit fogalmát. Az Isten szerinti hit olyan hit, hogy
valaki hisz valamit a szívében, azt kimondja a szájával, és amit hittel kimondott, megvalósul.
Jézus bemutatta, hogy neki ilyen hite van. Szólt a fügefához, és az másnapra kiszáradt. Tehát
egy kifűrészelt fa esetében, a természetes folyamat az, hogy elfonnyad a levél, és a végén
teljesen megszárad. De itt egy természetfeletti dologról van szó, hogy azonnal kiszáradt.
Jézus nemcsak a fügefához szólt, hanem szólt a vakhoz is, aki meggyógyult.
Lukács 18,41–42.
41. Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az
én szemem világa megjöjjön.
42. És Jézus monda néki: Láss, a te hited megtartott téged.
A vak ember odament Jézushoz, aki megkérdezte, hogy mit szeretnél? Ő elmondta a
kívánságát, hogy látni akar. Jézus mit tett ebben az esetben? Csak szólt, és nem tette rá a
kezét. A legtöbb esetben Jézus rátette a betegekre a kezét, itt csak szólt, hogy láss! A te hited
szerint legyen! Ugyanez a hit, amit a fenti két esetben említettem, ez szólította életre a világot
is, a kezdetekben. Nézzük meg az Igét:
Zsidó 11,3.
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami
látható, a láthatatlanból állott elő.
Úgy is mondhatjuk, hogy a világ, Isten beszéde által teremtetett. Mert a Mózes 1. könyve
úgy kezdődik, hogy Isten mondta az első napon, hogy mi legyen. A második napon mondta…
és így tovább. Az igevers végén még egy érdekes dolog tárul a szemünk elé, hogy a szellemi
világ előbb volt, mint a fizikai világ. Ebből az következik, hogy a fizikai világ a szellemi világ
képmása. Másolata. Mit csinált Isten a teremtéskor? Hitte, hogy amit mond, megtörténik.
Kimondta, hogy legyen föld, és az meglett. Majd életre szólította az egeket, az égitesteket, a
világmindenséget, a növény- és állatvilágot. Egyszerűen kimondta és megtörtént. Ez az isteni
fajta hit. Jézus bemutatta, hogy Ő rendelkezik ezzel a fajta hittel és azt mondta, hogy a
tanítványoknak is meg lehet ugyanez. Hisznek a szívükben, kimondják a szájukkal és az
bekövetkezik. De figyeljétek meg, hogy Isten a teremtéskor használta az isteni fajta hitet. Az Ő
Fia, Jézus, a földi szolgálatában használta az isteni fajta hitet. Nekünk, mint Isten gyermekeinek
ugyanez megvan. Használhatjuk az isteni fajta hitet. Konkrétan azt, hogy amit hittel
kimondunk, az megtörténik. Csak pontosan kell fogalmazni. Tudjátok, a szemüveges asszony
hogy járt? Azt mondogatta, hogy el akarom hagyni a szemüvegemet! Folyamatosan
mondogatta, hogy el akarom hagyni a szemüvegemet. És fönt felejtette a buszon. De ő nem erre
gondolt, hanem arra, hogy gyógyuljon meg a szeme, és szabaduljon meg a szemüvegtől.
Istennek, Jézusnak, és nekünk is megvan az isteni fajta hitünk, csak használnunk kell. Azt
mondhatja valaki, én is akarom ezt a fajta hitet, és imádkozom, hogy Isten adja meg nekem ezt
az isteni fajta hitet. Az ilyen fajta imával csak az idődet vesztegetnéd. Hiszen minden hívőnek
az újjászületéskor megadatott az isteni fajta hitnek egy mértéke. Ezt olvassuk el az Igében.
Róma 12,3.
3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki
ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta
kinek-kinek a hit mértékét.
Ez nem a világon élő összes emberre vonatkozik. Mert a világon nem minden ember hívő.
Hogyha megnézzük az Igét, Pál világosan leírja, nem mindenkinek van hite.
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2Thessalonika 3,2.
2. És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem
mindenkinek van hite!
Ez arra vonatkozik, akik nincsenek újjászületve, és nem kapták meg a hitnek a mértékét.
Tehát nem minden ember hisz a Biblia szerint. Isteni fajta hite csak az újjászületett embernek
van. Még egyszer idézném a Róma 12,3-ból: mondom mindenkinek közöttetek. Ez a
hívőknek szól, és nem a világnak. Pál nem a világ elveszettjeinek írta a Római levelet, hanem
Isten szerelmeseinek, a római szenteknek. Tehát Istennek minden gyermeke, minden
keresztény rendelkezik az isteni fajta hitnek egy mértékével. A következőkben ezt szeretném
bebizonyítani.
2. Bibliai hit
Következő versünk:
Efézus 2,8.
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
A hit nem önmagunkból származik, és ugyanezt elmondhatjuk a kegyelemről is. Pál azt
mondja, hogy az a hit, amely által üdvösséget nyertél, nem tőled volt. Nem természetes
emberi hit volt. Ezt Isten adja az üdvösség küszöbén álló elveszetteknek. Hogyan ad Isten
újjászületésre való hitet az elveszetteknek? Róma 10,17 ezt megmagyarázza:
Róma 10,17.
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.
Figyeljétek meg ezt a kifejezést, hogy hallás pedig Isten Igéje által. Hit által születhetsz
újjá, és ez nem magadtól van, ez ajándék, ahogy Pál is írja. Ajándék, mert Isten adja, Istentől
jön, és ingyen van. Folytassuk:
Róma 10,8–10.
8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz
a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
A Bibliát, Isten üzenetét a hit beszédének nevezi az Ige, és maga Pál. Miért nevezhetjük a
Bibliát a hit Igéjének, vagy a hit beszédének? Azért, mert ennek a beszédnek a hallása hoz
létre hitet az elveszett ember szívében. Ugyanazt a fajta hitet hozza létre a szívünkben, amely
a világmindenséget is teremtette. Ezt az Igén keresztül kapjuk, ami a hit mértéke. Amikor
összehasonlítjuk a Róma 10,8-at és a Márk 11,23-at, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy Jézus
szavai pontosan megegyeznek, mert azt mondja, hogy a szívében nem kételkedik, hanem
hiszi, amit mond. Tehát a szív és a száj kapcsolata. Érted most már a kulcsot? Hogy hinni kell
a szívedben, azaz a szellemedben, és kimondani a száddal. Isten hitt, és kimondta. Jézus hitt,
és kimondta. A föld így jött létre, és Jézus szolgálatában a csodák így jöttek létre. Nekünk is
rendelkezésre áll ez az isteni fajta hit. Folytassuk az Ige olvasását:
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Látjuk, hogy az elveszett ember a hit egy bizonyos mértékét kapja az által, hogy hallja az
Igét. Voltatok már evangelizációs alkalmon, hetente jártok gyülekezetbe, és amikor újak
vannak, az üdvösség ima a prédikáció végén van. Ez nem véletlen. Az a célja, hogy a
prédikáció hallása által hit ébredjen a szívekben. De hogyha valaki felé szolgáltok az utcán,
faluban, bárhol, először egy kis prédikációra van szükség, és utána az üdvösségi ima
következhet, ha nyitott az illető szíve. Amikor megszületik a hit az elveszett ember szívében,
ezt arra használja, hogy megteremtse az üdvösség valóságát a saját életében, az által, hogy
befogadja az Úr Jézust. A saját szavaival. Vagy a segítségül adott kártyákkal. Mikor
üdvözített téged Isten? 2016. május 26-án 10 óra 10 perckor? Tévedsz. Akkor, amikor Jézus
meghalt érted, és feltámadott, két évezreddel ezelőtt. De ez akkor válik valósággá a számodra,
amikor elhitted ezt, és Úrnak vallottad Jézust az életed felett. Én nagyon sok megerősítést

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.

kapok ezekből a tanításokból, mert ezt a mondatot is prédikáltam, és itt jönnek a
megerősítések, hogy igenis ez az út. Az üdvösség minden emberé. Minden férfi és nő
rendelkezik azzal a joggal, hogy újjászülethessen. Minden embernek joga van hallani az
Evangéliumot, mivel Jézus a világ összes emberéért meghalt, és mindenkiért kifizette az árat.
A prédikált igazság hitet hoz létre a szívben. Ezért aki hisz és megvallja, amiben hisz, akkor
az ő hite által valósággá váltja a saját életében mindazt, amiről prédikáltak neki. Akár
gyógyulás, akár üdvösség, akár anyagiak. Bármilyen terület. Folytassuk tovább, figyeljük
meg, hogy itt mit ír az Írás.
Róma 10,13–14. 17.
13. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek
pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.
Az első sort úgy is mondhatjuk, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvösségre jut. Ezt
jelenti a megtartatik szó. Ez az állítás igaz bármire, amit Istentől kaphatunk. Az isteni fajta hit
úgy ébred, hogy hallod az Igét. Istennek nincs másfajta hite, csak ez, és ez az isteni hit hallás
által jön. Vagyis Isten annak a szívében, aki az Igét hallja, az Ő saját hitét plántálja el. Nem
csoda, hogy Jézus azt mondta: hallván halljanak. Ezért nem hagyhatod, hogy az Ige az egyik
füleden bemenjen, a másik füleden pedig ki, mert így nem terem gyümölcsöt a számodra.
Nem eredményez hitet a szellemedben. Akkor sem jön létre hit a szívedben, ha úgy
viselkedsz, mintha Isten Igéje valótlan lenne. Mintha csak egy mese lenne. De hogyha
tisztelettel, és nyitott szívvel hallgatod Isten felkent Igéjét, és ennek alapján cselekszel is,
akkor létrejön a szellemedben a bibliai hit. Gyakran van az embereknek olyan elképzelése a
prédikálásról, mint amilyen Hagin fiának volt öt éves korában. Azt kérdezte: Anyuka, azok a
mesék, amit Apuka mond, amikor prédikál, azok tényleg igazak, vagy csak úgy prédikálja?
Az emberek sokszor azt gondolják, hogy csak prédikálunk a levegőbe, és nincs semmi alapja.
Márpedig mi tudjuk, hogy Isten Igéje az a kőszikla.
3. Már elvégeztetett
Egy teljes evangéliumi gyülekezethez tartozó hölgy odament Haginhez, miután látott egy
metodista asszonyt felépülni gyógyíthatatlan betegségéből. Könnyes szemmel kérdezte:
Megmondaná, hogyan létezik, hogy Isten meggyógyítja ezt a metodista asszonyt, akinek nincs
is Szent Szellem keresztsége? Én pedig szólok nyelveken, mégsem gyógyulok meg?
Gyógyulásnak semmi köze a nyelveken szóláshoz. – válaszolta Hagin. Az Úr már két
évezreddel ezelőtt ráhelyezte a te betegségedet a Fiára, és Jézus elhordozta azokat. Az Ő
sebeivel már akkor meggyógyultál, de nem fogadtad el, és nem hiszed ezt. Megpróbálod az
Urat rávenni arra, hogy most tegye meg azt, amit Ő már rég bevégzett. Ha képes vagy
buzgón, és boldogan dicsérni Istent azért, amit tett, és elhinni, és megvallani azt, akkor
láthatóan is megnyilvánul majd a gyógyulásod. Ha újjászületett keresztény vagy, akkor van
elég hited arra, hogy meggyógyulj. Meglehet, hogy egyszerűen nem használod a hitedet, mert
nem szabadítod fel a szavaid által. Ne kérj több hitet, nincs szükséged több hitre! Mert a
Lukács 17,6-ban olvashatunk a mustármagnyi hitről. Ha már van mustármagnyi hitünk, akkor
azt munkába állíthatjuk.
Lukács 17,6.
6. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok
ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.
Itt is az eperfa jelkép, az a hely, a probléma, az akadály. A legnagyobb dolgokat már
sikerült elhinned. Hogy Jézus meghalt, föltámadt, és ma is él. Tegnap az Úr megmutatott egy
tanítást abból a célból, hogy felhívjam a szentek figyelmét, hogy egy téves tanítás. Arról tanít,
– Igéket előhozva –, hogy nincs pokol. Jézus sem járt a pokolban. Csak éppen kifelejti a
Lukács evangéliumban a gazdag és Lázár történetét. Elképesztő, hogy milyen tévtanítások
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vannak! Sokáig nem is jó ilyeneket nézni, vagy meghallgatni, mert beivódik az ember
szellemébe. De az Úr nem véletlenül hozta fel, hogy felhívjam a szentek figyelmét erre. A
legnagyobb dolgokat már nekünk sikerült elhinni. Az újjászületés a legnagyobb dolog, ami
történhet veled. Ez a legnagyobb csoda. Sokkal nagyobb, mint meggyógyulni valamilyen
betegségből. Mit kell tenned? Használd a hitedet! A hitednek azt a mértékét, amivel
rendelkezel, és engedd felszabadulni a kimondott szavak által. Jézus elmondta, hogyan kell
ezt tenni. Megint a szív és a száj kapcsolata. Mondd ki a száddal azt, amit a szívedben hiszel!
Ez nem nehéz. Ha hiszel a Bibliában, akkor hiszed azt is, hogy Jézus magára vette az
erőtlenségeidet, és hordozta a betegségeidet. Ő ezt már két évezreddel ezelőtt megtette.
Három klasszikus Ige van, amit a gyógyulásnál használunk:
Ésaiás 53,4–5.
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy
ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek
büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.
Máté 8,17.
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
1Péter 2,24.
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az
igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Múlt időben állítja azt, hogy akinek sebeivel gyógyultatok meg. Múlt időben. Ez azt
jelenti, ha te azt mondod, hogy az Úr majd valamikor meg fog gyógyítani, akkor nem vagy
összhangban azzal, amit a Biblia mond, mert a Biblia múlt időben mondja azt, hogy
gyógyultatok meg. Ne emberi hagyományok, szokások, hanem az Ige szerint szabadítsd fel a
hitedet! Egyszerűen, ahogy a Szent Szellem adja a szavakat a szádba, imádkozz és mondd el
azt, amit el szeretnél érni!
A hit jelen idő. Ha azt mondod, hogy reméled, hogy majd meggyógyulsz, akkor jövő
időben beszélsz. De a gyógyulást már Jézus megszerezte a múltban. Rendelkezel az isteni
fajta hit mértékével, tehát használd. A 2Korinthus 4,13 a következőt írja:
2Korinthus 4,13.
13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva:
Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek írt, de ami vonatkozik rájuk, az vonatkozik a mai
gyülekezetekre is. Tehát az összes apostoli levél közvetlenül a mai gyülekezeteknek szól. Azt
írta nekünk: „A hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van ”. Egyik apostol sem írt egyetlen
alkalommal sem abból a célból, hogy az embereket hitre buzdítsa, ma viszont bátorítanunk
kell a hívőket azért, mert az Ige a számukra nem valóságos.
Egy történet következik: Új-Mexikóban egy összejövetel után a szenátor, és bankigazgató
felesége, egy kedves hölgy odament Haginhez, és arra kérte, hogy imádkozzon érte, hogy
több hite legyen. Megmondta neki Hagin, hogy nem teheti, mert ima által nem lehet a hitet
növelni. Megkérdezte, hogy hívő-e, újjá van-e születve? Azt felelte, hogy igen. De ki hallott
már olyan hívőről, aki nem hisz, akinek nincs hite, mert az újjászületéskor mindenki
megkapta a hit mértékét. Akár győzelemben élsz, akár vereségben, azt te magad okoztad a
saját szavaiddal, mert ezt mondja a Márk 11,23.
Valaki ezt így fogalmazta meg: „Ha azt mondod, hogy nem tudod megtenni, akkor abban a
pillanatban, amikor ezt kimondod, olyan, mintha megkorbácsoltak volna. Amikor azt
mondod, hogy nincsen hited, a kételkedés úgy fog felülkerekedni benned, mint egy óriás, és
megbénít. Szavaid által veted magad börtönbe.” Amikor kudarcról beszélsz, a kudarc
rabságban fog tartani téged. A Példabeszédek 6,2. nagyon világosan fogalmaz:
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Példabeszédek 6,2.
2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.
A Magyarázó fordításban így áll: Fogságba estél a szád beszédével. Nagyon kevesen
veszik észre, hogy a saját beszédük uralkodik felettük. Például egy fiatalember elmesélte,
hogy mindaddig nem verték meg, amíg nem vallotta meg, hogy ez be fog következni. Tehát a
szavainak az eredménye lett az, hogy ellátták a baját.
4. Krisztus értelme
Az emberek az állítják, hogy a beszédüket az értelem irányítja. Ez nem is baj, ha Krisztus
értelme lakozik bennünk.
1Korinthus 2,16.
16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus
értelme van.
Ezt nem árt naponta megvallani. Mondjuk együtt: Krisztus értelme az enyém, és a szükséges időben mindent tudok. Ámen.
De ha a gondolkodásodat a kétség uralja, akkor bizony az ördög értelme lakozik benned.
Ha az érzéseidet a félelem uralja, akkor azt is az ördög uralja. Soha ne beszélj kudarcról! A
vereség és a kudarc nem tartozik Isten gyermekeinek az örökségéhez. Isten soha nem
teremtett félresikerült dolgot. Ő új teremtéssé tett bennünket Krisztusban. Félresikerült dolgokat emberek csinálnak rossz hittel, és rossz gondolkodásmóddal.
Az 1János 4,4 következik. Nem árt, hogyha beivódik a szívünkbe:
1János 4,4.
4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki
bennetek van, mint az, aki e világban van.
Az első sor azt írja, hogy ti az Istentől vagytok, fiacskáim. Ez az újjászületésre utal. Tanuld
meg, hogy a nagyobban bízzál, abban, aki benned lakozik, és akit magaddal viszel, bárhova is
mész. Ő, aki benned van, hatalmasabb, mint a sötétség egyesített ereje ezen a világon. Isten
szavakkal teremtette a világmindenséget. Megfigyelhetjük, hogy a hittel megtöltött szavaknál
nincs nagyobb erő az egész világon. És ezt használták Bábel tornyánál is, mert egy volt a
nyelvük, és azt mondták, hogy mindent megcsinálhatnak, csak mivel rossz célra használták,
saját maguknak akartak dicsőséget szerezni, ezért Isten akkor összezavarta a nyelveket. Most
viszont van egy közös nyelvünk, a nyelvek imája. A világ minden újjászületett, és Szellemmel
teljes kereszténye rendelkezik egy közös nyelvvel. Ha összekapcsolódunk imával, akkor nincs
lehetetlen.
A legtöbb ember az ördög támadása során veszíti el a gyógyulását. Haginnel is majdnem
ez történt, és bizonyára tőletek is meg szokták kérdezni, hogy hogy vagy, főként, amikor
valamiből lábadozol. Én ezzel a szokással felhagytam, senki ne vegye rossz néven, de nem
nagyon kérdezem meg a szentektől, hogy hogy vannak, mert úgy járhatnak, mint Hagin. Az
emberek kérdezgették Hagint, hogy jobban van-e a szíve, és ő a fizikai tények szerint
válaszolt, hogy nincs jobban. Egy idő után kezdte is rosszabbul érezni magát, mert a szavak
kezdtek megvalósulni. Egyszer feküdt az ágyán, és megvizsgálta, hogy miért hanyatlik az
állapota. Miután megértést kapott ezzel kapcsolatban, azt kezdte el kimondani az Ige alapján,
hogy jól vagyok, és így is lett, ez jött valóságba. Imádkozott a gyógyulásáért, mert meg akart
gyógyulni, hitte a szívében, és megvallotta a szájával. Ezután azt válaszolta az embereknek az
Ige alapján, hogy jól van. Erre furcsán néztek rá. De mivel jó megvallást tett, azt tapasztalta,
hogy a tünetei csökkentek, végül megszűntek. Amikor megkérdezték, hogy elvigyék-e
autóval, ő visszautasította, elhárította: Nem, inkább egy kicsit sétálok! Mindenkinek megvallotta, hogy jól van, de ez még csak a hit szava volt, és nem a valóságos gyógyulás. A hit szava
vált valósággá az életében, és így szerezte meg a teljes gyógyulását.
Sokan hirdetik tévesen, hogy a gyógyulás nem a napjainkban élő emberek számára adatott.
De erre azt lehet mondani, hogy ezek a tanítások az ördögtől vannak. A Biblia azt mondja,
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hogy az ördög hazug. Ismeritek a János 8,44-et? Az ördög a hazugság atyja. A betegség és a
probléma legyőzésének kulcsa a szív és a száj megvallásában van. Nekünk megvan a
szükséges hitünk, mert egy bizonyos mérték az isteni fajta hitből már megvan nekünk, és ez
elegendő. A szánk milliomossá, vagy koldussá tehet minket. A szád téged győztessé tehet,
vagy pokollá teheti a napjaidat. A vérfolyásos asszony hitből szólt, és a hite éppé tette őt. De a
rossz megvallásod betegségben is tarthat. Viszont meg tudod tölteni a szívedet szeretettel is,
ami a legkeményebb szívet is megolvasztja, segít a csüggedőknek és a megtört szívűeknek.
Meg tudod tölteni a szavaidat olyan hittel, amely a mennyet is mozgásba hozza, és meg tudod
tölteni azokat gyűlölettel, és méreggel is. A lényeg az, hogy amikor beszélsz, ezek kiáradnak
a környezetedbe. Tehát nem mindegy, hogy szeretet árad ki, vagy gonoszság, gyűlölet. A
hited soha nem fog magasabbra emelkedni, mint a szád beszéde. Jézus azt mondta a
vérfolyásos asszonynak, hogy a hite tette őt egészségessé. A gondolatok jönnek-mennek, de a
ki nem mondott szavak meghalnak, mielőtt megszületnének. Nekem 15 évvel ezelőtt egy
egyházunkban levő tanító mondta, hogy van egy jó hírem, ha netán volt a fejedben egy rossz
gondolat, de nem mondtad ki, az nem fogant meg, meghalt, megsemmisült.
Valaki megkérte Hagint, hogy imádkozzon érte, hogy az ördög soha ne súgjon gonosz
gondolatokat a fülébe. Erre azt felelte: „Ezt magamnak is megtenném, ha lehetséges lenne, de
az ördög területén vagyunk, és testben élünk, így nem kerülhetjük el a támadásokat. Nem
tudjuk megakadályozni, hogy az ördög a fülünkbe súgja a rossz, gonosz gondolatait.” Nem
tudod megakadályozni, hogy madarak röpködjenek a fejed fölött, de azt már igen, hogy
fészket rakjanak a hajadban. Ugyanígy el tudod utasítani azt, hogy a gonosz gondolatokat
cselekedetekké váltsd. A kísértésnek három lépését ismeritek, mert már említettem. Első a
kísértés, a második lépés a fontolgatás, hogy tegyem, ne tegyem, mondjam, ne mondjam, a
harmadik lépés a cselekvés. Kiugrok abból a dologból, vagy beleugrok. Tehát így néz ki a
kísértés három lépése.
A legjobb dolog, amit tehetsz, hogy nevetsz az ördögön, mert ő hazug. Vedd fel azt a jó
szokást, hogy jó dolgokat tervezel, nagy dolgokat tervezel, és azt kimondod. Tanuld meg,
hogyan használd azokat a szavakat, amelyek a szellemedet mozgásba hozzák. A hit
megvallásai valóságot teremnek, de látnunk kell azt is, hogy a megvallás megelőzi a
megvalósulást, és a birtoklást. Tehát megvan a sorrend. Először hiszem, megvallom, utána
átveszem és birtoklom.
Két dolog fontos tehát az isteni fajta hittel kapcsolatban. Az első, hogy az ember higgyen a
szívében, a második, hogy higgyen a saját szavaiban. Ez a hit kizárólagos törvénye. És
mindkettőben hinned kell: a szívedben is, meg a saját szavaidban is. Régen volt egy tanítás
arról, hogyha valaki nem szavahihető, a végén a saját szavaiban is kételkedik, hogy meg
tudja-e valósítani, és ez lerontja a hitét. Nem elég tehát csak a szívben hinni. Azt ki is kell
mondani, hogy magként elvetődjön a szellemi világban. A hit szavának a szádból kell
elhangzania. Ez hatalmat és erőt ad a betegség, a démonok, és a körülmények felett. A
napokban kaptam egy példázatot, ami abból áll, hogy a csónak, amikor partra ér, akkor
kikötik vagy a stéghez, vagy a cölöphöz, mert ha ezt nem tennék, akkor a vízen állandóan
ringatózna, mert a hullámok elvinnék. Tehát amikor mi rendeletet hozunk, ahogy Jób írja,
hogy rendeld el és meglesz neked, és kihirdetjük ezeket, akkor gyakorlatilag odakötjük
magunkat egy feladathoz, egy dologhoz, és nem fog elúszni úgy, mint a csónak, amelyik
nincs kikötve, hanem hánykódik a vízen a viharban. Tehát ez egy párhuzam, ahogy a csónakot
kikötik a kötéllel, mi pedig a szavainkkal oda kötjük magunkat egy feladathoz, hogy ezen a
héten ezt meg fogom csinálni és nem engedem, hogy bármi is ezt megakadályozza. De eleve,
ha ezt a döntést meghozzuk és kihirdetjük, ez már egy biztosítéka annak, hogy ragaszkodunk
ahhoz, amit kimondtunk, és megtörténik az. Tehát ezért fontos napi időbeosztást készíteni, ha
nem is papíron, de legalább gondolatban, hogy ma ezt fogom elvégezni, vagy pedig hosszú
távú tervet készíteni, és azt kihirdetni a szellemi világba, hogy foganjon meg. Ez egy olyan
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oszlop, mint a kikötőben, amihez kikötik a hajókat. Egy fix pont. Amennyiben ezt nem tennénk meg, az ellenség meg fogja kísérelni például meglopni az időnket. Amit elterveztél a
mai napra: mosás, takarítás, igeolvasás – és ebből a fele sem lesz meg, mert jön az ellenség, és
meglopja az idődet. Tehát ezért fontos a csónak példája szerint magunkat is odakötni egy
feladathoz a szavaink által, a hitünk által.
Záró Igének a Filippi 3,1-et olvassuk el, mert ha valakinek úgy tűnik, hogy ebben a
sorozatban vannak ismétlések, Pál megerősített abban, hogy igenis ahhoz, hogy belénk
rögzüljön egy fontos üzenet, azt ismételten kell hallani.
Filippi 3,1.
1. Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem,
titeket pedig megerősít.
Tehát Pál levelet írt, mert akkor még nem volt telefon, maximum füstjelzések voltak, de ő
levélben ugyanazokat a dolgokat leírta, mert meg akarta erősíteni a szenteket.
Halleluja! Dicsérjük az Urat! Hisszük, hogy a mai üzenetben is volt olyan, ami új volt,
vagy felfrissülést, megerősítést adott. Mert ez a célja a tanításoknak.
Pár gondolatot szeretnék még mondani. Tegnap Pesten voltunk, és elhoztuk a friss kenetet.
Egy nagyon jó tanítás volt. Csidei Katalin tanított a viselkedésről, a reagálásról, hogyan
viselkedjünk. Ezen dolgozni kell mindannyiunknak minden nap, mert testben élünk, és a
hústest időnként rendetlenkedik és felgerjed, és lázadni akar. Érdekes módon ehhez
kapcsolódva már napokkal korábban kaptam egy gondolatot, és le is írtam. Folyamatosan
jegyzetelek otthon, amikor jön egy ilyen gondolat, akkor leírom, hogy hétfőre ez el ne
szálljon. Számtalan gyönyörű igés üzenet van, ami megosztásra kerül a Facebookon, de ez
csak akkor ér valamit, ha a szentek meg is cselekszik, ami le van írva. Ez egy nagy igazság!
Tehát az Ige cselekvői legyünk.
Ma jött egy olyan gondolat, amit régen már hallottam tanításban, hogy a kenet odavonzza a
szükséges dolgokat. Tehát ha Isten valakit elhív egy szolgálatra, akkor felkeni, és
gondoskodik a felszerelésről ugyanúgy, mint egy katonánál. A katonát sem fegyer nélkül,
felszerelés nélkül küldik ki a harctérre, vagy a gyakorlótérre. A kenet odavonzza mindazt,
amire szüksége van az illetőnek ahhoz a szolgálathoz, hogy azt betöltse. A pályáját meg tudja
futni. Legyen az segítő személy, legyen az anyagi. Tehát minden feltételt. Eszközök, berendezések, nyitott ajtók, nyitott kapuk. Tehát fontos, hogy ebben a hitünket kiárasszuk. Legközelebb imádkozni is fogunk azért, amikor itt leszünk mindannyian, hogy akinek valamilyen
elhívása van, kiárasszuk a hitünket abban, hogy az a kenet, ami rajta van, odahozza a
szükséges dolgokat, hogy ott legyenek körülötte és a rendelkezésére álljon. Ez egy nagyon
fontos dolog, mert szerintem erről még nem beszéltem, hogy a kenetnek van ilyen hatása.
Van-e valami a szíveteken, kérdés, bizonyság? Ágnesnek van üzenete.
Ágnes: Ez megint egy figyelem felhívás lesz a keresztények számára. A korinthusi hívők jó
példák arra, hogy testiek voltak, de mégis működtek az életükben a szellemi ajándékok.
Minden hívőnek vannak olyan pillanatai, vannak olyan időszakai, amikor a meg nem újított
elméjének és a testének engedi meg, hogy irányítsa őt. De ugyanazoknak a keresztényeknek
vannak olyan pillanataik, és vannak olyan időszakaik is, amikor az újjászületett szellemüknek
engedik meg, hogy irányítsa őket. Ilyenkor kiárad rajtuk keresztül az Úr jelenléte, amikor
imádják, dicsérik az Urat és szolgálják az Urat. És kiárad az Ő ereje és működhetnek a
szellemi ajándékok az életükben. Előfordulhat az, hogy egy keresztény az egyik nap még egy
csúnya testi cselekedetet követett el, de a következő nap elmegy az alkalomra, és tegyük fel,
hogy egy másik keresztény is elmegy az alkalomra, aki őt látta előző nap, és akkor az a másik
keresztény ferde szemmel néz rá, hogy mit tett ez tegnap, milyen csúnyán viselkedett. Azt
mondja, hogy én elülök a terem másik sarkába, nehogy a közelében legyek, mert nem bírom
elviselni a közelségét. Valaki lehet, hogy így megy gyülekezetbe. Az helyes, hogyha elítéljük
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a test cselekedetét, hogyha az nem igei. Azt megítélhetjük. De az nem igei, hogyha a személyt
elítéljük. Mi nem kaptunk olyan elhívást, hogy ítélkezzünk más személyek fölött, hanem
bízzuk az egyedül igaz bíróra, az Úrra, mert Ő az egyetlen igaz bíró. Ahelyett, hogy elítéljük,
inkább imádkozzunk érte, hogy kapjon egy olyan érintést, egy olyan tanítást az Úrtól, hogy
meg tudjon változni, és meg tudjon térni abból a cselekedetből, abból a test cselekedetéből.
Mert lehet, hogy ez újra és újra visszatér nála, mert esetleg megmaradt a régi természetéből.
Még mindannyiunknak növekednünk kell az elme megújításában, és a test alávetésében.
Lehet, hogy mindenkinél más jellegű ez a dolog, de mindenkinek növekednie kell még ebben.
A múltkor tanultuk, hogy amikor megengedjük Isten szeretetének, hogy teljesen betöltse a
szívünket, akkor a félelemnek már nem marad hely. Ez igaz az ítélkezésre is. Ha megengedjük Isten szeretetének, hogy teljesen betöltse a szívünket, akkor már nem marad hely az
ítélkezésnek. Lehet, hogy az egyik keresztény nehéz helyzetbe kerül, és az a másik keresztény
van a közelében, aki testi cselekedetet vitt véghez, és elítélte. Vajon ez a keresztény odamegy
hozzá és kér tőle imatámogatást? Mert lehet, hogy csak az a keresztény van a közelben, akit
nem bír elviselni. Vagy lehet, hogy az a keresztény megy őhozzá, akit nem bír elviselni, hogy
imádkozzon érte, mert ő egy nehéz helyzetbe került. Ilyenkor megalázzák magukat a
keresztények és imádkoznak a másikkal együtt? Tudnak egységben lenni velük? Legyünk
szeretetben és egységben, amikor együtt imádkozunk, és összegyűlünk, mert csak így tudunk
megfutamítani ezret, tízezret, százezret, milliót, vagy még többet, Jézus nevében. Ámen.
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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