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A BIBLIAI HIT – 19. A megvallás gyümölcse 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Krisztus Szeretete Egyház - Ságvár, 2018. december 3. 

 
Szeretettel ölelünk benneteket. Haladunk tovább az Úr útján. Fontos szellemi eledelt 

készített az Úr ma a számotokra, mert ezen múlik az életünk. A Bibliai hit 19. része követ-
kezik: A megvallás gyümölcse. Isten Igéje azért adatott az embereknek, hogy legyen mihez 
igazítaniuk magukat. Ezen felül az Ige tanulmányozása egy szélesebb látókört ad a hívőknek, 
mert ugyanazt az Igét több oldalról is meg lehet vizsgálni.  

1. Öröm 
A Márk 11,23. igeverset már sokszor olvastuk, de a jobb besulykolás érdekében most 

nézzük meg Jézus szavait ismét.  
Márk 11,23. 
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, megtör-
ténik, meglesz néki, amit mondott.  

Ez nem az elmebeli egyetértésről szól, hanem a szellemünkben levő hit munkába állítá-
sáról. Hogyha megnézzük a sorrendet, a 23. versben mondja, mondja, mondja, és meglesz 
neki. Tehát nagyon fontos hangsúly van a megvallásainkon. Vannak olyan emberek, akik 
teszik a dolgukat, de nem mondják. Úgyhogy egy iskolában is, ha a tanuló nem mondja ki, 
amit kellene csinálnia, akkor a tanító néni rájuk szól, hogy mondd, légy szíves, mit csinálsz.  

Márk 11,24. Bővített fordítás 
24. Ezért mondom nektek, amit csak kértek imádságban, higgyétek (bízzatok benne 

és legyetek bizakodóak/ legyetek megbizonyosodva felőle), hogy az néktek adatott, és 
meglesz néktek – meg is kapjátok.  

Amikor elmondunk egy imát, abban a pillanatban hinnünk kell a szívünkben, hogy az 
megfogant a szellemi világban. Ami megfogant, az fog majd megszületni, napvilágra jönni, 
valóságba jönni. Itt is fontos a sorrend. Ebből a két versből kapott világosság, és az ennek 
alapján való cselekvés hozta ki Kenneth Hagint a betegágyából. A hit Isten Igéjéből 
táplálkozik. Sok ember csodálkozik, hogy miért nem növekszik hitben? Sokszor azért, mert 
nem táplálkoznak Isten Igéjéből. Nem veszik magukhoz a szellemi kenyeret. A fizikai kenyér, 
a boltban kapható, már nem 3,60.- Ft. A szellemi kenyér pedig Isten Igéje. A hit úgy 
növekszik, hogy tápláljuk és gyakoroljuk azt. Tehát az Ige cselekvőivé kell válnunk, nemcsak 
a hallgatóivá. A Jakab 1,22-ben a következő áll: 

Jakab 1,22. 
22. Az Igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.  
A korábbi fordítás úgy írta, hogy az Igének a megtartói legyetek. A megtartani szó azt 

jelenti, hogy annak alapján cselekszünk, amit ír az Ige. Nem elég csak magunkban olvasni az 
Igét, hanem hallanunk is kell rendszeresen, és ezen elmélkednünk kell. Az Igének a 
mindennapi beszédünk, és életünk részévé kell válnia. Ahogy nő a hitünk és működtetjük is 
azt, úgy csökken a sátán hatalma felettünk. Mert időközben a hitizmaink megerősödnek, és ki 
tudjuk penderíteni az ellenséget. Így a körülmények egyre kevésbé fognak nyomasztani, és a 
félelemnek is ellen tudunk állni. Ahogy a hited növekszik, elkezded gyakorolni a jogaidat 
Krisztusban. Elkezded elvenni azt, ami a tiéd Őbenne. Először azokat a dolgokat és 
területeket foglalod el, amelyekben azelőtt csak reménykedtél. De tanultuk, hogy a jövő az 
jövő idő, és az alapján nem tudunk elvenni semmit. Át kell váltanunk hit fokozatba. Például, 
ha eddig abban reménykedtél, hogy lesz pénzed, most a megnövekedett hited által azt át is 
tudod venni. Ha beteg vagy, akkor azt kell mondanod: az Ő sebeiben meggyógyultam, és nem 
azt, hogy még mindig itt sajog. Ha az utóbbit mondogatod, akkor be kell látnod, hogy az Ige 
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ugyan igaz, de te nem cselekedtél annak alapján. De van egy jó hírem. Elérheted azt a szintet, 
hogy mindig Isten Igéje alapján cselekedjél.  

Egy történet következik: Amikor Hagin baptista prédikátor volt, nem hallott semmit a 
teljes evangéliumi egyházról és tanításairól. Nem tudta, hogy van-e még rajta kívül valaki, aki 
hisz az isteni gyógyulásban. Fiatal baptista igehirdető volt, és amikor valamilyen tünetet 
észlelt a testében, abban a pillanatban megállt, és elkezdett hangosan nevetni. A következő 
megvallást tette, mondjuk ezt együtt: Sátán, nem tudod, hogy nem tehetsz rám tüneteket? Isten 
Igéje azt mondja, hogy én meggyógyultam. Isten Igéje azt mondja, hogy Jézus elvette az én 
erőtlenségemet, és elhordozta az én betegségemet. Tehát megvallom az Ige alapján, hogy jól 
vagyok. Ámen. 

Szükséges, hogy ellenálljunk mindannak, ami nem az osztályrészünk a krisztusi 
örökségben. Hagin igei megvallásokat tett, dicsérte Istent, és még valami mást is tett. 
Olvassuk el a Jakab 1. fejezetéből 2-3. verset, és ebből fogunk egy világosságot venni.  

Jakab 1,2–3. 
2. Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. 
3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.  
Megnéztem a görögben, itt a kísértésnek fordított szó próbatételt is jelent. Tehát Hagin 

elkezdte örömnek tartani a megpróbáltatást. Kicsit furcsán hangzik, de most nézzünk meg két 
másik fordítást. A 3. vers a második felét nézzük meg: 

Jakab 3/b. Vida Sándor ford. 
3/b. … tudjátok, hogy hithűségetek vizsgatétele kitartást munkál. 
Kicsit közeledünk a világossághoz. Az Egyszerű fordításból is olvassuk el ugyanezt.  
Jakab 3/b. Egyszerű fordítás  
3/b. … a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha 

pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket.  
Ezért Hagin elkezdte dicsérni Istent teljes erővel, és eközben néha minden tünet eltűnt. 

Már a dicséret során. Miután a Szent Szellem keresztséget elnyerte, többször megjelent az 
ördög és megtámadta a gyermekei testét. Hagin nagyon dühös lett az ellenségre. De 
elkezdte Istent dicsérni, mert felismerte – most figyeljetek –, hogy a megpróbáltatás, 
lehetőséget adott neki arra, hogy az Igét gyakorolja és ezáltal győzelemre jusson. Itt van 
egy fontos kulcs. Nem kellemes egy megpróbáltatás, de lehetőségünk van arra, hogy az 
Igét gyakoroljuk. Ahogy írta a Jakab 1,22. Tíz eset közül 9-ben már akkor elnyerték a 
gyermekei a gyógyulást, mielőtt befejezte volna az imát. Ez a hármas vers, hiszem, hogy 
nagyobb megértést adott a szívetekbe, mert amikor megpróbáltatások alatt vagyunk, akkor 
lehetőségünk van az Igét gyakorolni.  

2. Hitpróba 
Egy alkalommal Hagin kislánya beteg lett, és ismét az ágya mellett imádkozott érte. 

Megköszönte Istennek az Igéjét, amely azt mondta az előbb felolvasott Igében, hogy teljes 
örömnek tartsátok atyámfiai, amikor különféle kísértésbe estek. Tehát örvendezni kezdett. 
Elöljárónk sok-sok évvel ezelőtt azt tanította, hogy itt a földön tudunk a leggyorsabban 
növekedni hitben, mert a mennyben nincsenek kísértések, próbák. Van egy nagyon jó 
hasonlat. A csillogó gyémánt a magas fokú nyomás hatására alakul át a szénből. A szénből 
lesz egy gyönyörű drágakő, amiből ékszert készítenek. Amikor bennünket ér a nyomás, akkor 
hasonló módon mi is átalakulunk. Mialatt Hagin örvendezett és nevetett, érezte, hogy a lánya 
homloka hirtelen lehűlt, mivel elhagyta a láz. Tudjátok, a láznak van „füle”. Péter anyósának 
is, amikor láza volt, Jézus imádkozott, megdorgálta a lázat és a láz eltűnt. Meghallotta Jézus 
szavát. A betegségnek van „füle”, csak szóljál hozzá. Amikor az ördögtől származó hitpróba 
alatt örvendezett, az a hit cselekedete volt a részéről, az Ige alapján. Mert az Ige azt mondja, 
hogy – mondjuk együtt – teljes örömnek tartsuk, amikor különféle kísértésekbe esünk. 
Halleluja!  
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Csodálatos, hogy képesek vagyunk felnézni, és a következőt mondani – ezt is mondjuk 
együtt: Atyám! Köszönöm, hogy az vagyok, amit te mondasz rólam. Te azt mondtad, hogy 
meggyógyultam. És hála Istennek, én egészséges vagyok Krisztus sebei által. A hit egy 
birtoklevél. Mert a Biblia azt mondja, hogy aki hisz, annak megvan az, amit kért. Nem tudom 
most, hogy hívják azt a papírt, hogyha valakinek van szőlője, vagy szántóföldje, de régen 
birtoklevélnek hívták. A hit egy birtoklevél. A hit az Ige megvallásának légkörében 
formálódik, edződik, nem pedig a bűn megvallása által. Ezt fontos tudni. Az a megvallás, 
amely a „kik vagyunk Krisztusban” megértésen alapul, az a szívünk hitéből nő ki, és át fog 
vezetni bennünket azon az akadályon, amely közöttünk és a győzelem között tornyosul. 
Szólunk a hegynek, hogy távozzon! Krisztus Teste még mindig szűkében van ezeknek az 
ismereteknek. A Márk 11,23-ra gondolok, ami azt mondja, hogy mondja, mondja és mondja, 
és meglesz néki, amit mondott. Nem elég, hogyha egyszerűen csak hiszel valamiben. Azt ki is 
kell mondanod. Nem elég Istenben bízni, mint sok ember teszi, hanem Jézust meg is kell 
vallania élete Urának. Mennyi emberrel találkozunk, aki mondja, hogy: én hiszek Istenben. 
De ez nem ad üdvösséget.  

Róma 10,8. 
8. De mit mond? Közel hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit 

beszéde, amelyet mi hirdetünk.  
Tehát a beszéd, az Ige, a szádban van. Jól emlékszem, hogy Jeremiás könyvében is 

olvastuk, hogy Isten az Igéjét adta a szánkba. Már újjászülettünk, sajnos a hit beszéde nincs 
mindig a szánkban. Gyakran valami teljesen másról beszélünk. Ilyenkor ki kell igazítani 
magunkat, hogy ismét összhangba kerülhessünk Isten Igéjével. Mondok egy alapelvet. Amit 
megvallasz, az a tiéd. Mindössze annyi a tiéd, amit megvallasz. Mert az tud gyökeret verni, és 
felnövekedni. De hogyha fordítva fogod be a lovat a kocsiba, hogy a szekér van elöl, és a ló 
hátul, akkor soha nem kapod meg azt, amire vársz. Mert előbb akarod látni azt, amit hinned és 
megvallanod kellene. Hasonló a helyzet az üdvösséggel is.  

Róma 10,9–10. 
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 az megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
A megvallás törvénye a következő: előbb hittel ki kell mondani, és azonnal hinni, hogy 

megkaptuk, mielőtt birtokolnánk. Tehát kimondom, hiszem, hogy megkaptam, és utána válik 
valósággá. Ez alapján gyógyult meg Hagin béna teste, és a deformálódott szíve is. Megértette 
az igazságot és megvallotta, hogy meggyógyult, mielőtt az valóságba jött volna. Amikor 
kimondta, hogy a szíve jól működik, még ágyban feküdt. Abban a percben, amikor 
megvallotta ezt, az ördög megtámadta, de hála Istennek, akkor már ismerte ezt a törvényt. Az 
ördög azt mondta Kenneth Haginnek: nem gyógyult meg, hiszen még ágyban van, és a szíve 
is rosszul ver. De Hagin azt felelte erre, hogy nem azért gyógyult meg, mert láthatóan, vagy 
érezhetően egészségesnek érzi magát, hanem azért, mert hisz az isteni gyógyulásban. Neki hit 
által van meg az egészsége. Meg nekünk is. Tíz perc múlva már kint volt az ágyból, és a saját 
lábán állt, mert megmaradt a megvallása mellett. Az ördög megpróbálta hazugnak nevezni, de 
ő tudta, hogy az Ige igaz. A szánkkal valljuk meg az üdvösséget is, már az előtt, mielőtt Isten 
a szellemünkbe költözne, és újjá teremtene. Amikor újjászülettél, akkor bizonyságod lett erről 
a szívedben. Sokan még megkönnyebbülést is éreznek. Megszabadulnak egy tehertől. A 
megvallás hozta létre a szívedben azt, amit megvallottál, és Isten működni kezdett a 
szellemedben, és újjáteremtett. Ez egy nagyon érdekes gondolat.  

Vegyük sorba még egyszer. Először megvallottuk az üdvösségünket, holott még 
elveszettek voltunk, és Isten a megvallásunk alapján kezdte a szellemünket újjáteremteni. Én 
nagy mélységeket találtam ebben a tanításban.  

3. Elfogadó hit 
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Kenneth Hagin az egyik texasi alkalmon, ahogy imádkozott a betegekért és azokért, akik 
Szent Szellemet akartak venni, sorra került egy előkelő külsejű hölgy is. Azt mondta, hogy 
azért jött, hogy vegyen Szent Szellemet. Szerette volna, ha Hagin kézrátétellel imádkozik érte, 
de azt is mondta, hogy még az üdvössége megerősítésére is szükség lenne, mert nem biztos 
abban, hogy megvan neki. Továbbá szüksége van gyógyulásra is. Hagin elimádkozta vele az 
üdvösség imáját. Esetleg ha nem tudnátok, az egyházunk által használt üdvösségima az az 
imádság, amit Hagin kapott az Úr Jézustól. Amikor ezt befejezték, a hölgy elmondta, hogy 
érzi, valami történt a szellemében. Elmagyarázta neki, hogy megvallotta Jézust Urának, ezért 
örök életet nyert. Neki az megvan. Azután vette a Szent Szellemet és a gyógyulást is ez a 
hölgy. Mind a hármat, tíz perc alatt fogadta el. Elfogadni könnyű. Nem kell várakozni. A 
megvallás még az előtt történik, mielőtt Isten cselekedne a szellemünkben, és újjá teremtené 
azt. Vagy meggyógyítaná azt. Abban a pillanatban, ahogy elismered Jézus Krisztust Uradnak, 
örök életet nyersz. Mi már múlt időben mondhatjuk, hogy ezt megnyertük.  

Ugyanez a törvény érvényes, amikor a Szent Szellem vételéről van szó. Először hiszem a 
szívemben, majd megvallom, és az után megkapom. Ez egy bibliai sorrend. Hiszem, 
megvallom, megkapom. Amikor Hagin először találkozott teljes evangéliumi hívőkkel, 
észrevette, hogy ő többet tud a hitről, mint azok. Ők viszont többet tudtak a Szent Szellemről, 
és a szellemi ajándékokról. Így egymástól lehet tanulni. Sajnálatos hibát követünk el, ha azt 
gondoljuk, hogy mi már semmit nem tanulhatunk másoktól. Hagin fiatal korában elment egy 
teljes evangéliumi pásztorhoz, hogy az ő segítségével vegye a Szent Szellemet. A pásztor azt 
mondta, hogy inkább az esti istentiszteleten keresse fel őt. De Hagin kitartott az mellett, hogy 
neki nem tart sokáig betöltekezni Szent Szellemmel. Letérdelt, felemelte a kezét, és 
következőt mondta: Mennyei Atyám! Eljöttem ide, hogy vegyem a Szent Szellemet. Az 
Apostolok cselekedetei szerint a Szent Szellem egy ajándék. Az van megírva: mert néktek lett 
az ígéret. Tehát ebben benne vagyok én is. Tudom, hogy a Szent Szellem ugyanúgy ajándék, 
mint az örök élet. Elfogadtam már az Úr Jézus Krisztust, és a gyógyulást hit által. Most pedig 
veszem a Szent Szellemet hit által. Köszönöm, Atyám, hogy most betöltesz a Szent 
Szellemmel, és hogy Ő a bensőmbe költözött. Az Ige pedig azt mondja, hogy megteltek 
mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken.  

Ezeket az Igéket olvassuk el, amiket említettem.  
Apostolok cselekedetei 2,38–39. 
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a 

Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.  
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze 

vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.  
Apostolok cselekedetei 2,4. 
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, 

amint a Szellem adta nékik szólniuk.  
Figyeljétek meg, hogy az apostolok csak azután kezdtek el nyelveken szólni, miután 

betöltekeztek Szent Szellemmel. Sok nehézséget okoz ez ma is az embereknek, mert nem 
értik meg. Addig nem hiszik néhányan, hogy a Szent Szellem bennük van, amíg nem 
kezdenek el nyelveken szólni. Pedig a nyelveken szólás nem mindig azonnal jön. Először 
hinned kell, azután meg kell vallanod, végül engedd, hogy az Ige végezze el a munkát. Néha 
butaságokat is hallani, például azt, hogy a Szent Szellem beszélteti az embert. De a Biblia 
soha nem állítja, hogy a Szent Szellem valaha valakivel is csináltatott volna valamit. A 
démonok azok, akik csináltatnak az emberekkel dolgokat, de a Szent Szellem mindig szelíden 
vezet, és tanít. Még amikor 2000 környékén szolgáltam börtönmisszióban, ott volt egy fiatal 
srác, aki átadta az életét az Úrnak teljesen, és nyelveken imádkozott, nyelveken énekelt még a 
zárkában is, és azt mondták az őrök, hogy ha nem tudnák, hogy a Miki van ott bent, akkor azt 
hinnék, hogy egy pap tartózkodik a zárkában. Ennyire átadta az életét. Ő elmondta azt, hogy 
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késztetést érzett arra, hogy betörjön egy boltba. Nem is késztetés, hanem egy kényszert. Egy 
kényszert érzett arra, hogy betörjön a boltba. Tehát a démonok kényszerítették arra, csak nem 
tudott különbséget tenni, hogy most ez Istentől van, vagy az ördögtől. Ez egy konkrét eset, 
amikor a sötétség angyalai kényszerítenek valakit egy rossz dolognak a megtételére. Olvastuk 
az előbb az Apostolok cselekedetei 2,4-ben, ami kijelenti, hogy a Szent Szellem adott nekik 
szólást. Egy dolog, hogy veszünk valamit, amit valaki ad nekünk, és egészen más, hogy rá 
vagyunk kényszerítve, hogy az akaratunk ellenére cselekedjünk valamit. Az Apostolok 
cselekedeteiben azt mondja az Ige, hogy ők vették, elfogadták a Szent Szellemet. Nem 
kényszer alatt cselekedték. Senki sem erőltette rájuk. A Szent Szellem egy ajándék.  

Tehát először megvallod, utána elfogadod, és végül nyelveken szólsz. Hagin a betöltekezés 
után, kikapcsolta az elméjét, és egyszerűen elkezdett nyelveken szólni, ami a szelleméből 
fakadt. Három dalt énekelt el nyelveken. Úgy ment a gyülekezetbe szolgálni, hogy végig nyel-
veken szólt. Szolgálata során emberek ezreivel foglalkozott, hogy a Szent Szellem keresztségbe 
vezesse őket. Még azokat a súlyos eseteket is el tudta vezetni a betöltekezéshez, akik 
engedelmesen követték a tanácsát. Hagin szolgált egy olyan ember felé, aki ötven évig kereste a 
Szent Szellemet. A tanítás előbbi részeiből láthatjátok, hogy percek alatt, vagy pillanatok alatt el 
lehet fogadni, csak a megfelelő megvallást kell megtenni. Ez az ember főiskolai tanár volt, 
feleségével részt vett az Azusa utcai ébredésen 1906-ban. A felesége megkapta akkor a Szent 
Szellemet, ő viszont nem. De megkapta ő is, miután Hagin rátette a kezét.  

Szent Szellem keresztséget kétféleképpen lehet venni. Azt írja a Biblia: egyik a kézrátétel 
által, a másik pedig az imádság által. Ennek az embernek meg kellett vallania, hogy elnyerte a 
Szent Szellem keresztséget, és azután már tudott nyelveken szólni. Hiányzott egy láncszem. 
Nem vallotta meg, hogy ő megkapta a Szent Szellem keresztséget. Ez egy nagyon régi 
bizonyság, és nagyon sokan emlegetik az Azusa utcát, mert az egy nagy kiáradás volt abban 
az időben, az 1900-as évek elején. De ezek a régi bizonyságok azt tanúsítják, hogy nemcsak a 
napjainkban történnek csodák. Nemcsak a napjainkban mozdul a Szent Szellem ilyen 
hatalmas módon, hanem korábbi időkorszakokban is.  

4. Isten törvénye 
Következőképpen hangzik Isten törvénye: Te hittel megvallod, hogy amiben hittél az a 

tiéd, azután az valósággá válik. Ugyanez igaz a gyógyulás tekintetében is. Megvallom, hogy 
az Ő sebeiben meggyógyultam, de ezt még akkor teszem, amikor a betegség a testemben van. 
Nézzük meg mit ír az Ésaiás 53-ban a 4,5-ös vers. 

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. 
Egy másik fordítás szerint egy részletet olvassunk ebből az igeszakaszból: „Bizonnyal Ő 

hordozta a mi betegségeinket és a mi erőtlenségeinket.” Ez alapján megvallom tehát, hogy 
az Ő sebeiben meggyógyultam. Lehet, hogy a betegség és a tünetei nem hagyják el azonnal a 
testedet, mégis szigorúan ragaszkodj a megvallásodhoz, amire a Zsidó 4,14. buzdít. 

Zsidó 4,14. 
14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 
Ez magyarul azt jelenti, hogy mindig ugyanazt mondjuk. Amikor elimádkozzuk, hogy én 

gyógyult vagyok Krisztusban, akkor ugyanezt mondjuk a szomszédnak is, meg a 
munkahelyen is, vagy bármerre megyünk. Ne rontsuk le, és ezt az alapelvet, hogy hisszük, 
megvalljuk, és megkapjuk, ezt az anyagiakra is vonatkoztathatjuk, vagy bármilyen más 
területre. Tudjuk, hogy amit Isten mondott, azt képes meg is cselekedni. A Biblia, amely Isten 
feljegyzése, azt mondja Ábrahámról a Római levélben:  
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Róma 4,17–21.  
17. Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, 

akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint 
meglevőket. 

18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, 
aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.  

19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős 
lévén, sem Sárának elhalt méhére; 

20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, 
dicsőséget adván az Istennek,  

21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti. 
A vers végét mondjuk el együtt: Én teljesen elhiszem, hogy amit Isten ígér, azt meg is 

cselekedheti. Ámen.  
Tehát te is tudod, hogy amit Isten ígér, azt képes meg is tenni. Nem számít, milyen tünetek 

jelentkeznek a testemben, vagy milyen tünetek jelentkeznek a pénztárcámban, nevetek rajtuk.  
Ismét egy történet: Hagin testén egyik összejövetel sorozata alatt, három estén át súlyos 
tünetek jelentkeztek. A harmadik este már aludni sem tudott, az ördög egyre azt hajtogatta, 
hogy nem kapja meg a gyógyulását. Éjszaka nem akart senkit sem zavarni, így a fejére húzta a 
takarót és elkezdett nevetni. Nem volt nagy kedve hozzá, mégis megtette: Hahaha – és így 
folytatta tovább. Az ördög egyre jobban zaklatta, hogy nem fog meggyógyulni, de ő továbbra 
is csak nevette. Végül az ördög megkérdezte, hogy min nevet, mire megmondta neki, hogy 
őrajta. Te is szomorítsd el az ördögöt azzal, hogy nem veszed komolyan, és emlékeztesd a 
gyászos jövőjére, mert az egész pokollal együtt a tüzes tóba fog kerülni hamarosan. Hiába 
sugdosta neki azt, hogy nem fogja megkapni a gyógyulást, de ő megmondta neki, hogy nem is 
kell megkapnia, mert már megkapta két évezrede. És ha ő anno meggyógyult Jézus sebeiben, 
akkor most is egészséges. Erre az ördög nagyon fölháborodott, fogta a cókmókját és elment. 
Le is út, föl is út, győztes lehet mindenki, aki megtanulja ezt a szellemi alapelvet, szellemi 
törvényt és működteti is. Amikor ez alapján bátran teszünk megvallást, akkor, és csakis akkor, 
birtokolni is fogjuk. A megvallás ugyanis meghozza a birtoklást, mert olvastuk a Márk 11,23-
ban, hogy meglesz néki, amit mondott. Amikor a megfelelő helyre teszem az Igét, akkor a 
számmal végzem el a munkát. Az Ige oldalán állok, mert hogyha a betegség és a fájdalom 
oldalára állnék, akkor nem gyógyulnék meg. Nem letagadom a tüneteket, hanem elutasítom és 
megtagadom a betegséget, mert nincs joga rám akaszkodni. A hitünket a megvallás vezérli. A 
helyes megvallásnak ilyennek kell lennie, mondjuk együtt: Az Ige kijelenti, hogy Jézus 
sebeivel gyógyulást nyertem. Köszönöm ezt, Atyám, és dicsérlek, mert a megváltás egy örök 
tény, amit senki nem tud megváltoztatni. Ámen.  

5. Hálaadás 
Az utolsó teendő a sorban a hálaadás. Tehát ugye 1. kértem valamit, 2. hiszem, hogy Jézus-

ban megkaptam, 3. hálát adok érte az Atyának a megvalósulásig. Olvassuk ehhez el a Filippi 
4-ben az 6-os, 7-es verset. 

Filippi 4,6–7. 
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. 
7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívei-

teket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 
Tehát nem aggódom tovább, hiszen már szellemi síkon megvan, amit kértem. Éppen olyan 

valóságosan, mintha már a zsebemben lenne, mert Isten Igéje ezt állítja. Az Ő Igéje pedig 
igaz. Isten Igéjének megvallása a te problémádat is megoldja. A keresztény tudomány 
területén és bizonyos tudományos vallásokban használják azokat az Igéket is, amelyeket mi 
használunk, és tesznek megvallásokat is, de mindent a saját erejükre építenek. Tévesen azt 
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hiszik, hogy Isten az értelemben lakozik. De mi olyan megvallásokat teszünk, ami Isten 
Igéjén alapul, hit által. Ők értelmi, lelki szintű megvallást tesznek, mi viszont szellemi 
megvallást teszünk, szívből fakadót. Az életünk során folyamatosan teszünk megvallást 
valamiről, de az eredmény néha katasztrofális. Ehhez olvassuk el a Példabeszédek 6,2. verset. 

Példabeszédek 6,2. 
2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel. 
Itt is működik a „meglesz néki, amit mondott”. A saját szavaid ereje visszahat rád. Ha 

állandóan azt mondod, hogy valamire képtelen vagy, mert nincs hozzá erőd vagy képességed, 
akkor, ahogy ezt mondogatod, érzed is, hogy az erőd valósággal elfogy. Ott maradsz gyengén, 
tele határozatlansággal és kételkedéssel. Egyszer az elöljárónk megkérdezte, hogy hogyan 
alakul a börtönszolgálatunk. És én elkezdtem sorolni az akadályokat, a problémákat, hogy 
egyik börtön jól működik, a másikban meg ilyen-olyan akadályok vannak, és ő határozattan 
kihirdette: Az megtört a Jézus nevében! – ezzel bezárta a számat, másrészt pedig megtett egy 
jó megvallást, hogy az megtört, mert ő hitt a szavak erejében. És mi is hiszünk benne, 
természetesen. Ez a történet elevenen él bennem.  

A megvallásunkkal a hitünket fejezzük ki, ami lehet pozitív és lehet negatív is. A 
gyermekekről néhány gondolat: néhány ember azt mondja, hogy a gyermeke engedetlen, ami 
a mai világban eléggé elharapózott. Hagintól ilyent soha senki nem hallott, mert az ő 
gyermekei engedelmesek voltak, mivel folyamatosan megvallotta felettük, hogy ők 
engedelmesek, és a hite megvallása pedig valóságba hozta ezt. Amikor egy gyermek felett azt 
mondják, akár a szülő, akár a pedagógus, hogy ez a gyerek nem viszi semmire, azzal azt a 
csemetét lehúzzák. Nem volna szabad ilyet mondani. Néhány ember szüntelenül rossz 
dolgokat, kétséget, kudarcot vall meg, akár maga fölött, akár a családtagjai fölött. Nem jönnek 
rá, hogy ez a rossz megvallás kifosztja őket a képességeikből, a hathatósságaikból, és az 
erejükből. Nem veszik észre, hogy a megvallásuk még a szilárd utat is csúszós lejtővé, vagy 
süppedő mocsárrá változtatja át. Ha a szegénységről beszélsz, akkor bőségesen lesz benne 
részed. Ha állandóan arról beszélsz, hogy nincs pénzed, akkor mindig szűkölködni fogsz. Erre 
a pásztor szokta énekelni, hogy „sam-sem, nincs egy vasam sem”, nem is lesz, ha rossz 
megvallást tettél. A megvallásaink szellemi törvényszerűségek által működnek. Egy videót 
láttam, távol-keleti orvosok a beteget körbeállva fohászkodtak, majd azt ismételgették, hogy 
már megtörtént, már megtörtént, már megtörtént. És a beteg testéből a daganat anyagtalanul 
eltűnt annak ellenére, hogy Jézus nevét nem is használták. Ez bizonyítja azt, hogy a 
szavainknak milyen hatalmas ereje van, persze ha hittel párosítjuk. Hisszük, hogy a hallgató-
ság javát szolgálta a mai üzenet is.  

 
Szombaton, az imanapon volt egy nagyon jó tanítás Mária és Márta történetéből. Érdekes 

módon az októberi ságvári újságban is ez volt az egyik téma. A vasárnapi pesti tanításban 
pedig folytatódott a testiség gyümölcsei. Kapkodhatja az ember a fejét, de jó, ha elvesszük 
azt, ami nekünk szól. Hasznos, mert megvilágít, tükröt tart elénk, és megmutatja, hogy hol 
kell magunkat kiigazítani. A mai tanítás is úgy kezdődött, hogy az Isten Igéje azért adatott, 
hogy ki tudjuk magunkat igazítani, hogy legyen mihez igazodnunk. 

Imádkozzunk: Hálaadó és imádó szívvel jöttünk eléd imádságban, és hisszük, hogy az 
imádatunk szabadulást hoz az életünkben, és áttörést hoz az életünkben. Megvalljuk, hogy 
bőséges mennyei esők hullanak az életünkre, és áttörések jönnek. Az egek csatornái 
megnyílnak és hegyek mozdulnak el a Jézus nevében.  

Elimádkozzuk az imát az irritáló szellem ellen. A Jézus nevében a Krisztusban kapott 
hatalmunknál fogva ellenállunk az irritáló szellemnek. Visszautasítjuk, és megtiltjuk a 
munkáját az életünkben, a szeretteink körében, a környezetünkben, a gyülekezetben, a Jézus 
hatalmas nevében. Az irritáló szellem a talpunk alatt van, és ott is tartjuk. A szent vérrel 
fedjük be az életünket, és mindazokét, akik a szívünk tábláján vannak. Köszönöm a Szent 
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Szellemnek, hogy a szent tüze kiégeti, és eltávolítja az irritáló szellemet. Mi szabadok 
vagyunk, és azok is maradunk. Ámen. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Hálát adunk neked, 
Uram, a sűrű olajadért, amely kiárad Ságvárra, és a környékre a Jézus nevében. Hálát adunk 
Neked, Uram, a békesség olajáért, az öröm olajáért, a szabadulás olajáért, amely folyik és 
árad, és szabadulást hoz az emberek életében. A mi életünkben is, és mindazoknak az 
életében, akik a környezetünkben élnek vagy dolgoznak, Ságváron, és a környékén is a Jézus 
nevében. Mindazoknak az életében is, akikért imádkozunk a Te kegyelmedből. Megvalljuk, 
hogy Jézus vérével megmosottak vagyunk. Jézus vérével megmosott a szívünk, a lelkünk, a 
testünk, az egész lényünk, az egész életünk, a szolgálatunk. Megvalljuk, hogy Isten élete tölti 
be a testünket, és nem a betegség, a Jézus nevében. Hálát adunk neked a gyógyulásunkért! 
Összetörjük ördög minden munkádat az életünkben. Összetörünk minden akadályt, minden 
gátat, minden falat, amely Isten Igéje ellen emeltetett az életünkben. Összetörünk minden 
elnyomó gondolatot, minden elnyomást, félelmet, a Jézus nevében. Kinevetünk téged, ördög, 
mert nincs hatalmad fölöttünk, és mi győztesek vagyunk Jézus Krisztus által. Mindenre van 
erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Győzteseknél is többek vagyunk. Mi vagyunk a 
győztesek, mert a nagyobb lakik bennünk. A bennünk levő Ige legyőzhetetlen. Az Ige és az a 
hit, amit az Ige terem, legyőzte a világot. Ez a győzelem hozzánk tartozik Jézus vére által. 
Kiárasztjuk mindezt a mi életünkbe is, és mindazoknak az életébe, akik a szívünkben vannak, 
és akiket a trónod elé helyezünk imádságban. Összetörjük a varázslás szellemét, a látó 
szellemet, az okkultizmus szellemét, a jóslás szellemét, és ezek a működésüket is befejezik, és 
eltávoznak a környékről is a Jézus nevében. Az elnyomó gondolatokat az emberek életében 
összetörjük, a Jézus nevében. A depressziót, a pánikbetegséget, a fóbiákat összetörjük az 
emberek életében, a Jézus nevében. Hisszük, hogy akik ilyen problémákban szenvedtek, már 
szabadok a Te kegyelmedből, a Jézus nevében, mert mi ezt szóljuk felettük. A Te Igédet 
szóljuk magunk felett is, és mások felett is, és a Te Igéd beteljesül a mi életünkben is, és 
mások életében is, a Jézus nevében. A Te Igéd, amely a szádból kimegy, és a mi szánkból is 
kimegy, nem tér hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz és áldott lesz ott, ahova 
küldted, mert a Te Igéd erős és győztes. A Te Igéd tűz, és sziklazúzó pöröly, és összetör 
minden gátat és falat, amely a Te Igéd ellen emeltetett, a Jézus nevében. Hálát adunk Neked, 
és Téged dicsérünk, Jézus nevében. Ámen. 

Gyorsan néhány gondolatot még megosztok veletek. E-mailben küldtem ki próféciákat. 
Többek között oda kell figyelni arra a kísértésre, ami el akarná távolítani a szenteket a 
közösségtől, a gyülekezettől. Ez egy figyelmeztetés. A másik pedig az, hogy felül kell 
kerekednünk a világ zaján, és a figyelemelterelésen. Ez benne van ezekben a próféciákban. 
Ha jártatok a Békevár oldalon, akkor egy kicsit megújult megfrissült a külalakja. 

Ágnes: Ma sűrű olaj áradt, és folyt. A békesség olaja, öröm olaja, szabadulás olaja. Folyt, 
és folyik továbbra is. Az alkalom elején, a dicséretek alatt, meg most is, hogy itt imádkoztunk 
egymásért. 

János 1,13. 
13. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem 

Istentől születtek. 
Itt a hívőkről van szó. Itt a szellemi újjászületésünkről van szó, de van egy párhuzam Jézus 

születésével kapcsolatban is. Amikor Jézus megszületett itt a földön, ő sem vérből és nem a 
testnek akaratából, és nem a férfiúnak indulatából született, hanem Istentől született. A Szent 
Szellem helyezte Máriába a magot.  Így született meg Jézus, így fogant meg Jézus. 

A következő Ige az 1Mózesben van: 
1Mózes 3,15. 
15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az 

ő magva között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 
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Ezt Isten az ördöghöz szólta, miután megkísértette az embert az Édenkertben, és itt benne 
van, hogy az asszonynak magva; Ő Jézus. Nem lehetett a férfinak magja, mert a vért a férfi 
örökíti, és akkor az ember vére már bűnnel volt terhelve, és Jézus nem örökölhetett bűnnel 
terhelt vért, ezért kellett a Szent Szellemnek behelyeznie a magot Mária méhébe. Itt már az is 
benne van, hogy „Ő neked fejedre tapos”, hogy Jézus az ördög fejére tapos. Ez itt azt jelenti, 
hogy megtöri az uralmát. Ebbe már benne van az is, hogy a pokolban Jézus megszégyenítette, 
és legyőzte, és nyilvánosan mutogatta az ellenség minden seregét, és legyőzte őket, teljes 
győzelmet aratott felettük. A „te pedig annak sarkát mardosod” azt jelenti, hogy az ördög 
próbálja támadni Jézust, de nem megy neki, nem sikerül neki, mert le van győzve, és ez a 
győzelem hozzánk is tartozik, és minket sem tud igazán megtámadni, ha mi hitben meg 
tudunk állni. Csak akkor tud megtámadni, ha mi megengedjük neki. Csak akkor tud hatalmat 
venni az életünkben, ha mi megengedjük neki. Ha a helytelen gondolatokat gondoljuk, és 
megengedjük, hogy azok uralkodjanak felettünk, és a helytelen megvallásokat tesszük, akkor 
adunk erőt, és hatalmat az ördögnek, hogy munkálkodjon az életünkben. Ehhez még a János 
evangéliumából egy Igét szeretnék hozzátenni: 

János 12,24. 
24. Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak 

egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. 
Ezt Jézus mondja. Ez fizikailag is igaz, mert ha elvetünk egy magot és kialakul belőle sok 

mag, sok termés, felnövekedik belőle egy növény, akkor az eredeti mag elhal, mert 
tulajdonképpen feléli saját magát, ahogy elkezd kicsírázni, és felnövekszik. Ha nem hal el, 
akkor nem is fog teremni, mert nem fejlődik belőle új növény. De itt Jézusra is vonatkozhat 
ez, mert Jézus a mag, és Ő meghalt értünk, és mi vagyunk a gyümölcsei, a termés, meg 
mindazok, akik újjászülettek, vagy újjá fognak születni ezután. Így sok magot terem. Amit az 
1Mózes elejéből fölolvastam, ott az az első igehely, ahol Isten a Megváltó születését említi. Itt 
említi először, hogy Megváltó fog érkezni, de már az is benne van, hogy meghal értünk, és 
feltámad, és a pokolban legyőzi az ördögöt. Már a megváltó munkája is benne van ebben az 
egy Igében, nem csak az, hogy Megváltó érkezik. 

Pásztor: A pesti tanításban nekem nagyon kiugrott, hogy miért tud mégis az ördög 
támadni, holott le van győzve. Hát nagyon egyszerű. Most Ágnes üzenetében is benne volt, 
meg a pesti tanításban is, hogy mi a helytelen gondolatainkkal, a helytelen szavainkkal, és a 
helytelen cselekedeteinkkel tágra nyitjuk az ajtót, ahol besétál. Ez a magyarázat. 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 meg-
nyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és Szabadítóm! 

A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, 
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az 
örök életemet. Ámen. 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 
 

 

 


