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A BIBLIAI HIT – 20. Összhangban a hittel
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. december 10.

Szeretettel köszöntünk benneteket. Folytatjuk a Bibliai hit sorozatunkat, a 20. rész következik: Összhangban a hittel
A hittel összhangban levő cselekedetekről fogtok tanítást hallani. A mai tanításban szó lesz
a sziklára épített házról, és a fövenyre épített házról is.
1. Hitcselekedet
Jakab 2,14–22.
14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig
nincsenek? Avagy üdvözítheti-e őt a hit?
15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi
eledel nélkül,
16. És azt mondja nékik valaki közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg
és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a
haszna?
17. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában.
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak.
Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom néked mutatni
az én cselekedeteimből az én hitemet.
19. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
20. Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?
21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetek által igazult-e meg, amikor
felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra?
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből
lett teljessé a hit;
A Weymouth fordításban a 14. és a 22. vers a következőképpen hangzik:
14. Vajon mi jó van abban testvéreim, ha egy ember megvallja, hogy van hite, de az ő
cselekedetei mégsem felelnek meg annak?
22. Látjátok, hogy az ő hite együttműködött az ő cselekedeteivel, és az ő cselekedetei
által vált a hite tökéletessé.
Néhányan azt gondolják, hogy ezek az Igék az újjászületésről szólnak, de ez nem így van,
hanem az újjászületetteknek szólnak. Jakab ugyanis hívőknek írt, amikor azt írta, hogy mi
haszna atyámfiai. Tehát a testvéreihez beszél, és rámutat arra, hogy a hitük a megfelelő
cselekedetek nélkül nem fog eredményt hozni. Az egyik legnagyobb hiba, amelyet a hívők
elkövetnek, hogy az Igébe vetett hitük megvallását követően az ellentmondó cselekedeteikkel
semlegesítik a jó megvallásukat. Például kimondják, hogy bízunk abban, hogy az Úr betölti a
szükségeinket. Ugyanakkor azon rágódnak, hogyan fizessék ki a számláikat. Ez egy helytelen
cselekedet, ami lerontja a megvallást. Nagyon régen hallottam egy pásztor házaspártól,
amikor a lányuk még kicsi volt, imádkoztak azért, hogy a kislányukat áldja meg az Úr egy
fürdőruhával. Aztán ima után elmentek a boltba, és vettek egyet. Tehát ezzel az imájukat
lerontották. Nem várták meg, hogy az ima eredménye bejöjjön. Megvalljuk, hogy Isten Igéje
igaz, de a következő pillanatban mindent lerombolunk a helytelen cselekedeteinkkel. Tehát a
megvallásunkon túl a cselekedeteinknek is összhangban kell lenni a hitünkkel, hogyha kapni
akarunk valamit Istentől.
Jakab 1,22.
22. Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Sok ember az ördögöt hibáztatja, de valójában az a probléma, hogy nem cselekszik meg az
Igét. Aki az Ige cselekvője, annak a cselekedetei összhangban vannak a megvallással.
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Most pedig a Máté evangéliumból olvasunk:
Máté 7,24–27.
24. Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a
bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a
házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
26. És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz
a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:
27. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
A legtöbb ember nem hallja meg, amit itt Jézus mond, és az élet viharaiban tönkremegy.
Csupán azért történik ez, mert nem cselekvője az Igének, vagyis nem gyakorolja annak az
útmutatásait. Ugyanaz a vihar, és ugyanaz a szél ütközött bele mindkét házba. De az egyik
összeomlott, a másik megállt. Mivel a bölcs ember az Isten Igéjének a cselekvője volt, és a
sziklára, azaz az Igére építette a házát, az életét. A bolond pedig a homokra, amit a víz
könnyen elvitt. Nem az élet viharai győznek le bennünket. Ha így lenne, akkor mindannyiunk
legyőzött lenne. Mindannyian ugyanazzal a viharral nézünk szembe, de vannak, akik
elbuknak, mások pedig győztesen jönnek ki belőle. Meg kell látnunk tehát, hogy azok nem
győzetnek le, akik Isten Igéjét cselekszik. Tehát itt a kulcs az Ige cselekvése. Az Igére való
építés. Ahogy az énekben is hallottuk, jön a víz, jön az ár, az én szívem kalapál, de a sziklára
épített, az Igére épített ház megmarad. Az élet viharai, mint a betegségek, anyagi nehézségek,
és más problémák, mindannyiunkat elérnek. Ilyenkor néhányan kétségbe esnek, néhányan
azonban megállnak hitben, és nem adják fel. A szelek fújnak, a vizek áradnak, de aki
cselekszi az Igét, az tudja, hogy Isten soha nem szenved vereséget. Ez kulcsfontosságú
gondolat, hogy Isten soha nem szenved vereséget. Sokan megvallják Krisztust életük Urának,
és azt is, hogy hiszik Isten Igéjét, az 1Mózes elejétől a Jelenések végéig. De mégsem
cselekszik meg a leírtakat, csak beszélnek róla. De ha csak beszélnek az Igéről, és csak az
értelmükkel fogadják el, hogy az Ige igaz, az semmit nem használ. Nagyon sok hívő van, még
a vallásos körökben is, akik az Igével egyetértenek, de nem cselekednek az Ige alapján. Az
Igét meg is kell cselekedni. Azt tedd, amit Isten mond! A Biblia a következőképpen fogalmaz:
Példabeszédek 3,5.
5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Egyetlen módja, hogy bízzunk az Úrban, hogy bízzunk az Ő beszédében. Higgyük el az
Igét, ami le van írva. Higgyük el az ígéreteit. Megint egy régi bizonyságot szeretnék ide
beszúrni, mert az Úr erre emlékeztetett. Egy óvodás kisfiúnál az óvó néni észrevette, hogy
mindig van a zsebében elem. Megkérdezte tőle, hogy ezt az elemet te miért cipeled
magaddal? Azt felelte, hogy azért, mert az apukám megígérte, hogy vesz nekem egy elemes
autót. Tehát ő már a hitét cselekedte meg azzal, hogy az elemet a zsebében hordozta. Ez a
gyermek hitt az édesapjának, és 100%-ig biztos volt abban, hogy megkapja az elemes autót.
Nekünk is ugyanígy 100%-ig hinnünk kell Isten ígéreteiben. Nem bízhatsz benne anélkül,
hogy az Ő Igéjében ne bíznál. Mert Isten, és az Ő Igéje egyek. Ahogy te és a te beszéded is
egyek vagytok. Ha a beszéded nem jó, akkor te sem vagy jó. Ha Isten Igéje nem lenne jó,
akkor maga Isten sem lenne jó. De hála Istennek, az Ő Igéje jó, és neki gondja van arra, hogy
be is teljesítse azt, amit mondott. Olvassuk el ezt Jeremiás könyvében.
Jeremiás 1,12.
12. És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.
A Magyarázó fordítás a következőképpen fogalmaz: „Vigyázok arra, hogy az én Igémet
véghezvigyem.”

2/8 — 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.

Ha az Igét nem építed a szívedbe, az semmi jót nem fog teremni az életedben. Az Úr azt
akarja, hogy az Ige jót munkáljon neked. Azt akarja, hogy megkapd mindazt, amit az Ő
beszédében megígért. Valaki összeszámolta, hogy a Bibliában 7000 ígérete van Istennek a
hívők számára. De ha te nem cselekszel az Ő beszéde szerint, akkor Ő sem tud jót tenni veled.
Amikor teljes szívemből bízom az Igében, és nem az emberi értelmemre támaszkodom és
nem emberek által keresem a szabadulásomat, a megoldást, akkor teszek olyan
cselekedeteket, amelyek összhangban vannak a hittel. Ekkor a cselekedetem tökéletes
összhangba kerül a hitmegvallásommal. Sokaknak hosszú időre van szüksége, hogy ezt
megtanulják. Amíg nem a hitednek megfelelően cselekszel, az életed folytonosan kudarcba
fog torkollni. Megvallhatjuk és kimondhatjuk, hogy Isten az én életem erőssége. Ahogy meg
van írva a Zsoltárok 27,1-ben. De ha tovább beszélünk a gyengeségeinkről, a képtelenségeinkről, a hitünk hiányáról, akkor biztos, hogy kudarcot vallunk, mert nincs megfelelő
cselekedet bennünk. Ha emberi módszerekhez fordulunk, abból az következik, hogy eljutunk
majd az erőnknek a végére. Csak egy biztos pont van, ez pedig Isten Igéje. Arra van
szükségünk, hogy az Ige alapján cselekedjünk.
2. Ne aggódj
Hagin a betegágyán még nem tudta, hogy meggyógyulhat, és a betegsége miatt egy ideig
Istent hibáztatta. Ez a tudatlanságából fakadt. Sajnálgatta magát, nagyanyja viszont
megpróbálta megbékíteni. De ez a hangulatán inkább csak rontott, mert még jobban sajnálta
magát. Még keservesebben sírt, és még jobban haragudott Istenre. Már félig halott volt, de
még mindig nem szólt Istenhez. Amikor az édesanyja bement hozzá, Hagin megkérdezte tőle:
Segítenél-e nekem, ha meg akarnék gyógyulni? Az édesanyja azt felelte: Ezzel a csata félig
már meg van nyerve. Mert ha megvan az akarás, és megvan az elhatározás, akkor már csak a
csata másik felét kell megnyerni, amit Timótheus úgy fogalmaz, hogy a hit szép harcát
harcoljuk meg. Tudta, hogy ez Isten és közötte dől el. Úgy látta, hogy jó lesz beszédbe
elegyedni a fiával. Hagin elkezdett imádkozni, de Isten nem hallgatta meg. Nem tudott
kapcsolatot teremteni vele. Végül rájött, hogy mi a baj. Az aggódás volt az akadály. Néhány
hónappal azelőtt, amikor újjászületett, megígérte az Úrnak, hogy nem fog kételkedni
semmiben, amit olvas az Igében. Kézbe vette a Bibliát, és elkezdte olvasni az Újszövetséget.
Megígérte, hogy mindent, amit olvas, a gyakorlatba ülteti és cselekvője lesz az Igének.
Elkezdte a Máté evangéliumnál, és elolvasta egészen a 6. fejezetig, de a 25. versnél volt
valami, ami miatt megakadt. Olvassuk el:
Máté 6,25–34.
25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek
és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet,
hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem
takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é
azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy
arasszal?
28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi
módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy,
mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza
az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk?
vagy: Mivel ruházkodjunk?
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32. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy
mindezekre szükségetek van.
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az Ő igazságát; és ezek mind
megadatnak néktek.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd gondoskodik a
maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja”.
Olvassuk el az Egyszerű fordításból is a 34. verset, mert az a javunkra válik.
34. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! A holnap majd magával hozza az új
gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja-baja.
Nemcsak új gondok jönnek a következő nap, hanem új megoldások is. Ez ennyivel bővebb.
A Magyarázó fordítás így szól:
34. Ne háborogjatok, ne legyen aggodalmaskodásotok semmi felől.
Egy kis lábjegyzet, azt írja: ne aggódjatok, ne háborogjatok, és utal a Filippi 4,6 igeversre.
Filippi 4,6.
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden
alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Isten azt kéri tehát, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne aggódjunk, ne háborogjunk. Hagin
megígérte Istennek, hogy gyakorlatba ülteti, amit olvas. De akkor éppen haldoklott, és halálra
aggodalmaskodta magát. Nagyanyja, és édesanyja is az aggodalmaskodás világbajnokai voltak. Öntudatlanul is aggódásra tanították a gyermeket, Kenneth Hagint. Senki nem aggódott
Haginnál jobban, amikor kisgyermek volt. Ebből bizony meg kellett térnie. Itt egy történet
következik. Egy orvos egyszer elbeszélgetett Haginnal, és megkérdezte tőle, hogy elmondtáke már neki, hogy mi a baja? Azt felelte neki, hogy még nem. Az volt az orvos álláspontja,
hogy az emberekkel közölni kell a pontos diagnózist. Ezért most vele is megteszi. Fogott egy
receptet, és ráírt két orvosi szakkifejezést. Azt mondta, hogy 1933-ban hét komoly szervi
szívbetegséget ismert a tudomány, és ebből neki kettő is volt. Elmondta, hogy Hagin már
szívdeformálódással született, és a mellkasi része is deformálódott. A vére pedig narancssárga
színű volt, mert a fehérvérsejtjei felfalták a vörösvértesteket. Ezen akkor orvosilag nem
lehetett segíteni. A teste majdnem teljesen bénult állapotba került paralízis miatt. Csak egy
kicsit tudta mozgatni a karját. Azt mondta, hogy az orvostudomány szerint őt nem lehet
meggyógyítani. Fel kell készülni a halálra. Lelkére kötötte, hogy ne legyen ideges, bármi
balhé is történik az utcán, nem szabad kinéznie az ablakon, mert hogyha felizgatja magát
azon, amit lát, akkor meghalhat. Arra is felhívta a figyelmét, hogy az aggódás, meg tudja ölni
az embert. Ez egy aláhúzott mondat: Az aggódás képes megölni az embert! Rájött, hogy az
anyja és a nagyanyja nagyon aggódóak voltak, és hogy ő is aggódott, amíg nem tudta
pontosan, mi a baja.
Amikor azt mondta az orvos, hogy ne aggódjon, ezzel jól feladta neki a leckét. Isten
kezdett Haginban munkálkodni az aggódással kapcsolatban. Kezdett erről megértést kapni.
Hagin már aznap este úgy döntött, hogy megmondja az Úrnak, hogy többé nem fog
aggodalmaskodni. Tehát nagyon fontos a döntés. Az ember döntése, hogy elhatározza, hogy
ettől a pillanattól nem aggódik. Megígérte Neki, hogy gyakorolni fogja azt, amit olvasott az
Írásokban. A Máté 6. fejezetig minden Ige világos volt a számára. Az utána következőkből
pedig nem volt megértése. Isten Igéje sokaknak homályos, mert nem járnak abban a
világosságban, amit már megkaptak. De ha megfordulsz, és elkezdesz világosságban járni,
akkor az Ige érthetővé válik a számodra is. Abban a percben, ahogy Hagin elmélyedt a Máté
6-ban, és elkezdett ennek a világosságában járni, az Ige többi része is megvilágosodott előtte.
De három hónapig is eltartott, amíg a 6. fejezettől tovább tudott menni. Hiába olvasta tovább,
nem nyert áldást belőle, mert nem tette meg, amit Istennek megígért. Pedig Isten ezt várja el
tőled is, mert ez a fő elv, amely szerint Ő munkálkodik. Tehát Hagin megígérte Istennek,
hogy többet nem aggódik, és el sem csügged. Rossz gondolatai sem lesznek.
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Minden ilyen dolog az ördögtől jön, ezt tudjuk. Teltek, múltak az évek és Hagin az ígéretét
megtartotta. Az aggódás a lehetséges, legnagyobb kísértés. Soha ne csüggedj, és ne sajnáld
magad, mert ez ajtót nyit az ellenség előtt. Isten azt kéri, hogy ne idegeskedjünk semmi miatt.
Azt mondta, hogy váljunk az Ige cselekvőivé, hajtsuk végre az annak megfelelő cselekedeteket. Hosszú időbe telt, amíg Hagin a feleségét is leszoktatta az aggodalmaskodásról. Amikor a
két gyermekük még nagyon kicsi volt, a felesége egyszer haragosan rászólt és hirtelen azt
mondta: Azt hiszem, te egyáltalán nem aggódnál, ha a gyermekek egy pillanat alatt holtan
rogynának össze! Te még akkor sem aggódnál!
Azt felelte neki: Persze, hogy nem. Nagyon ostoba lennék, ha elkezdenék aggódni. Mi
haszna lenne? Hiszen az aggódás nem hozná vissza őket az életbe.
Erre persze még dühösebb lett a felesége, végül azonban az ő értelme is megvilágosodott.
3. Tehermentesen
A Jakab 1,22-t olvassuk el az Egyszerű fordításból.
Jakab 1,22. Egyszerű fordítás
22. Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok! Ha csak hallgatjátok,
de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat.
Ha nem vagyunk az Ige cselekvői, akkor magunkat csapjuk be, ezt mondja Jakab. A
Magyarázó fordításban ezt olvassuk: „Becsapván saját magatokat”.
Most pedig nézzük meg, hogy mi áll az 1Péter 5,7-ben.
1Péter 5,7.
7. Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.
A Magyarázó fordítás pedig a következőképpen hangzik.
7. A ti gondotok teljességét reá vessétek, minden szorongásotokat, aggodalmaskodásotokat, minden gondotokat egyszer és mindenkorra ráhelyezzétek, mert Ő szeretettel és
gondossággal törődik veletek.
Isten Igéje valóban megvilágosít bennünket. Kenneth Hagin 1939-ben egy olyan gyülekezet pásztorlását vette át, amelyet senki más nem volt hajlandó elfogadni. Köztudott volt, hogy
az a gyülekezet nagyon problémás. Abban az időben megkérdezték tőle, hogyan megy a
szolgálat, mire ő azt felelte, hogy soha nem volt jobb, és a világon semmi gondja nincs. Ezzel
a hit szavát szólta. Erre a fejüket csóválták, és csodálkoztak, mert tudták, hogy nagyon is sok
a gondja azzal a gyülekezettel, hiszen a legproblémásabb gyülekezetet vezeti. Nem elég
értelmes ahhoz, hogy aggódjon. Nagyon is sok értelme volt Haginnek, több annál, hogy
aggódjon. Ezt bibliai szemszögből kell érteni. Ha elég bibliai ismereted van, akkor egyáltalán
nem fogsz aggódni, hanem azt teszed, amit az Ige kér tőled, átadod az Úrnak a problémákat.
Hagin volt az első pásztor, akinek a szolgálatát hajlandóak voltak elfogadni és támogatni.
Hagin azt vette észre, hogy az emberek nagyon szeretnek kikerülni a teher alól. Úgy tűnik,
nagyon felbuzdítja a hívőket, hogyha rájönnek, nem nekik kell hordozniuk a terheket. Az
Igében azt olvastuk, hogy: Minden gondotokat Őreá vessétek! – és utána ne vegyétek vissza.
Mert számtalan esetben hallani azt, hogy a keresztények imádkoznak, Istennek átadják a
gondjaikat, problémáikat, aztán másnap visszaveszik, hogy majd segítünk Istennek megoldani. De ez így nem működik. Imádkozhatsz a problémáidért, de semmi sem történik, ha
továbbra is te hordozod azokat. Így Isten semmit nem tud tenni, mert ha te akarod megoldani
a problémákat, akkor Őt nem tudod bevonni abba a dologba. Ilyenkor a senki földjére jutottál.
Félúton vagy Isten és az ördög között. Isten nem tud elérni, de az ördög be tud jutni a
gondolataid közé és összezavar.
Haginnek is voltak problémái, gondjai és volt felelőssége is. Tudta, hogy kell valamit
mondani az embereknek. Elhatározta, hogy az Igét fogja szólni megoldásként. Mindenkit
helyesen fog kezelni és mindent átad az Úrnak. Ebből áll a pásztor felelőssége. Ennek
eredményeként egy folyamatos ébredés következett be. Minden vasárnap az istentiszteleteken
születtek újjá emberek, és töltekeztek be Szent Szellemmel. Egész más, ha Istent állítod
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munkába, és nem te próbálod meg egymagad hordozni a nehézségeket. Voltak zűrök, a
gyülekezet 23 éves volt, Hagin pedig 21. Tudni kell azt, hogy nem mindenki fogad el nála
fiatalabb pásztort. Régi közösség volt ez már, sok volt a családi probléma, mert sok volt
közöttük a sérelem és a viszály. Megszívlelendő, hogy a családi problémákba egyszerűen nem
szabad belekeveredni. Előfordult, hogy amikor elkezdett prédikálni, legszívesebben
nekirontott volna az egész társaságnak, és jól megmondta volna a véleményét. Ám, amikor
így érzett, inkább a Jelenések könyvéhez lapozott, és a mennyről vagy a szeretetről kezdett
prédikálni.
Következő történet: egy összejövetelen Hagin találkozott egy szolgáló testvérrel, aki
korábban ugyanazt a gyülekezetet pásztorolta. Ő azt mondta, hogy Hagin volt az egyetlen
személy, aki képes volt sikert elérni azon a helyen. A régi pásztor viszont olyan helyzetbe
került az új gyülekezetében, hogy már majdnem otthagyta az egészet. A vasárnapi iskola
pangott, az anyagiak úgyszintén. Azt mondta, mindenki csak tehetetlenkedik, ezért megkérte
Hagint, hogy árulja el a titkot, amivel sikert lehet elérni. Hagin arra biztatta, hogy a következő
hat hétben prédikáljon a szeretetről, azután pedig a mennyről. Ha rávezeti őket, hogy a
mennyei dolgokkal foglalkozzanak, és tele legyenek szeretettel, ez megoldja a bajt. Később ez
a régi pásztor elmondta, hogy hat hét alatt a gyülekezete kijött a váltságból, és a vasárnapi
iskola is beindult. Ugyanazok az emberek, akiknek azelőtt problémájuk volt, most
kiigazították magukat és növekedtek. Amikor a régi pásztor befejezte ott a szolgálatát, a
gyülekezet marasztalta volna. Olyan jó hírű gyülekezet lett belőle, hogy negyvenen
jelentkeztek a pásztori hivatal betöltésére. A változást valójában az Úr hozta akkor, amikor a
pásztor a gondját Istenre vetette.
4. Ne cipekedj
Amikor Hagin fiatal házas volt, a metodista felesége nem értett semmit az isteni
gyógyulásból. Előfordult, hogy megbetegedett, és otthon maradt. Hagin pedig egyedül ment
az ima összejövetelre. Amikor hazatért megkérdezte tőle, hogy kérte-e a testvéreket, hogy
imádkozzanak érte? Hagin mindig azt mondta, hogy nem, és a felessége ezt nem értette meg,
hogy miért. Végül megmagyarázta neki, hogy már imádkoztak, mielőtt elment a
gyülekezetbe, és ha azután újból imádkoznak, azzal hatástalanították volna az előző imájukat.
Ez következetlenség Istennel szemben. Nem régen a pesti tanításban is hallottuk, hogy a
keresztényeknek szükséges, hogy következetesek legyenek Isten dolgaiban. Sokan hiszik,
hogy elég egy pár embert összegyűjteni, imádkozni és máris megoldódik a probléma, de ez
nem igei megoldás, nem igei magatartás. Mivel már kérték a felesége gyógyulását, Hagin
egyszerűen úgy cselekedett, mintha már meg is kapta volna a választ. A Szent Szellem szólt
hozzá: Adj hitelt annak, ami megíratott! A természetes gondolkodású ember ezt nem érti meg,
de neked nem csak értened kell, hanem cselekedned is kell az Ige alapján. Akár érted, akár
nem, ha hiszed és cselekszed, akkor minden megvalósul a számodra, és Istennel járhatsz. Ő a
hit Istene. Ha te Vele jársz, akkor hitben jársz. Nem számít, milyenek a körülmények, milyen
hatások érnek. Minden problémát át kell adnod Neki. Tanuljuk meg, hogy Istent hogyan
állítsuk munkába. Ő munkálkodni akar az érdekedben, munkálkodni akar az oldaladon, de
amíg ragaszkodsz a problémáidhoz, és megpróbálod azokat saját magad megoldani, addig
nem tud beavatkozni. Csodálatos dolog, hogy átadhatjuk Neki a gondjainkat.
A legnagyobb ellenséged a test. A test és a természetes emberi gondolkodás korlátoz a
képességeidben. Ilyenkor a körülményekre nézel, a problémákra, a gondokra, a próbákra, a
viharokra, és azt mondod, hogy nekem ez nem megy. A kételkedés nem más, mint a test, az
érzékek, és az ördög nyelve, ami így szól: nem tudom! Nem vagyok rá képes. Nincs erőm.
Nincs lehetőségem. De a hit nyelve teljesen másként szól. A hit nyelve azt mondja, hogy
mindenre képes vagyok Őáltala, mert Ő megerősít engem. Ezt valljuk meg együtt: Mindenre
képes vagyok Őáltala, mert Ő megerősít engem. Pál így írt erről a Filippi 4,13-ban:
Filippi 4,13.
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13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Nem azt mondta, hogy ő minden dolgot megtehet, mert apostol, hanem azt mondta, hogy
Krisztusban mindenre van ereje. Most talán azt gondolod, hogy na, igen, Pál egy apostol volt.
Valóban ő egy apostol volt, de ez nem jelenti azt, hogy több ereje volt, mint nekünk. Az
apostolság nem adott neki különleges erőt. A prédikátoroknak nincs feltétlenül több forrásuk,
mint másoknak. Van egy szolgálatuk, és egy kenet rajtuk, ami által betöltik a hivatalukat. De
ugyanúgy szembe kell nézniük az élet viharaival, mint minden más hívőnek. Te is
Krisztusban vagy éppen úgy, mint Pál. Isten ereje neked is a rendelkezésedre áll.
2Korinthus 5,17.
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett
minden.
Te új teremtés vagy Krisztusban! Krisztus nem csak Pálé volt, Ő a tied is. A hit szava azt
mondja: Mindent megtehetek Őbenne, az én Atyám megerősít engem, nem győznek le, nem
szenvedek vereséget. Ha egy természetes erő megtámad, nem tud legyőzni, mert nincs annyi
természetes erő az egész világon, ami le tudná győzni a nagyobbat, aki a bensőmben lakik.
1János 4,4.
4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki
bennetek van, mint az, aki e világban van.
A ti erős váratok belül van. Tanuld meg, hogyan kell munkába küldeni ezt a nagyobb
személyt! Megtanulhatjuk, hogyan kell Őt arra ösztönözni, hogy munkálkodjon az érdekünkben. Meg kell engedni, hogy Isten bölcsessége vezesse az elménket, és Ő szóljon az ajkainkon
keresztül. Isten gondolatait gondolva bátor vagyok, és szólok az ősi ellenségem jelenlétében a
következőképpen: Isten az én erőm! Isten nagyobbá tett engem az ellenségeimnél. Ő megadja,
hogy a lábamat a gyengeség, a félelem és a bizonytalanság nyakára tehessem. Kijelentem,
hogy aki hisz Őbenne, az nem szégyenül meg. Isten ereje az enyém! Ámen.
Nem a magam erejében bízom, hiszen a Biblia egy szóval sem beszél arról, hogy én erős
volnék. Pál azt írta az efézusi gyülekezetnek, hogy Isten az ő erőssége. Ő azt akarja, hogy te
szabad légy és hagyd, hogy Isten cselekedjen. Tehát adj neki szabad kezet, és burkolózz be
Isten ígéreteibe!
Hagin fiatal volt, amikor hallotta a következő történetet: Egy ember ballagott a vasúti
töltésen, csomagjával a hátán. Egyszer csak beleütközött egy csapat pályamunkásba, akik épp
a síneket javították. Úgy gondolta, biztosan leparancsolják majd onnan, ezért elővette a jegyét
és megmutatta. De a főnökük hajthatatlan volt. Azt mondta, hogy a töltésen járni még
vonatjeggyel is tilos. Sok ember van hasonló helyzetben. A vágány jó célt szolgál, de nem
kellene azon gyalogolniuk, és ráadásul még a csomagjaikat is cipelniük. Mert az Ige azt
mondja, hogy minden gondunkat az Úrra vessük. Isten ereje az enyém, Isten képessége az
enyém, meg a tietek. Ez a hit beszéde. Az annak megfelelő cselekedetek pedig az Isten
Igéjének alapján való cselekedetek. Ha ezt teszed, az Úr maga indul el, hogy munkálkodjon az
érdekedben. Cselekedj tehát a hiteddel összhangban. Például a vetés-aratás működtetése is
egy hitcselekedet. Az emberek nem szeretnek bizonytalanságban lenni, ezért várnak a
családtagoktól visszajelzést, hogy hol vannak, mit csinálnak, hazaértek. De ahhoz, hogy
működjön ez a dolog, nekik ehhez nem bizonytalanságot kellene vetni. Tehát még egyszer
mondom, hogy vannak emberek, akik szeretnének visszajelzést kapni, hogy gyermekük,
unokájuk elért a végcélba. Közben, aki ezt elvárja, rossz magot vet, mert bizonytalanságot
vet, ő is bizonytalanságban tart másokat. Tehát ahhoz, hogy működjön az ő életében ez a
dolog, nem volna szabad bizonytalanságot vetni. Mert ő is ugyanilyen bizonytalanságban tart
másokat, akkor hogyan várja el, hogy őfelé jelezzenek a szerettei? Ez is az Ige működtetése.
A következetességről a mai tanításban is volt szó, meg Pesten is nem túl régen. Sokan
várják a másiktól azt, hogy következetes legyen. Például adjon életjelt magáról, hogy vége a
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munkaidőnek, de még van egy kis dolgom, és kések. Tehát nem jó bizonytalanságban lenni.
Ehhez, aki elvárja a következetességet, neki is következetességet kellene vetni. Arról tanultunk ma, hogy legyünk az Ige cselekvői. Hogyha cselekedjük az Igét, azzal jó magot vetünk,
és olyan dolgokat tudunk beindítani, amit mi is szeretnénk. Van is erre egy Ige, amelyik azt
mondja, hogy azt tegyük másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek. Dicsérjük az
Urat, hogy megint tovább léphettünk!
Ízületekre volt gyógyító kenet a dicséret alatt. Kiárasszuk a gyógyító kenetet az ízületekre,
több ponton, a kézfejben is volt.
Az imakéréseket gyűjtsük össze. Drága mennyei Atyám, Jézus nevében jövünk Eléd
imádságban. Hálát adunk Neked, Uram, a szeretetedért, a gondoskodásodért, a törődésedért,
az áldásaidért, az ajándékaidért, a kincseidért, a csodáidért, a szükségeink betöltéséért, a
bőséges ellátásért az életünkben. Hittel szólunk a menyasszonyhoz: Menyasszony, ébredj!
Elveszettek, ébredjetek! Lássátok meg, hogy Jézus az Úr, a Megváltó, a Szabadító! Nyissátok
meg a szíveteket, és fogadjátok be Jézust! Nyissátok meg a füleiteket, és halljátok meg az élő
Igét! Nyissátok meg a szemeiteket és lássátok meg az Úr igazságát, az Ő dicsőségét, az Ő
szeretetét, az Ő kegyelmét. Keresztények, ébredjetek! Keljetek fel, és győztesen menjetek
előre az Úr erejével! Árasszátok ki a Szent Szellem tüzét, amely felperzseli az ellenség
minden munkáját, minden láncot, gátat és falat, amely Isten Igéje ellen emeltetett. Hozzátok
be az elveszetteket az Úr Királyságába! Épüljetek és növekedjetek, hogy az Úr erejével
tudjatok kimenni az aratásba, Jézus nevében! Imádunk Téged, és szeretünk Téged, Jézus
nevében. Ámen.
A kenetek nagyon érdekes módon működnek egyébként. Ha páros szervről van szó, akkor
vonatkozik a másikra is. Nekem most a bal lábba jött a kenet, de a páros szerv esetében
vonatkozik a másikra is, kéz, láb, vese, amiből kettő van.
Az imakonferenciás anyagban Anna is említett olyat, hogy terheket érzékelt, és azt hitte,
hogy neki van problémája, de nem, hanem a gyülekezetnek valamelyik tagjáról volt szó.
Ugyanezt tapasztaltuk meg mi is. A múlt héten a feleségem kérdezte, hogy miért vagyok zaklatott. Én mondtam, hogy semmi okom nincs a zaklatottságra. De akik a köpönyegünk alá
tartoznak – és itt nem csak a ságvári gyülekezetről van szó, hanem a börtönszolgálatról is –,
ez szellemben érzékelhető. Ez nem a mi problémánk, hanem az illetőé. Ez egy megoldás, egy
kenet rá. Amíg nem tapasztalt az ember ezen a téren, arra gondolhat, hogy az ördög támadja.
De, amikor már kicsit növekszik a világosságunk, akkor elsősorban arra kell gondolni, hogy
ez valakinek egy gyógyító kenet, és ha kiárasszuk ezt a gyógyító kenetet, akár ismeretlenül is,
mert nem mindig tudjuk, hogy kiről van szó, meg az angyalokat kiküldjük, akkor ez elmegy
oda, és megszűnik. Tehát ezt megfelelően kell tudni kezelni.
Áldott hetet kívánok nektek! Jövő héten találkozunk!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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