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A BIBLIAI HIT – 23. A szavaink irányítanak 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2019. január 21. 

  
Köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy már munkálkodik. Különböző területeken 

végzi a helyreállításokat. Érpályákon, fül területén, vállakban, ízületekben folyik a gyógyító 
munka. Megköszönjük a drága Szent Szellemnek ezeket.  

 
Folytatjuk a BIBLIAI HIT sorozatunkat, ma a 23. rész következik, amelynek a címe: A 

szavaink irányítanak 
A mai tanítás arról szól, hogy a hittel teljes szavainkkal úgy irányíthatjuk az életünket, 

mint egy járművet. Ez egy nagyon fontos gondolat. Kiárasztjuk a hitünket abban, hogy ebből 
mind többen kapnak felismerést, és ezt követően a szavaikat csak jól használják, építő módon.  

1. Gyümölcsöző szavak 
Te is megkaphatod mindazt, amit hittel kimondasz. A vérfolyásos asszony története ismert 

előttetek, mert az előző tanításokban is hallottátok. A Márk 5. fejezetben 25–34-ig, de egy 
rövidebb változatot olvasunk most.  

Márk 5,25. 27–29. 34. 
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, 
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.  
28. Mert ezt mondja vala; Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. 
29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult 

bajából. 
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és 

megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.  
Mert már meggyógyult, csak tartsa meg az egészségét, itt arról van szó. Az asszony 

kimondta a hitét, amit meg is cselekedett. Tehát odament, és megérintette Jézus ruháját. Jézus 
az asszony hitének tulajdonította a gyógyulást, mert különben az erő nem tudott volna 
működésbe lépni. Mert a Márk 11,23-ban a következőt olvassuk: 

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 
megtörténik, meglesz néki, amit mondott.  

Ennek a versnek a végére épül a mai tanítás. Meglesz nekünk, amit kimondunk. Mindaz, 
amit kimondunk, az meglesz nekünk. Úgy is mondhatjuk, hogy amit hittel kimondasz, vagy 
már kimondtál, az meg fog történni. Megkaphatod, illetve megtörténhet mindaz, amit 
kimondasz, mivel a vérző asszony is kimondott egy dolgot, és az meglett neki. A szavai 
valóságot teremtek a számára. Amit kimondasz, az a te hited beszéde. Amit ez az asszony 
kimondott, az az ő hitének a beszéde volt. Ez így van, mert Jézus maga állította. A te hited 
meggyógyított téged. Veled is megtörténhet, amit kimondasz. Az asszonnyal is pontosan az 
történt, amit kimondott. Ezután jó lesz figyelnünk az orrunk alatti nyílásra!  

Egy másik csodálatos bizonyíték erre az Ószövetségben van. Amikor Izrael népe az ígéret 
földjéhez ért, amit Isten ígért nekik, és Mózes elküldött tizenkét férfit Kánaán földjére, hogy 
kikémleljék azt. A tizenkét törzsből egy-egy férfit. A Bibliában az áll, hogy tízen közülük 
rossz hírrel tértek vissza, ketten pedig jó jelentéssel. Tulajdonképpen mi is a rossz hír? A 
rossz hír a kételkedésről szóló híradás. Mi a jó hír? A hitről szóló híradás. A kémek közül tíz 
azt jelentette, hogy az óriások miatt nem tudják elfoglalni Kánaánt. Mondok egy igeszakaszt, 
amit legyetek szívesek írjatok fel, ha át akarjátok ezt tanulmányozni. 4Mózes 13,25-33. Most 
még csak kisebb részeket olvasunk.  

4Mózes 13,23. 25.  
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23. Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt egy szőlő-
fürttel, és ketten vitték azt rúdon; és a gránátalmákból és a fügékből is szakasztának.  

25. És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap múlva.  
Hallottátok, olyan bő termővidék volt, hogy egy szőlőfürtöt ketten vittek a vállukon, rúdon. 

Gazdag föld, ez azt jelenti. Nézzük meg, hogy milyen jelentéssel tértek vissza?  
4Mózes 13,31–33. 
31. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel 

az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. 
32. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkémleltek, Izrael fiaihoz, 

mondván: Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely 
megemészti az ő lakóit; az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll. 

33. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk 
a magunk szemében, minta sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.  

Annak ellenére, hogy egy gazdagon termő földről volt szó, egy gazdagon termő földről 
kaptak képet, mégis megrettentek. Ha elemezzük a tíz kém negatív jelentését, látjuk, hogy 
valóban azt mondták: képtelenek elfoglalni Kánaán földjét. Sajnos egész Izrael elfogadta a 
többség negatív jelentését. A világi emberek szerint a többség véleménye a mérvadó. De az 
könnyen zsákutcába vihet. Ha az emberek többségét követed, akkor könnyen hitetlenségbe 
csúszhatsz. Izrael elfogadta a többség jelentését. A tíz kém úgy vélte, lehetetlen elfoglalni az 
Isten által kijelölt földet. Az történik meg, amit kimondasz. Ők is pontosan azt kapták, amit 
mondtak. Abban hittek, hogy a Kánaán földjét nem tudják bevenni, és így is lett. Amikor 
kételkedsz, akkor is hiszel valamiben – csak nem a pozitív dolgokban, hanem a negatív 
dolgokban. Mindig azt kapod, vagy az nyilvánul meg az életedben, amit hiszel és azt ki is 
mondod. Ha elég tartósan ismételsz valamit, akkor a szavak nyomot hagynak a szívedben. Ha 
pedig azok beépülnek a szellemedbe, akkor uralni fogják az életedet. Itt megjegyezném azt, 
hogy a kimondás által valósul meg egy jóslat. Legyen az pozitív, vagy negatív. Tehát hogyha 
egy ember elmegy egy jóshoz, mond neki valamit, azt elhiszi, elkezd róla beszélni, 
megvalósul, és azt mondja, hogy lám, lám, a jósnak milyen igaza volt! Pedig ő hozta 
működésbe a szavaival. A tíz kém és Izrael többsége pontosan azt kapta, amit kimondott. 
Vagyis nem mentek be az ígéret földjére. A pusztában vándoroltak negyven évig, és 
meghaltak. Amit kimondtak, az következett be. De volt két férfi, aki pozitív jelentéssel tért 
vissza: Káleb és Józsué. Káleb máshogy beszélt. Azt mondta, hogy menjünk oda, és foglaljuk 
el azt a földet, mert győzni fogunk!  

4Mózes 13,30. 
30. És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: 

Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal;  
Milyen jól hangzik! Józsué pedig így szólt: 
4Mózes 14,9. 
9. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert 

ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk 
van: ne féljetek tőlük!  

Ez is egy megnyugtató válasz. Itt viszont a két felolvasott Igében van egy kijelentés. Az 
első versben azt olvastuk, hogy Mózes ellen háborgott a nép. A második versben pedig, hogy 
ne lázongjatok az Úr ellen! Tehát hogyha valaki vagy egy népcsoport lázong a gyülekezeti 
vezető ellen, vagy az egyház vezetője ellen, az igazából Isten ellen lázong. Isten így tekinti ezt 
a dolgot. Káleb és Józsué tudták, hogy az óriások ugyan ott vannak, akik sáskáknak tekintik 
őket, de hitték, hogy Isten képes még az óriásokat is a kezükbe adni. Ketten kimondták, hogy 
képesek azt a földet elfoglalni. A többség viszont azt mondta ki, hogy nem. Sokan meg-
kérdezik: vajon miért nem gyógyulnak meg? A válasz erre a következő: azért, mert átvették a 
betegséget. Úgy, mint a postai szállítót, amikor aláírja az ember. Kijelentették, hogy nem 
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tudnak belőle meggyógyulni. Valójában a szavaik akadályozták meg őket a gyógyulásban. 
Amikor ezt mondja valaki, hogy hát a hátfájásom, az már a nevére vette. Hogy az én 
hátfájásom. Ugye? Maradjunk csak annál, hogy a hátfájás. Vagy a nátha. Hányan mondják, 
hogy a náthám. Az övé. Vigyázni kell a szavakkal! Egyébként nem tudom, mennyire 
ismeritek ezt a részt, Kánaán földjének az elfoglalását. A tizenkét kémből tíz negatív 
jelentéssel tért vissza, kettő pozitívval. A tizenkét kém közül hányan mentek be Kánaán 
földjére? Csak ketten! Akik pozitívan beszéltek.  

2. Megvallásaink 
A szavaink vagy sikerre, vagy kudarcra vezetnek bennünket. A beszédük szerint csopor-

tosítani lehet az embereket: pozitív, vagy negatív gondolkodásúak. Kenneth Hagin időt 
fordított arra, hogy megpróbálta megvallásra bírni az embereket, mielőtt imádkozott értük. 
Megkérdezte őket, mi a véleményük, meggyógyulnak-e, ha a kezét rájuk teszi, és imádkozik 
értük? Ezzel a hitüket akarta meglátni. Néha azt válaszolták, hogy remélik, hogy igen. 
Ilyenkor kénytelen volt azt mondani nekik, hogy nem, ez nem hit, ez csak remény. Akik 
gyorsak a megvallásban, és teli vannak hittel, majdnem azonnal megkapják a gyógyulást. 
Néhányan kis habozás után teszik a megvallást, és ez a habozás végül vereségbe sodorja őket. 
Ezek azok a kis rókák, akik pusztítják a szőlőskert termését.  

Énekek 2,15. 
15. Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják; mert a 

mi szőlőink virágban vannak.  
Tehát az ellenség a termést, a gyümölcsöt szeretné elpusztítani. Tudjátok, egy kis róka kis 

kár. Két kis róka még nagyobb kár. Sok kis róka sok kár! Tehát ha megengedjük ezeket az 
„kis rókákat” az életünkben, vagy a szavainkban, akkor nagy kárt képesek okozni. Nem 
valami nagy dolog, nem óriási akadály tartja távol Isten gyermekeit a gyógyulástól. Nem a 
Kánaán földjének óriásai tartották vissza Izraelt a győzelemtől. Bennünket sem az óriások 
győznek le. Ha ők lettek volna, akkor legyőzték volna már Józsuét és Kálebet is. Az emberek 
magukat vitték vereségbe. A negatív gondolkodásuk, a hitetlenségük, és a negatív beszédük 
győzte le őket. Téged sem az óriások, vagy az élet viharai győznek le. Még csak nem is az 
ördög. Ha vesztes vagy, akkor te magad okoztad a vereségedet a helytelen gondolkodással, és 
a rossz hittel. A helytelen beszéd győzött le, és az vitt vereségbe. De az is komoly akadály, ha 
a hívő nem mondja ki a hitét, mert akkor nincs elvetve a hit magja. Káleb és Józsué 
megvallották, hogy Isten segítségével képesek legyőzni az óriásokat. Amit kimondasz, 
megtörténik. A vérfolyásos asszony pontosan azt kapta, amit kimondott. Ne felejtsétek el: az 
izraeliták, akik elfogadták a többség negatív jelentését, pontosan azt kapták, amit kimondtak! 
Meghaltak a pusztában, és nem tudtak bemenni az ígéret földjére. A Zsoltárokból olvasunk 
Igét: 

Zsoltárok 34,13–14. 
13. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. 
14. Távozz a gonosztól és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.  
Vigyázni kell a szavainkra! A csalárd beszéd a megtévesztést is jelenti. Tehát amikor a tíz 

kém visszajött, akkor ők megtévesztették a népet a negatív jelentéssel. Csak Káleb és Józsué 
mentek be az ígéret földjére, mert ők nem haltak meg a negyven év pusztai vándorlás során. 
Mózes halála után Józsué lett a vezető, Káleb pedig így szólt hozzá. Add nekem a Hebron 
hegyét! Ez már a Kánaán földjén van.  

Józsué 14,12–15. 
12. Most azért add nékem ezt a hegyet, amelyről szólt az Úr azon a napon; mert 

magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és nagy, erősített városok; 
hátha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr.  

13. És megáldá őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül.  
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14. Azért lett Hebron a kenizeus Kálebé, a Jeffunné fiáé, örökségül mind e mai napig, 
amiért hogy tökéletesen követte az Urat, Izraelnek Istenét.  

15. A Hebron neve pedig annak előtte Kirját-Arba volt; aki a legnagyobb ember volt 
az anákok között. A föld pedig megnyugodott a harctól.  

A vége az lett, hogy Káleb megkapta azt a vidéket, és békesség lett. Mert uralkodott az ott 
levő nép felett, és az óriások felett. Ezt mind a hite által végezte el. Józsué valószínűleg 
visszanézett a múltba és rájött, hogy a helyes beszédük szerzett nekik győzelmet. Szerette 
volna öreg barátját elhelyezni egy területen, ezért megkérdezte tőle, hogy vajon képes-e 
elfoglalni azt a hegyet, amit kér. Azt akarta, hogy Káleb megvallást tegyen erről. Közölte vele 
azt is, hogy óriások élnek arrafelé. Káleb erre azt felelte, hogy egészen biztosan képes 
elfoglalni azt a területet, Isten segítségével.  

Sok rossz dolog azért történik meg, mert azt gondoljuk, hogy meg kell történniük. Sok 
dolog azért történik úgy, mert úgy hisszük, és azt ki is mondjuk. Egy kicsit történelmi 
szempontból visszatekintünk erre a dologra. Mózes idős volt, és amikor átaludt, akkor Józsué 
lépett a helyébe, Isten nevezte ki Józsuét a nép vezetésére. Tizenkét törzs volt. Mózes 
idejében 2-3 törzs megkapta már a területét, tehát ki lett már osztva a terület. A többi 
területnek a kiosztása pedig Józsuéra várt. Erre az időre esett Káleb barátjának is, hogy 
megkapja a saját területét. Még hozzáfűzöm az előbbihez, hogy amikor Káleb megkapta ezt a 
Hebron hegyét és annak a vidékét, és képes volt az óriásokkal is szembeszállni, akkor 85 éves 
volt. Ugyanolyan erőben volt 85 éves korában, mint 40 évesen. Erről vehetünk példát, hogy a 
mi erőnk is erős, és fiatalos.  

3. Kudarc 
Néha azért vallunk kudarcot, mert felkészülünk rá. Elgondoljuk, elhisszük, megcseleked-

jük, megvalljuk. Nekünk hívőknek semmi közünk nem lehetne a kudarchoz és a kételyhez. 
Nekünk hitet kellene szólnunk. Ennek a titka a Márk 11,23-ban van. Most az Egyszerű 
fordítás szerint olvassuk fel.  

Márk 11,23. Egyszerű fordítás 
23. Igazán mondom nektek: Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: »Menj, és zuhanj 

a tengerbe!«, és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik – akkor 
úgyis lesz.  

Ha hiszed, hogy valamit megkaphatsz, azt valld is meg. Hagin a 16. születésnapja előtt 
végleg ágyhoz kötött beteg lett. Öt különböző orvos foglalkozott vele. Egyikük a híres Majo 
klinikán dolgozott. A háziorvosuk szerint akkor ez a klinika volt az egyik legjobb Ameriká-
ban. A szóban forgó orvos pedig kimondta, hogy nincs remény. Egy a millióhoz esély sincs 
arra, hogy Hagin életben maradjon. Az orvostudomány akkori állása szerint, Hagin 
állapotában senki sem érhette volna túl a 16. évét. Az ágy rabja lett. Egyébként sem tudott 
soha úgy szaladgálni és játszani, mint más normális gyermek. Egész addigi életében fél 
rokkant volt. 1934-ben, amikor mentővel szállították, felajánlotta a mentős, hogy elviszi egy 
sétaútra a városba. A főtéren áthaladva Hagin rápillantott a bíróság épületére, és akkor egy 
hang azt súgta: Nem gondolod, ugye, hogy a saját lábadon idesétálva még egyszer meg fogod 
látni ezt a régi épületet? Tudjátok, hogy ez a gondolat, ez a hang honnan jött? A rossz 
oldalról. Ekkor valami megszólalt benne, és felidézte a Márk 11,23-24-es verset: meglesz 
néki, amit mondott. Higgy a szíveddel, és mondd ki a száddal! Ez a hit alapelve, és 
megkaphatod, amit kimondasz. Hagin erre azt mondta: Igen, én látni fogom ezeket az 
épületeket, a bíróságot, mert el fogok jönni a saját lábamon, és megállok itt, mert Jézus azt 
mondta, hogy amit hiszek a szívemben, és kimondom a számmal, az megtörténik!  

Ha egyszer döntést hozol, és elkötelezed magad amellett, akkor már helyes irányban 
haladsz. Az már fél siker. A döntésre szükség van, mert Isten a döntésünkre vár, hogy mellénk 
tudjon állni. Amíg mi nem döntünk valami mellett, nem tudja, hogy mit akarunk, és miben 
segítsen. Hónapok teltek el, és még mindig fekvőbeteg volt Hagin. Erre azt mondhatod, hogy 
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na, ez nem jött be! De ezt az ördög mondja. Hagin kitartóan ragaszkodott a megvallásához, és 
nem volt hajlandó feladni. Újra és újra elismételte Jézusnak, Istennek, a Szent Szellemnek, az 
ördögnek, az angyaloknak, a gonosz szellemeknek, hogy kitart. Nyolc hónappal később végül 
valóban ott állt a téren, gyógyultan. Könnyek folytak a szeméből, miközben így szólt: Ördög, 
megmondtam ezt neked! Nem tudom, tudsz-e olvasni vagy sem, de valószínűleg nem, mert itt 
van Isten Igéje! – és felolvasta neki a Márk 11,23–24-et. Nem törődött vele, hogy mit szólnak 
ehhez az emberek, akik körülötte járkálnak. A betegágyán Hagin megragadta az 
1Thesszalonika 5,21-es Igét. Az Egyszerű fordításból olvassuk. 

1Thesszalonika 5,21. Egyszerű fordítás 
21. viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e? 

Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok.  
A mi Bibliánk úgy írja, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Ez a 

megtartani szó jelenti azt is, hogy ragaszkodni hozzá. Hagin tehát kipróbálta a Márk 11,23-at, 
látta, hogy jó, és működik az életében, és attól fogva ragaszkodott hozzá, és alkalmazta azt az 
Igét. Cselekedte azt az Igét. Miután felgyógyult, rövid idő múlva elkezdte a szolgálatát, mint 
lelkes fiatal baptista prédikátor. Az első évben négy pár cipőt használt el, mert gyalog járt 
szolgálni a tőle jó tíz km-re levő gyülekezetbe. Mintha Ságvárról gyalog mennétek a siófoki 
gyülekezetbe. Később több mint egy millió mérföldet utazott autóval, keresztül-kasul 
Amerikán, és Kanadán keresztül. Egyre több teljes evangéliumi hívővel került kapcsolatba, 
akik hitték az isteni gyógyulást, amiben ő is hitt. Neki nem ember tanította meg, hanem Isten 
mutatta meg az Igét, és úgy állt rá hittel azokra az Igékre. Négy év múlva megházasodott, a tél 
pedig nagyon hideg volt, fújt a szél, és a feleségének begyulladt a torka. A felesége azt 
mondta, hogy valószínűleg már beteg marad egész télen, mert általában így szokott történni. 
Már régóta készült a manduláját kivetetni, de mindig valami közbejött. Láz, vagy valami más. 
Visszaemlékezve az Igére, Hagin kijelentette: Nem, te meggyógyulsz, és többet nem is fog 
előfordulni a torokgyulladás! Valóban így lett. A felesége manduláit nem kellett kivenni, és 
sohase volt ez után torokgyulladása. Isten Igéje beválik. Megtörténik, amit mondasz.  

4. Bizonyságok 
Most olyan bizonyságok következnek, amelyek a „meglesz néki, amit mondott” Igére 

épülnek. Ne arra fókuszáljatok, hogy mikor keletkeztek ezek a bizonyságok, meg hogy ezek a 
bizonyságok mind Hagintől vannak, hanem az Igére, mert az Ige nem változik! Tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz.  

a.) Házvásárlás 
Hagin 1949-ben széleskörű utazószolgálatba kezdett. Amikor anyósa hozzájuk költözött, 

szükségük volt egy nagyobb házra, mert nem volt elég szoba. Először egy háromszobás lakást 
béreltek, de úgy tűnt, hogy sokkal olcsóbb lenne, ha megvennék. Kezdetben a tulajdonos nem 
akarta eladni az ingatlant. Hagin kijelentette hittel, hogy a tulaj még nem ismerte fel, hogy el 
szeretné adni, de Jézus azt mondta, meglesz nekünk, amit kimondunk. Hagin kimondta, hogy 
az a ház az övék. Körbejárta a kertben az épületet minden oldalról, és kimondta, hogy minden 
centiméternyi rész az övék. A felesége újból megkérdezte a hölgyet az eladásról, aki ismét 
nemet mondott. Hagin újra kijelentette, hogy az a ház az övék. A tulajdonos is el akarja adni, 
csak még nem tudatosult benne. Múlt az idő, végül a hölgy szólt, hogy eladja a házat. Hagin 
számára az nem volt újság, mert ő ezt már régen tudta. Viszont közben kiderült, hogy valaki 
500 dollárral többet ajánlott a házért, mint ők. Ekkor Hagin megemlítette a tulajdonosnak, 
hogy nem lenne jó, ha Istent kihagynák ebből a dologból. Mire ők elmondták, hogy az elmúlt 
néhány éjszaka az az érzésük támadt, hogy az a ház már valójában Hagin családjáé. Tehát 
megtörtént, amit kimondott. 

b.) Autóvásárlás 
Amikor Hagin a pásztori munkát feladta Isten vezetése alapján és utazó szolgálatba 

kezdett, akkor az első évben az ördög megpróbálta minden anyagi forrását lezárni. Amíg 
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gyülekezetben szolgált, lelkészlakás állt a rendelkezésükre és minden számlájukat kifizette a 
gyülekezet. De az utazó szolgálatban fizetnie kellett a lakásért, és az utazási költségeket is 
neki kellett állnia. Az év végén oda jutott, hogy el kellett adnia a régi, öreg autóját, hogy 
minden számláját ki tudja egyenlíteni. Azt mondta az Úrnak: Uram, itt valami nem stimmel. 
Én a Te akaratodban járok, és azt teszem, amit mondtál, de ha a kételynek csak egy árnyéka is 
felmerül, hogy ez nem a Te akaratod, hogy utazó szolgálatban legyek, akkor visszamegyek 
pásztorolni. Azt mondtad, Uram, a Te Igédben: ha hajlandó és engedelmes leszek, akkor a 
föld gyümölcsét eszem. Tudom, hogy azt akarod, hogy a legjobb autót vezessék a 
prédikátorok. Nekem most mégis el kell adnom az autómat. Az Úr így válaszolt: Engedelmes 
voltál, de nem volt benned elég hajlandóság!  

Ésaiás 1,19. 
19. Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek; 
Erről részletesebben Hagin a „Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez” című könyvében 

ír, mégpedig a 43. oldalon. Szólt Istenhez, ahogy az előbb idéztem és azt a választ kapta: Te 
azért nem élsz a föld javaival, mert nem felelsz meg a kívánalmaknak. Tehát a hajlandóság és 
az engedelmesség két különböző dolog. A hajlandó szót úgy is lehet fordítani, hogy 
készségesség. Ő egy kicsit visszagondolt a régi szolgálati idejére, amikor pásztorolt és minden 
szüksége be volt töltve, tehát egy kicsit visszavágyott. Mondhatom úgy is, hogy a hajlandóság 
ellentéte a vonakodás. Vonakodik valamitől. Vagy halogat, nem ma, majd holnap vagy jövő 
héten. Megteszem, Uram, de ne ma! Nagyon sokszor jön elém Reinhard Bonnke és Daniel 
Kolenda szolgálata. Azt már korábbról tudjátok, hogy ők tíz évig szolgáltak együtt, és tíz év 
alatt igazából a mentor a tanítványának minden információt átadott. Bevezette a szolgálat 
különböző rejtett dolgaiba. Mert a szolgálat nem csak abból áll, hogy egy tanítást az ember 
elkészít, és kiáll a pulpitushoz és elmondja. Vannak kisebb szolgálatok, közepes szolgálatok, 
nagyobb szolgálatok, de sok minden más teendő is van, például szervezési teendők. Amikor 
Reinhard Bonnke maga mellé vette Kolendát, akkor biztos vagyok benne, hogyha egy 
feladatot, egy munkafolyamatot meg akart neki mutatni, akkor Kolenda nem azt mondta, hogy 
én ehhez nem értek, hanem megtanulta, megismerte. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen óriási 
szervezetet minden részletében egyedül kell intézni, de ahhoz, hogy ki tudjon adni 
feladatokat, ismerni kell az egész szolgálatot. Ma küldtem ki egy e-mailt, majd meglátjátok, 
hogy milyen hatalmas szolgálatról számol be az afrikai területen. Tehát ő egy nagy szolgálatot 
működtet, és tudni kell, hogy mikor, kinek, milyen feladatot kell kiadni. Ha nem lenne 
képben, nem tudná koordinálni az egészet. Tehát ehhez neki hajlandónak, engedelmesnek és 
készségesnek kellett lennie, hogy a tíz év folyamán megtanulja azt, hogy egy szolgálatot 
hogyan kell működtetni.  

Itt van a kulcsa annak, hogy hogyan lehet egy keresztény gyarapodó. Mert ha valaki nem 
hajlandó, akkor itt írta Hagin az előbb, hogy bizony el kellett adni még az autóját is. A tegnapi 
megemlékezésből is nagyon sokat lehet meríteni, tanulni. Nagyon sok minden elhangzott a 
tegnapi megemlékezésben is, hogy elöljárónk, egyházunk alapítója, hogy indult el a 
szolgálatba. Bizonyos évet töltött el egy evangélista mellett, hogy megtanulja a kenet 
működését. Tehát az engedelmesség, a készségesség, a hajlandóság egy fontos keresztényi 
tulajdonság ahhoz, hogy ne zárjuk le magunkat az anyagi áldás elől. Hagin hamar megértette, 
hogy mi a hiányosság, egy pillanat alatt kiigazította magát, készséges és együttműködő lett 
Istennel. Ez a másik jó szó a hajlandóságra, hogy együttműködő, hogy hajlandó 
együttműködni Istennel. A hit alapelvei ugyanazok anyagi területen is, mint a gyógyulás 
területén. Miután eladta a régi autót, hitben kijelentette a feleségének, hogy hamarosan vesz 
egy másik autót, mert közlekedni kellett neki. A felesége erre azt felelte, hogy ez igazán 
butaság, hisz még a befolyt adományokból sem tudnak kijönni. De ha te úgy cselekszel, hogy 
Isten Igéjének az alapja van a lábaid alatt, akkor az ördögöt minden ütközetben meghátrálásra 
tudod kényszeríteni. A másik autó sem volt egy új autó és a legújabb típus, de megvette, 
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kifizette, majd kimondta hittel, hogy ezek után valóban egy új autót fog venni. Minden 
pásztornak elújságolta, hogy egy vadonatúj autót fog venni, holott ehhez nem volt meg a 
szükséges pénz. Tehát ezzel ő előre kimondta a hitét ugyanúgy, mint a vérfolyásos asszony. 
Mielőtt meggyógyult volna, ő is kimondta a hitét előre. Egyik pásztortársa ismert egy jó hírű 
autókereskedőt, akit felkerestek. Az udvaron meglátta az általa elképzelt autót. A pásztortársa 
úgy mutatta be őt, hogy Hagin testvér, és közölte az autókereskedővel, hogy az egyik autó 
érdekli őt. A tulaj erre azt felelte, hogy az övé lehet, bármilyen feltétellel is szeretné, mivel 
prédikátor. 1200 dollárt azonnal engedett a hivatalos árból. Hagin régi autójában nagyon sok 
kilométer volt már, csepegett belőle az olaj, a gumijai is tönkrementek, de azt felelte a 
kereskedő, hogy ez nem gond, úgy számítja be a régi autót, mintha jó állapotban lenne, mert ő 
nem akar rajta keresni. A kereskedő ugyanis fontosnak tartotta, hogy minden prédikátornak új 
autója legyen, mivel ők Istent szolgálják. Anélkül, hogy megnézte volna a régi autót, amit vitt, 
elkészítette a szerződést és aláíratta. Hagin már az új autóval ment haza. Látod? 
Megkaphatod, amit kimondasz. Hagin ezt a betegágyán tanulta meg, de te is megkaphatod a 
kis dolgokat éppúgy, mint a nagyokat.  

c.) Függőség 
Hagin felesége elég ideges volt akkoriban, nehézségei voltak az elalvással. Orvos barátjuk 

diétát rendelt neki, mert az altatóra nagyon könnyen rá lehet szokni és nagyon könnyen 
rabjává lehet válni. Az orvos megkérdezte a feleségét, hogy orvosi javaslatra abba tudná-e 
hagyni a kávét. A felesége készségeskedett, hogy már megpróbálta, de nem tudta abbahagyni, 
csupán csak lecsökkenteni. Hagin először imádkozni akart ezért, de visszaemlékezett az Igére, 
hogy megtörténhet, amit kimondunk. Egyszerűen csak kimondta, hogy a kávétól a felesége 
meg fog undorodni és hitte, hogy megkaphatja azt, amit kimondott. Amikor másnap reggel 
elkezdte inni a felesége a kávét rettenetesen megundorodott tőle, és képtelen volt több kávét 
inni. Tehát ez az elv kis dolgokban is működik. Megtörténik, amit kimondasz. Ez igaz minden 
más függőségre is. Persze semmi sem segít az olyan keményfejű embereknek, akik nem is 
akarnak leszokni. Használhatjuk mindannyian a hitünket, hogy segítsünk azokon, akik 
valóban meg akarnak szabadulni. Nem tudjuk ezt mindenkivel megtenni, de az 
együttműködők számára gyümölcsöző lesz ez. Mert az a helyzet, hogy az ő hite is 
befolyásolja a mi imánkat.   

d.) Ingatlancsere 
Mint említettem, Isten Hagint utazó szolgálatba küldte. Az idejének nyolcvan százalékát 

utazó szolgálatban töltötte, ezért egy közelebbi városba költöztek. Itt egy kicsit 
elgondolkodtam azon, hogy ha az idejének a nyolcvan százalékát utazó szolgálatban töltötte, 
akkor a család számára csak húsz százalék idő maradt. Szombaton pont olyanról kellett 
prédikálni, amire éhesek voltak a szentek, hogy a szolgálat áldozattal jár, a szolgálat 
lemondással jár, és itt sok mindent fel lehetne sorrolni, mert én magam is egy-két dologgal 
felhagytam. Nem rossz dolgok voltak, csak muszáj volt félretenni, hogy az Úrra maradjon idő. 
Nagyon szerettem kertészkedni, gyűjtöttem a virágokat. Ilyen krizantém, olyan dália, de 
ahhoz, hogy az Úrtól kapott szolgálatot betöltsem, ezzel felhagytam. Kezdetben saját magam 
készítettem karácsonyi ajándékokat, gyertyatartót, de a barkácsműhelyt is csak akkor 
látogatom, amikor nagyon muszáj megjavítani valamit. A szolgálat áldozattal és lemondással 
jár, hogy az elhívásunkat be tudjuk tölteni.  

1954-ben Haginnak ajánlottak egy háromszobás, szőnyegpadlós ingatlant, amire viszont 
nem volt elég pénze. Nem a szűkös bevételére tekintett, tehát nem a láthatókra tekintett, 
hanem hitben kijelentette, hogy mégis megveszi azt a házat, és odamentek. A tulajdonos 750 
dollárt engedett az árból rögtön. Így 1000 dollárért kínálta ezt az ingatlant, és még az átírási 
költséget is átvállalta. Ez mind Isten kegyelme, csak meg kell látni! Hagin először majdnem 
azt mondta neki, hogy egy dollárja sincs, de hirtelen visszaemlékezett az Igére, hogy 
megkaphatjuk, amit kimondunk. Így közölte az eladóval, hogy tíz nap múlva hozok 1000 
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dollárt, és kifizetem a házat! Ekkor már érezte, hogy győztes. Tudni kell, hogy abban az 
időben ő teljes idejű szolgáló volt, tehát nem volt állása. Másnap megszólalt a telefon. Egy 
előző évben újjászületett testvérnő érdeklődött, hogy nincs-e szüksége 1000 dollárra? 
Megkérdezte tőle, hogy miért kérdezi ezt? Mert a házvásárlási szándékáról csak néhány 
ember tudott. Azt mondta, hogy imádkozott és az Úr szólt hozzá, hogy adjon Haginnak 
ajándékba 500 dollárt, és kölcsön 500 dollárt. A hölgy átadta a pénzt, ahogy Isten mutatta 
neki. Ez Isten kegyelme, és a szavak teremtő erejének az eredménye. Az 500 dolláros kölcsön 
visszafizetését egy évre kitolta, majd öt évre meghosszabbította. Ez is nagy kegyelem! Istent 
nem tudod felülmúlni! Hogyha hiszel az Ő Igéjében, valóban meglesz neked, amit mondasz. 

e.) Gyógyulás 
Egyik reggel öt órakor megszólalt a telefon, és Hagint a nővére hívta hisztérikus állapot-

ban. Elmondta, hogy a lánya megszült, de senkinek sem engedik, hogy megnézze a kisbabát, 
mert az halott. Később azonban az orvos kijött, és azt mondta, hogy életben van még, de 
valószínűleg rövidesen meghal. A feje és az arca teljesen deformálódott, valószínűleg 
életképtelen. Jobb, ha senki sem látja. A lánya férje kérte meg őt, hogy telefonáljon, és kérje 
meg, hogy Hagin imádkozzon a pici babáért. Korábban nagyon ridegek voltak hozzájuk, nem 
fogadták el ezt a hit utat, amelyiken jártak, de azt tudták, hogy imáért hova kell fordulni. 
Hagin megkérte a nővérét, hogy azonnal mondja meg a vejének: Hagin azt üzeni, hogy a 
kisbaba élni fog, nem fog meghalni, és teljesen egészséges lesz! Ó, valóban így gondolod? – 
kérdezte a nővére. Nem gondolom, hanem tudom, mert Jézus azt mondta, hogy meglesz néki, 
amit mondott. Tehát nem is imádkozott, hanem csak egyszerűen kimondta a hitét. Arra kérték 
ugyan, hogy imádkozzon, de Hagin nem látta szükségét az imának, mert Jézus azt ígérte, 
hogy megkapjuk, amit kimondunk. A felesége rövidesen elment a kórházba, és az újdonsült 
apuka a nyakába borulva a következőt mondta: még tíz perce sem tette le a telefont, amikor 
kijött a nővér és szólt, hogy megnézhetik a babát. Észrevették, hogy a feje kigömbölyödik, 
kiigazodik, egyik pillanatról a másikra helyreállt az állapota, és bizonyosra vették, hogy 
életben marad. Ez a gyermek, amikor felnőtt férfiú lett, tanított a vasárnapi iskolában, és 
ifjúsági vezető lett egy teljesevangéliumi gyülekezetben. Ha hiszel Istenben, nem zárhatod Őt 
ki az életedből!  

Végezetül két Igét olvasunk a Példabeszédekből, amelyeknek a mondanivalója az, hogy a 
szavaid gyümölcsét eszed. 

Példabeszédek 12,14. 
14. Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének 

fizetését veszi az ember önmagának. 
Példabeszédek 13,2. 
2. A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek pedig erőszaktétellel. 
A szavaink gyümölcsét esszük. Hiszem, hogy a mai tanítás nyújtott egy olyan képet, hogy 

jó magokat kell vetnünk a szánkkal ahhoz, hogy jó gyümölcsöket tudjunk aratni, és jó 
gyümölcsöket tudjunk enni. Hallottatok már tanítást a helyes és helytelen gondolkodás, a 
helyes és helytelen hit, a helyes és a helytelen szavakról. Évi már tanított erről, de ez teljesen 
más megvilágításban mutatja, és nekem annyira kenetteljesek voltak ezek a bizonyságok, 
hogy amikor olvastam, készültem, átdolgoztam, akkor egyszerűen néha gurultak a könnyeim. 
Ez az Úr jelenléte. Régen tanultam ezt. Egy bizonyságról úgy lehet megállapítani, hogy 
hiteles, vagy csak kitalált bizonyság. Nekem úgy jelentkezett ez, hogy a könnyeim meg-
jelentek. A bizonyságokból is sokat lehet épülni. 

 
Egy álmot szeretnék elmondani. Nagyon tanulságos álmot kaptam a héten. Egy buszon 

utaztunk, kevesen, és ez a busz valami folytán az útról lecsúszott a szántásra. Nem is 
szántóföld, hanem fel volt szántva. Ezen a fölszántott földön hátrafelé ment, körbe meg össze-
vissza, és egyszer csak éreztem a késztetést, hogy előre kell mennem a sofőrhöz megnézni, 
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hogy mi van vele? Rosszul van, vagy mi történt? Előrementem, és határozottan kellett 
szólnom, hogy vedd le a gázról a lábad, és nyomd be a kuplungot, hogy megálljon a jármű! 
Nem borul föl, tehát nem volt semmi ilyen. Az autó megállt, a szántásnak a másik végén volt 
egy másik út, tehát pár lépés, és ki lehetett menni. Nem mindig kapja meg az ember az álom 
jelentését, de ezt most azonnal az Úr megmutatta, és többrétű. Először is, hogyha valaki letér 
az útról, akkor segíteni kell neki. Ez a busz letért az útról. A szántáson nem kell a busznak 
közlekedni, az nem az ő útja. A másik dolog, hogy van, amikor határozottan kell valakivel 
beszélni, hogy legyen annak az üzenetnek eredménye. A sofőrnek is határozottan kellett 
mondanom, hogy vedd le a gázról a lábad, és nyomd le a kuplungot, hogy a motor, és a kerék 
közötti kapcsolat megszűnjön. Tehát aki letér az útról, a kicsúszottakat segítsük vissza a 
megfelelő útra. Nekem ez az értelme jött ennek az álomnak. 

Ágnes: Ez kapcsolódik az álmokhoz. A 2Korinthusból fölolvasok néhány Igét, és azután 
erről mondok néhány szót. 

2Korinthus 2,11. 
11. Hogy meg ne csaljon minket a sátán; mert jól ismerjük az ő szándékait. 
2Korinthus 4,4. 
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. 
2Korinthus 11,14–15. 
14. Nem is csoda; hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. 
15. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság 

szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. 
Ebből most azt szeretném kiemelni, hogy az ördögnek az a szándéka, hogy eltávolítsa a 

keresztényeket az Igétől meg az Úrtól. Nem csak a hitetleneket tudja megvakítani, hanem a 
keresztényeket is, ha hagyják magukat, vagy ha nem ismerik fel, hogy egy megtapasztalás, 
vagy egy gondolat, vagy egy lehetőség az ördögtől van, és azt követik. Mert a keresztények-
kel is előfordulhat, hogy az ördög vezetését követik, nem az Úr vezetését. Hogyha nincs elég 
igei ismeretük, akkor nem ismerik fel, hogy valami az Úrtól származik, vagy az ördögtől, 
vagy a saját gondolatukból, és nem mindegy, hogy mit követnek. Nem mindegy, hogy az 
ördögtől származó gondolatokon kezdenek el időzni, vagy az Úrtól származó gondolatokon. 
Az ördög is át tudja magát változtatni világosság angyalává, és be tudja csomagolni az Ő 
ajándékait is csillogó, ragyogó csomagolásba és úgy tűnik, mintha az ördögtől származó 
dolgok az Úrtól lennének, közbe ez csak az ördög csapdája. Csak a keresztényeken múlik, 
hogy felismerik-e, van-e elég igei ismeretük ahhoz, hogy valami az ördögtől van, és nem az 
Úrtól. Mert ha hagyják magukat becsapni és megcsalni, megvakítani, akkor az ördög 
félrevezeti őket. Vannak természetfeletti megnyilvánulások, amik az ördögtől származnak. 
Hogyha az Úrtól származik egy megnyilvánulás, akkor abban benne van az Úr békessége, és 
az Úr jelenléte. Erről lehet felismerni. Hogyha nem az Úrtól van, akkor abban inkább szellemi 
összezavartság van, meg elnyomás, rossz érzés van benne. Innen is fel lehet ismerni. De 
sokszor a keresztények nem ismerik fel. Ha kapnak egy álmot például, és nem tudják a 
jelentését, akkor tudnak úgy szólni felette: Ha ez nem az Úrtól van, akkor gyökerestül 
kiszárad, és nem terem gyümölcsöt! Ha pedig tőled van, Uram, akkor kérlek, mutasd meg, 
hogy mi a jelentése ennek a számomra! Lehet, hogy az Úr azonnal megmutatja, de lehet, hogy 
nem. Ilyenkor gondolatban tegyük fel a polcra, tegyük félre, és ne foglalkozzunk vele, ne 
keressük, mert akkor az ördög megint csak félre tud vezetni minket. Lehet, hogy kapunk 
magyarázatot, de nem biztos, hogy az Úrtól származik az a magyarázat. Lehet, hogy egy 
keresztény a faluban mindenkinek elmeséli, hogy mit álmodott például, és akkor az emberek 
mindenfélét mondanak neki, és akkor az a keresztény összezavarodik. Inkább ne mondja el 
fűnek-fának, hanem várja meg, hogy az Úr mutat-e neki valamit. Ha nem mutat semmit, 
akkor ne keresse a jelentését annak az álomnak, megtapasztalásnak, hangnak, vagy bárminek. 



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 
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Vannak keresztények, akik annyira át akarnak élni valamilyen természetfeletti megtapasz-
talást, hogy a szellemi érzékelésük helyett a lelki érzékelésüket, az érzelmeiket kapcsolják be. 
Annyira át akarnak élni valamit, annyira érezni akarnak valamit, hogy a lelki világukat, az 
érzelmeiket kezdik el működtetni, és át is élnek valamit, de az egy érzelmi megtapasztalás 
lesz, s nem lesz szellemi megtapasztalás. Lehet az öröm erre egy példa. Lehet, hogy valaki 
annyira át akarja élni az Úr örömét, hogy helyette az érzelmeit kapcsolja be, és átél egy 
örömöt, de egy lelki örömöt él át, és nem az Úr örömét. Az Úr öröme mélyen a szellemünkből 
tör fel. A lelki öröm az érzelmeinkből, a lelki világunkból tör fel. Lehet, hogy a keresztény azt 
hiszi, hogy ő most egy szellemi megtapasztalást élt át, és nem ismeri fel, hogy az egy lelki 
öröm volt. De ez nem csak az örömnél lehet, hanem sok minden másnál is. 

Pásztor: A kétféle örömről beszélt Ági, és éppen ma kaptam egy hírlevelet az örömről, 
hogy teljesen más az Úr öröme, mint amikor testből örülünk. Az Úr öröme szabadulást hoz, a 
lelki öröm pedig nem. 

 
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. 
 

 


