A TE HITED MEGTARTOTT TÉGED
2017. március 12.
– Faragóné Simon Anna tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra –

Az Úr felhívta a figyelmemet arra, hogy erről szóljak, mert kell, hogy halljuk, kell, hogy
erről a hatalmi helyről parancsoljunk. Ez egy hatalmi hely, ahol kiadod a parancsodat. Hisz
Jézus tanítja ezt a fügefánál. Ha szólsz, az kiszárad a Jézus nevében. Ezt gyakorolnunk kell! De
buzgóbban kell ebbe belefolynunk, mert Isten népe hatalmas erővel bír. Hordozod Isten
szeretetét, és Ő ott van a szívedben, ott van az életedben, és Ő nagyon szeret. Jézus nagyon
szeret! Mondd, hogy Jézus nagyon szeret engem! Jézus nagyon szeret engem! Jézus nagyon
szeret engem! Tápláld magadba ezt a szeretetet! Keveset hallja az Úr.
Jézus nagyon-nagyon szeret engem! Jézus értem halt meg, meg érted is. Gondold el, hogy
milyen fájdalmas halál! Majd Kenyon könyvéből felolvasom nektek, és ha egy kicsit majd
rágondoltok, akkor másképp fogjátok átérezni az Ő fájdalmát. Azt, ahogy Ő szenvedett. De hála
Istennek, hogy nekünk nem kell! Köszönjük ezt az Úrnak. Halleluja! A te hited megtartott
téged. Ezt adta az Úr a Szent Szelleme által, a gyönyörű Szent Szellem által. Az Úr imádsága,
ahogy bemutatja és tanítja az Ő tanítványainak a Márk 11-ben, ez a fügefa esete. Nagyon boldog
vagyok, mert a keddi imakörben imádkoztunk, és az, amit kértünk, az megvan a Jézus nevében.
Megköszönjük az Úrnak az Ő jóságát.
MÁRK 11,11–14. 20–23.
11. És bement Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; és mindent körülnézvén,
mivelhogy az idő már késő volt, kiment Betániába a tizenkettővel.
12. És másnap, mikor Betániából kimentek, megéhezett.
13. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán
találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talált;
mert nem volt fügeérésnek ideje.
Nem volt rajta gyümölcs, mert nem volt a fügeérésnek ideje.
14. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallották az Ő tanítványai.
20. Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látták, hogy a fügefa gyökerestől
kiszáradt.
21. És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, amelyet
megátkoztál, kiszáradt.
Mintha a Mester nem tudná! Dicsőség Istennek, de a lényeg most jön, ahogy Jézus elkezdi
tanítani őket.
22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
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Egy másik fordítás azt mondja, hogy legyen olyan hited, mint Istennek. Olyan hit, ahogy Ő
szól, és az meglesz. Legyen olyan hited.
MÁRK 11,11–14. 20–23.
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.
Dicsőség Istennek! Jézus arról tanít, hogy szívvel hinni, szájjal megvallani minden helyzetben,
minden körülményben, a Jézus nevében, ámen! Felhívja a figyelmünket, hogy legyünk éberek erre.
Legyünk éberek, mert van egy ellenség. Hogyha mi azt mondjuk, hogy mennyi hitpróba van ebben
a testben, akkor mi fog történni? Egyre több hitpróba lesz! Ha azt mondjuk, hogy Jézus nevében ez
gyökerestől kiszárad, akkor az fog megtörténni, ugye? Mit akarsz az életedben? Az áldást, vagy az
átkot? A szíved, az Istené, mert újjászülettél. De a száddal csak te tudsz kezdeni valamit.
PÉLDABESZÉDEK 6,2.
2. Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.
Látod? A nyelved, ami forgatja a beszédedet, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel
teljes. Mennyi embert hallasz áspiskígyó mérgével a nyelve alatt beszélni? Csodálkoznak, hogy
miért az van az életükben, ami van? Miért betegek, miért szegények? Miért történik ennyi
tragédia velük? Mert amiről beszélünk és amit hiszünk, Jézus tanítása szerint megvan nekünk!
Ámen. Akár negatív irányba, akár pozitív irányba fordul, az megvan nekünk. Azt mondja, hogy
szívedben ne kételkedj! Hogyha te az Igét olvasod, akkor azt neked száz százalékban hinned
kell, mert Isten, amit leírt az Igéjében, az úgy igaz. Az úgy igaz! Azt úgy hidd el! Ne tegyél
hozzá, ne vegyél el belőle, ha neked az Ige kijelentett a szívedbe valamit, amikor elolvasod,
akkor az neked úgy szól. Ahhoz ne gondolj többet, ne gondolj kevesebbet! Az neked úgy szól.
Ebben kell hinned, és a száddal megvallanod. Jézus itt arra tanítja a tanítványait, hogy többször
kimondhatod ezt a hatalmat, hogy parancsolhatsz ebben a hatalomban. Ez az Ige arról szól,
hogy kiadod a parancsot. Ha egyszer, ha kétszer, ha háromszor, ha tízszer, ha húszszor kell,
akkor annyiszor mondod el. Ámen. Hiszed azért, hogy háromszor mondja. Egyszer hiszed, és
többet nem kell, kimondod a parancsot, és hálát adsz az Úrnak.
Azt mondja, isteni fajta hit. Látod, Jézus nem gondolkodott arról, hogy az a fügefa kiszárade? Elmondta, a tanítványok meglátták, és megtörtént. A tanítványoknak látni kellett, mert
Jézusnak egy kevés idő múlva a keresztre kellett mennie. A tanítványoknak látni és hallani
kellett ezeket az isteni parancsszavakat. Hiszen azt mondja, hogy nem hagy minket itt egyedül,
ugye? Nem hagy minket tudatlanságban. A teljes világosság volt velük. Nem ismerték fel, nem
tudták, mert nem volt ott a Szent Szellem. De mi, akik újjá vagyunk születve, milyen csodát
kaptunk? Az újjászületést, és a Szent Szellemet! Dicsőség Istennek!
Amíg itt Jézus idejében, testben voltak a dolgok, addig neked ma szellemben van. Mondja
az Ige, hogy hogyan dicsérjük az Urat? Szellemben és igazságban. Az igazság az Ige, a szellem
a Szent Szellem. A kettő együtt van. Nem lehet elhagyni, nem lehet elhanyagolni, ezzel élni
kell, a Jézus nevében! Azért kaptad, ez egy csodálatos ajándék. A szívemhez úgy jött, hogy egy
kincs az életünkben. Azt szólta a Szent Szellem a szívemhez, hogy ez egy kincs. Meg kell
becsülni ezt a kincset, ami bennünk van. Mert nem sok emberben van még, de majd lesz, a
Jézus nevében! Utána itt azt mondja az Ige:
MÁRK 11,24.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek,
hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.
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Már megnyertétek, és meglesz az néktek. Itt egy kis rövid imádságról szól az Úr, ami azt
szólja a szívedhez: a hatalmadat gyakorlod, az imádságot elmondod, de mindkettőhöz a hit kell,
a szívedből való hit, és a most hit. Hogy most hiszed, amikor kérted, mert az majd meglesz
neked. Még nem látod, még csak reményled. A reménylett dolgok valósága. Valóságosan megvan a mennyben az ajándékod, amit kértél? Ott van! Meg vagy győződve a nem látott dolgokról,
ami hozzád jön. Amit majd meglátsz, mert most hiszed. Most hiszed, amikor imádkoztál. Isten
elő fogja hozni. Rendelt idő van, azt te kivárod türelemmel, mert meg vagy győződve róla, hogy
az a tiéd. Tudod, hogy ott van, meg vagy győződve, hogy az a tiéd. Dicsőség Istennek! Ámen!
Erre hívta fel az Úr a figyelmemet, hogy ebben legyünk buzgóbbak, hogy Isten népe ne nyomorogjon, Isten népe ne járjon betegségben. Az a világé, a világ embereié, a gonoszoké! Te
kijöttél a gonosz világból, eljöttél a sötétségből a világosságba, a drága vér megváltott, és neked
jár a gyógyulás! Ez az üdvösséged ajándéka! Dicsőség Istennek! Ámen! Megyünk tovább.
ZSIDÓ 11,1.
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való
meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.
A meggyőződés azt jelenti, hogy tudom, hogy nekem megvan. Megvan és megvan. Most az
ellenség fog majd olyan helyzetet teremteni, hogy feladd a hitedet. De Jézus azt mondja, ha
énrám nézel, akkor ő bármit csinálhat. Ott zöröghet a hátad mögött megkötözve, megátkozva,
és nem tud ellened tenni semmit. Dicsőség Istennek! Hiszed-e? El kell hinni, mert a hit működik. A hitben élet van, Isten élete van. Ezt az életet kaptad, ami nem egy halandó élet, hanem
örök élet. Dicsőség Istennek! Örökké élünk az Úrral, csak itt testben, ott pedig szellemben.
Látod, azt mondja, hogy most hidd el! Jézus azért folytatja, mert összeköti az imádságot.
MÁRK 11,25.
25. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
Ha valakivel szemben valami panaszod van, bocsáss meg! Kit tud Isten használni? A tiszta
szívűeket! Ki fogja Istent imádni? A tiszta szívű! Mert az a szellemi dolgokkal van elfoglalva,
és nem a földi dolgokkal. Azt mondja, hogyha valaki ellen bármi panaszod van, nem éri meg,
hogy foglalkozz vele, tönkreteszi a hitéletedet, nem fogsz növekedni, és gyógyulás se lesz a
testedben, hanem betegség. Utána azt magadnak kerested. Jézus azt mondja, hogy a hit és a
szeretet együtt működik. Ámen! Elolvassuk az Igében.
1KORINTHUS 13,13.
13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig
legnagyobb a szeretet.
A hitet is felülmúlja a szeretet. Ha nincs benned Isten megbocsájtó szeretete, a hited nem
működik. Várod, várod, hogy történjen valami, de nem fog. Isten nem ossza meg a dicsőségét
mással. Amikor újjászülettél, trónt állított a szívedbe, és ott nincs másnak helye. Mert az igazság
a hamissággal nem lakik együtt, mert meghasonlana. Nincs másnak helye, csak a szeretetnek
és a hitnek. Dicsőség Istennek!
Ezt tanulnunk kell, meg kell értenünk, és járnunk benne. Ez nem egyik napról a másikra
működik, ne keseredj el, de ha szorgalmasan tanulod, az Úr útját járod, és megtanulod a szeretet
és a hit útját, már győztes vagy. Akkor felettébb győztes vagy. Akkor diadalmas vagy, dicsőség
Istennek! Dicsőség Istennek!
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Ha az én népem szeretetben járna – azt szólta a szívemhez –, nem ismernék a betegséget. Ha
az én népem szeretetben járna, nem is ismernék a betegséget, mert az nem tőlem van. Mert
amikor természetes emberi szeretetben járunk, az olyan, ami ma szeret, holnap gyűlöl. Önző
szeretete van. A drága mennyei Atyának és az Úr Jézusnak van egyedül olyan szeretete, ami
önzetlen, ami ad, és nem kér vissza semmit, nem várja el, hogy kapjon. Szabad akaratot adott,
hogy mi mikor válasszuk Őt.
Látod, azt mondja, amikor leülsz imádkozni, azonnal bocsáss meg, és mondd el az Úrnak,
hogy Uram, vizsgáld meg a szívem! Találsz-e benne valami hamisságot? Neked adom, leteszem
Jézus lábaihoz, és a Szent Szellem tüze égesse ki belőlem a Jézus nevében! A Szent Szellem
tüze! Azért ezt Isten így parancsolta, így hozta elő. Most ha hiszed és működteted, tudsz benne
járni. De hisszük, hogy mindannyian azért vagyunk együtt, hogy hitben, szeretetben,
békességben járjunk. Jézus nevében! Ámen!
Ugyanígy van az üdvösséged is, hogy hiszed és kimondod. Isten nagyon egyszerűvé tette az
Evangéliumot. Az Ő tanítványai tudatlan emberek voltak. Nem várja el, hogy éles koponyánk
legyen. De tudod, sokszor baj is, mert túlságosan pörög az agyunk. Nekünk kell megfékezni az
Ige szellemével. Nekünk kell letenni a gondokat, a bajokat az Ő lábához. Azt mondja, hogy
egyszerűvé tettem, hogy a kisgyerektől az idősig, a tanulttól a tanulatlanig mindenki megértse.
Látod, azt mondja neked a Róma levélben az Ige, az üdvösségünk Igéje:
RÓMA 10,9–10. 8.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy
az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
Mit mondott Jézus az előző imádságnál? Ha szívedben nem kételkedsz. Ha szívedben hiszed,
hogy meglesz neked, amit kértél, ugyanígy van az üdvösségnél. Eljöttél, hallottad az
Evangélium örömhírét, és hit ébredt a szívedben. Isten szája kibocsájtotta az Ő Igéjét, és a te
szívedbe adta. Hit ébredt a szívedben, mert Isten vágya, hogy minden ember üdvözüljön, senki
el ne vesszen, mert szeret minket. Mindig arra gondolj, hogy Ő nagyon-nagyon szeret! Ne érezd
magad kisebbnek, hisz Jézus meghalt érted. Ennél nagyobb szeretet nincs a földön! Ennél
nagyobb szeretet nincs. Ő nagyon szeret.
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben
van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Mit mond az Ige neked? Jézus azt mondja neked, hogy ideírtam, olvasd el, és azt írtam ide,
hogy hit. Nem azt írtam ide, hogy hitetlenség. Nem azt írtam ide, hogy kételkedés. Azt mondja
az Ige, hogy hidd el, ami ide le van írva! Ne gondolkodj rajta! Ha Ő ide ezt így leírta, akkor ez
így a tied! Ámen! Idevesszük még, hogy hogyan jött hozzád a hit.
RÓMA 10,17.
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.
Ámen! Dicsőség Istennek! Hallottuk az Evangéliumot. Van, aki elmegy, annak még nincs
kész a szíve. Azért még imádkoznunk kell. De a mi szívünk nyitva volt, dicsőség Istennek! Hallottad az Evangéliumot, és követted Jézust. Ámen! Honnan jött a hit? Azt mondja neked az Ige:
EFÉZUS 2,8.
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez.
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Ámen. Halleluja! Halleluja! Ez Isten hite, amivel tudsz szólni a hegyekhez. Nem a te hited.
Nem a te erőd. Hogy mit mond az Ige?
ZAKARIÁS 4,6–7.
6. És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úr beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! azt mondja a
Seregeknek Ura.
7. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapállyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá!
Nem erővel, nem a földi hatalommal, hanem az én Szellememmel! És lapállyá leszel, te
hegy! Hát ki vagy te nagy hegy? Lapállyá leszel. Dicsőség Istennek! Ugyanez a hit, amivel
üdvözültél. Jézus azt mondja, hogy ugyanaz a hit! Úgy szólj, és úgy járj, ahogy Isten jár, ahogy
Isten mondta! Az a jó neked.
Nem testben járunk, hanem szellemben. Mert szellemi lények vagyunk. Isten Szellem, és te
szellem vagy. Dicsőség Istennek! Van gondolatod, és van tested. Azt mondja, szellem vagy.
Hova kaptad? Be a szellemedbe. Azt mondja, hogy ez nem tőletek van, ez egy ajándék a
számotokra. Akkor használod ezt az ajándékot? Örülsz ennek az ajándéknak? Dicsőség
Istennek! Ez a tied! Tudnom kell, hogy Istentől kaptam egy ajándékot, amivel megtaposhatom
az ördögöt. Kaptam olyan ajándékot, hogy imádkozhatok, hogy az elveszettek bejöjjenek, mert
ez Isten hite. Imádkozhatok olyan dolgokért, amit az emberi elme fel sem foghat. Feljebb, mint
kérnénk, vagy gondolnánk. Dicsőség Istennek! Ezek az idők jönnek.
Ha az Úrral együtt járunk, ha követjük Őt, akkor nekünk ezek az idők jönnek, hogy felette,
mint kérnénk, vagy elgondolnánk. Ez egy örömhír! Halleluja! Ő volt a Jézusunk, a Gyógyítónk,
és Jézus akkor, amikor itt járt a földön, Ő volt felkenve a Szent Szellemmel. Elhívta az Atya,
hogy gyógyítson. Hogyha nézed az evangéliumokat, rengeteg ember volt beteg, és Ő
gyógyított, és gyógyított. Jöttek hozzá sokan, nagyon sokan. Mindenkit, akinek ott volt a hite,
és leborult a lábához, meggyógyította. Isten gondoskodik az Ő népéről.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 10,38.
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki
széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása
alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.
Ugyanaz a szellem és erő van benned, ugyanaz a hit? Ugyanaz van benned? Akkor ne legyél
kicsinyhitű! Ugyanaz a szellem és erő, Isten ereje. A drága szent Ige, és a drága Szent Szellem.
Aki tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz! Halleluja! Azt mondja, hogy széjjeljárt, jót tett, és
meggyógyított mindenkit. Mindenkit! Most, akik itt vagyunk, mindenki meggyógyul, a Jézus
nevében! Mert hit ébred a szívedben, kinyitotta az Úr a szívedet! Kell, hogy hit ébredjen a
szívünkben, amikor eljövünk egy gyülekezeti alkalomra, mert a világ gondjai körülöttünk
vannak. Ha bezárul a szívünk, akkor az Ige nem fog gyökeret verni. De ma nyitva van a szívünk.
Gyönyörű volt a dicséret! Isten hatalmasan munkálkodott! Már akkor jöttek a gyógyító
ajándékok. A szívekben, a csontokban, az erekben ma gyógyulás van. Köszönjük az Úrnak!
Mindenhol, ahol a hited van. Csak azért szóljuk, hogy még jobban felgerjedjen a hitünk. Látod,
ugyanaz az erő, ugyanaz a Szent Szellem van bennünk! Meggyógyított mindeneket, kik az
ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele. Ámen! Veled is az Isten van? Dicsőség
Istennek! De most már nekünk mennyei Atyánk van, és gondviselőnk, Ő visel rólunk gondot.
Ezt megköszönjük az Úrnak!
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Nézzük meg a vérfolyásos asszony esetét. El kell, hogy mondjam neked ma, ez egy
információ a számodra, hogy tudjad, hogy ennek az asszonynak volt hite. Azt is tudjad, hogy
ennek az asszonynak ez a hite. Neked az a hited, amivel vagy. Neked példát ad az Úr, hogyha
te is hiszel, akkor veled is megtörténik. Dicsőség Istennek!
MÁRK 5,25–34.
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és
semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,
Ismerős, ugye? Főleg a mai világban. Még el is szegényedett. A betegség, szegénység átok.
Nem elég, hogy beteg, még szegény is lett. Csőstől jön a baj.
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.
Mikor Jézus felől hallott.
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.
Gondolj a fügefára! Hallották, mondták. Milyen hite volt az asszonynak? Egy szívbéli hite,
mert annyira el volt keseredve, hogy itt a vég, és nem bírom tovább. De egy menedék volt, hogy
pont akkor, pont most, pont arra ment Jézus. Nem érdekes? Tizenkét év eltelt. Lehet, hogy már
megfordult a fejében, bár nem mondta ki, hogy minek is élek. De pont akkor, pont ott megy el
Jézus. Isten ismeri az útjainkat? Azt mondja, hogy hallotta, ő kimondta.
29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kígyógyult
bajából.
A fügefa kiszáradt? A vérzés kiszáradt? Dicsőség Istennek! Azt mondja, hogy hitte a
szívében, amikor hallotta. Mikor hitte? Amikor hallotta, hogy van egy Gyógyító. Hallotta az
Igét, hallotta az örömhírt. Azt mondja, ha ruháit illetem is, meggyógyulok. És vérének forrása
azonnal kiszáradt, és megérezte testében, hogy meggyógyult.
30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle,
megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?
Mit mondanak a tanítványok?
31. És mondának néki az Ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze
téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?
Sokaság összeszorította, és mégsem áradt ki az isteni erő. Több száz ember volt azon a
piacon. Amikor ez az asszony megjelent, és megérintette Jézus ruháját hittel, abban a
pillanatban áradt az erő. Érted ezt? Ahogy megérinted Jézus szívét, abban a pillanatban árad az
erő.
32. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.
33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala
oda, és elébe borult és elmondott néki mindent igazán.
Jézus végighallgatja.
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.
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Azt mondja, hogy maradj egészséges! Ha te meggyógyultál, akkor te mit mondhatsz még
ki? Egészséges vagyok, és az is maradok, mert Jézus meggyógyított, és nem kételkedek a
szívemben akkor sem, ha még nem látom. Ugye? Ha látom, ha nem látom. Mert még nem látod,
de tudod a szívedben.
Ez egy példa, ez nem én vagyok, nem te vagy, ez az az asszony, aki akkor élt, és odament
Jézushoz, hittel megérintette. Isten válaszolt? Abban a pillanatban, ahogy a hit érinti a menny
királyságát, elkezd kiáradni az áldás. Érted ezt? Hittel szóltál, megérintetted Jézus szívét, és
árad az áldás, amit kértél, mert szeretetben jársz. Dicsőség Istennek!
Ez az asszony mit tett? Hittel kimondta, kinyúlt érte, és megkapta. Egyszerű a feladat? Nem
kell hozzá matematikai képlet? Nem. Kimondta, megérintette, és megkapta. Ott van a testében a
gyógyulás. Tizenkét évig kereste. Gondold el, hogy milyen megrázkódtatás érte! Ment, tizenkét
évig mindenfelé, és egyre rosszabbul lett. Látod-e az isteni igazságot, az isteni hitet? Tudod így
működtetni? De az elménket nekünk kell megújítani. Van a gonosz, aki az elménkben el akarja
hitetni velünk, hogy ez nem igaz. Fel akarja bontatni veled ezt a hitet, hogy hátha ez a szolgám
mond nekem valamit! Arra vár, hogy mondjál ki valamit. Akkor küldi a katonáit, akik kihoznak
a béketűrésből, hogy kiess még a szeretetből is, a hitből is. Akkor Isten nem tud veled mit kezdeni.
Erre nekünk kell odafigyelnünk, le kell rontani minden magaslatot. Foglyul kell ejteni, ami
Isten ismerete ellen emeltetett. Nekem ezt tudnom kell, és ez egy csodálatos dolog Jézustól,
mert a szívembe azt kaptam az Úrtól, az Úr Szellemétől, hogy ez testben történt. De ma hogy
állsz előtte? Szellemben. Amikor az asszony remegve és félve odafutott. Félt, remegett, mert a
törvény ezt nem engedte, sőt meg is kellett volna szégyenülnie, és azt kiabálnia, hogy tisztátalan
vagyok, és kimenni a városból. Nem is mehet férfiak közé egy vérfolyásos nő. Még jó, hogy
nem kövezték halálra. De miért nem? Mert a kegyelem ott volt. Isten angyalai az útját
irányították. Azt mondja, hogy félve, remegve borult le Jézus lábához.
Ma mit mond neked az Úr? Örömmel fuss be a mennyei királyi trónhoz! Örömmel! Látod a
különbséget? Amikor azt mondja, hogy szellemben imádod, szellemben. Ki vár téged az
imádságnál? Ott vár Jézus, ott vár a mennyei Atya. Hogy mész oda, hogy találkozz Vele?
Örömmel! Egy örömnek kell lennie a szíveden. Akkor az Atya átölel, és vezeti az imáidat Oda,
ahova Ő szeretné. Azt mondja, hogy a többit bízd rám! Ellenséged ellen fordítom a kezem, és
szorongatóid ellen. Dicsőség Istennek!
Mert ez az asszony leborult Jézus elé. Azt mondja, hogy leborult eléje. Ez az asszony már
szolgálta Őt. Leborulunk Jézus elé imában? Hitben? Szolgáljuk az Urat bármilyen módon? Ez
az asszony már kiválasztott. Őt már angyalok vigyázták, hogy abban a nagy tömegben
odakerülhessen Jézushoz, egy férfi sem emelte rá a kezét. Egy ember nem rúgott bele. Bemehetett, mert Isten keze felette volt.
Látod az elhívottakat? Téged is így hívott el. Én sokáig beteg voltam. Tizenhét évig. Akkor
volt a gyerekem 17 éves. Tizenhét évig. Eljöttem a Jézushoz, leborultam a lábaihoz, és
megszabadított. Ugyanúgy, mint ezt az asszonyt. Beteg volt, elment Jézus lábaihoz, leborult, és
ma szolgáljuk, én is, meg ő is, dicsőség Istennek! Ha valaki akkor nekem azt mondja, hogy az
Urat fogom hirdetni, hát furcsa lett volna, és akkor nem hittem volna. De látod, hogy az Úr mire
képes, ha leborulsz a lába elé?
Ahogy ez az asszony beteg volt, leborult, meggyógyította. Beteg voltál, leborultál,
meggyógyított. Megváltott, és most szolgálod. Itt vannak az elhívásaink. Azt mondja, hogy te
örömmel menj be! Ez az asszony sírva ment oda, neked ma öröm van, miért? Mert Jézus
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örömmel ment fel a keresztre, mert látta a mi üdvösségünket! Dicsőség Istennek! Téged már
látott a keresztnél. Ő teremtett, már a világ alapítása előtt az Övé voltál.
Látod, hogy milyen csodálatos elhívásunk van? Csodálatos! Meggyógyított, elhívott,
vigyázott ránk, nem vesztünk el. Én kétszer elveszhettem volna. Nem tudtam, hogy miért élek.
Mikor megszülettem, meg amikor a gyerekem megszületett. Prófétálták ránk, hogy meghalnak,
meghalnak, és meghalnak. Akkor nem értettem. Természetes volt a halál szava. De mikor a
Krisztusba kerültem, megértettem, hogy az a gonosz szava volt, meg akart ölni, hogy ne
hirdessük az Evangéliumot, se én, se a gyerekem. De itt vagyunk! Dicsőség Istennek!
Látod a megtartást? Ahogy az asszonyt megtartotta? Nem halt bele tizenkét évig, és egy
ember nem ment ellene! Mert angyalok vigyázták az útját. Mert mindig valaki, valamikor a
világban imádkozik. Mindig! Éjjel és nappal. Ha itt nappal van, mi imádkozunk, meg még
éjszaka is. Ahol meg most éjszaka van, és nappal lesz, akkor ők imádkoznak. Tehát
körforgásban van a világban az imádság ereje. Ma te így vedd el magadnak az Igét úgy, hogy
leülsz. Ma hogy működik neked az Ige? Kinyitod a Bibliádat, vagy a kék, zöld imakönyvedet.
Leülsz, és nézed az Igét. Olvasod az Igét, és egyszer csak megjelenik. Nem rögtön, de a
világosság jön hozzád, a hit megértése, ahogy foglalkozol az Igével.
Erre mondta az Úr, hogy ne hanyagoljuk el a nyelvek imáját. Hajtja, és hajtja az Ő áldásait.
Dicsőség Istennek! Mint sebesen fújó szél, meg a folyó – viszi, és hozza. Nyisd ki az
imakönyvedet, nyisd ki a Bibliádat, és olvasd, amire szükséged van! Gazdagságra,
gyógyulásra? Légy közösségben az Igével addig, amíg egyszer csak így megvilágosodsz. Ez a
te hited. Ez tart meg. Nem az asszony hite, mert te azt elolvastad, hanem az a hit, ahogy azt te
olvasod, ahogy te hiszed, és ahogy majd te megvallod.
Az a hit tart meg, amit te magadnak befogadsz a szívedbe. Dicsőség Istennek! Működik, és
addig forgatod, addig forgatod azt az Igét, míg megvilágosodsz. Amíg az Úr azt mondja, hogy
most már megmondom neked, kijelentést hozok neked. Az nem egy nap, nem két nap. Az idő.
Addig is az Úr ott marasztal. Vagyunk csecsemő keresztények, gyermek keresztények, felnőtt
keresztények. Ahogy jársz az Úrban, egyre jobban érted. Egyre jobban és jobban. Az Úr
szerelme kíséri a te életedet, a te hitéletedet, és nem hagyja, hogy elvesszél. Nem hagyja, ha
közösségben vagy vele, és kapsz kijelentést.
Mindannyian meg vagyunk próbálva. Én is meg voltam. Az jött a szívemhez, hogy nem félj,
ne csüggedj, mert én veled vagyok! Én veled vagyok, fogom a kezed, el nem engedem. Megsegítelek, sőt, megerősítelek, és te dicsérni fogsz engem. Ámen. Akkor tudod, hogy kijöttél a bajból, még akkor is, ha nem láttad. A szellememből jött fel, és így feküdtem otthon. De szólt az
Úr, akkor az nekem megvan. Ha megvan, akkor nem félek, akkor én tudom, hogy megvan. Ne
félj, és ne csüggedj, mert veled van az Úr, megsegít, megerősít! Akkor mi többre van szükséged?
Kell, hogy az Úr szóljon a szívünkhöz! Hogy tudjuk azt, hogy mikor, merre, mit tegyünk,
mit ne tegyünk. De ehhez oda kell szánnod a testedet! Oda kell szánnod, le kell ülnöd, és a
Bibliát kinyitnod. Ámen. A Bibliát kinyitni. Ez a te hited. Mert azt mondja, hogy a te hited
megtart téged. Az én hitem még a férjemet se tudja megtartani, hogyha ő nem akarja. Imádkozni
tudunk, de oda is kell egy befogadó készség, aki már ismeri az Urat.
Pál is elment a pogányokhoz. A pogányok leborultak, és sírtak előtte. Az övéi meg elzavarták. Látod? A törvény elzavarta. Elment a pogányokhoz, ők befogadták Isten Igéjét! Hisszük,
hogy ide is jönnek a Jézus nevében, hiszen ezért imádkozunk. Ez megvan nekünk, hogy egy
ember sem vész el az Úr Jézus nevében.
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Nézzünk meg egy másik történetet. Amikor a Jézus meggyógyítja Bartimeust, aki vak. A szívembe úgy jött, hogy ez egy erőszakos hit. Ez egy nagyon erőszakos hit, ami Bartimeusnak volt.
MÁRK 10,46–52.
46. És Jerikóba érkezének: és mikor Ő és az Ő tanítványai és nagy sokaság
Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott ült az úton, koldulván.
47. És amikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván:
Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
48. És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltja vala:
Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
Keresi a gyógyulást, de lehurrogják. Hallgass már, mit kiabálsz? Ő annál jobban ragaszkodik
hozzá. Annál jobban könyörög Jézusnak.
49. Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívták a vakot,
mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív téged.
Még egy elhívott? Hív téged. Még egy elhívott. Aki vak volt, és most lát? Azt mondta a
farizeusoknak, hogy nálatok az a baj, hogy láttok, és mégis vakok vagytok. Hát dicsőség
Istennek, még egy elhívott! Jöjj, és kövess engem!
50. Az pedig felsőruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne.
Gondold el ezt a látványt! Leveszi a felsőruháját, és ott áll meztelenül Jézus előtt. Tudod,
mit tett? Levette a múltját. Dicsőség Istennek! Ámen! Te levetted a régi életedet? Levetted,
ugye? Mert vetkőzzétek le az óembert, és öltözzétek fel az új embert! Tisztán állt oda Jézushoz,
nem a koldusruhában. Ő már nem egy szegény vak ember, mert tudja, hogy Jézus előtt áll. Még
nem lát, de már nincs rajta a koldusruha. Levette és ledobta. Neki ez nem kell, ő már nem fog
többé koldulni. Ő Jézust fogja követni.
51. És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak
pedig monda néki: Mester, hogy lássak.
Jézus megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Tőled is megkérdezi, hogy
mit akarsz, hogy tegyek, mit adjak neked? Mindenem a tied. Minden szellemi áldás a
mennyekből a Krisztus Jézusban a miénk.
Azt mondja Jézus: Mit cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak.
Röviden, tömören, nem sírva, elmondta. Nem kezdte ecsetelni, hogy hát tudod, hogy már
amikor megszülettem, vak voltam, anyukám elhagyott, egész nap koldultam. Fecseg az ember
szája? Mondja a rosszat? Mondja. És ha nem tud panaszkodni, akkor ki van borulva. Jézus egy
szót kért – mit cselekedjem? Ő azt mondja, hogy lássak. Látod, hogy milyen egyszerű az Úr?
Ilyen egyszerű választ kell neki adni. Itt vagyok, Uram. Nem kell magyarázni, hogy mi volt,
hogy volt és honnan jöttél. Ő tudja!
52. Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal
megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton.
Azt mondja, hogy követi vala Jézust az úton. Te is így követted. Meggyógyította, és már
követte. Jézus követője lett, mert nagy dolgot cselekedett vele. Látod, azt írja, hogy a te hited
megtartott téged. De ezután ő nem ment el. Mit csinál? Követi Jézust. Azt mondja Jézus, eredj
el, szabad vagy! De ő követi Jézust. Látod, hogy milyen drága, jó az Úr? Azt mondja, eredj el,
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de ő követi. És azonnal megjött a szeme világa, ahogy követni kezdte Jézust. Figyeled? És
azonnal megjött a szeme világa, és követi Jézust. Hatalmas dolgok!
Amit a Szent Szellem a szívemre helyezett: amikor arra jön Jézus, és Bartimeusnak mondják,
hogy ki ő, és jön a názáreti Jézus, ő elkezd kiáltozni, de Jézus nem hallja. Sokan vannak körülötte, de nem azért nem hallja. Azt mondja, hogy utána még egyszer kiált, még hangosabban.
Szerinted a nyelvek imájánál mi mit csinálunk? Kiáltunk. Egy vak szemnek kellett kinyílni.
Az a földi világban nem így megy. Meg kell szülni a jeleket és csodákat? A szellemünkből meg
kell szülni, hogy utána jeleket és csodákat lássunk. Ha nem emeled fel a hangodat, akkor Jézus
nem hallja meg. Azt mondja, hogy még hangosabban kiáltott, még hangosabban, és akkor Jézus
megállt. Látod-e, ha túl halkak vagyunk, az nem jó. Vannak esetek, amikor azt mondja, hogy
halkan könyörögjél.
De van olyan eset, amikor kiáltsál, kiálts szellemben! Kiálts fel! Fel kell kiáltani. Bartimeus
mit csinált? Annál jobban kiáltozott. Ha bejön valaki egy imakörre, akkor hallja, hogy itt aztán
jó nagy hanggal vannak az emberek. De te mit akarsz látni? Jeleket és csodákat. Ha nagy
dolgokat akarsz látni, akkor kiálts az Úrhoz. Kiálts az Úrhoz, hogy Uram, itt vagyok, és rajtam
keresztül cselekedd meg, amit akarsz. Látod? Azt mondja: Uram, itt vagyok. Jézus azt mondja:
Eredj el, megvan a te hited szerint, eredj el! De nem ment el, hanem követte. És mi történt vele?
Akkor nyílt meg a szeme világa.
Ha bármi van a testedben, akkor ne ellenkező irányba menj, hanem kövesd Jézust, és a
szolgálatot. Bármi legyen az. Bármi! Nem kell, hogy pulpitus legyen, van segítő szolgálat is.
Dicsőség Istennek! Amit ki fogsz imádkozni a szívedből, arra hívott el az Úr. Én nem tudom
neked megmondani. Egyedül Isten tudja megmondani, és a drága Szent Szellem. De látod-e,
azt mondja, hogy ezt a testi dolgot fordítsd át szellemben, és kiálts az Úrhoz, és az a te hited.
Nem az, hogy eljövünk és várjuk, hogy jaj, csoda legyen, csoda legyen! Igen, de azt meg kell
szülni? Bizony, hogy meg kell szülni!
Jézus itt rámutat, hogy ha halk vagy, akkor nem hallja meg. Nem ér fel a mennybe. Mert
ebben a helyzetben Jézus azt kérte, hogy kiáltson fel, hogy akarja, hogy erőszakosan akarja,
mert van egy ellenség, aki nem akarja, hogy megnyíljon a szeme. Ha örökre vak marad, akkor
nem fog evangelizálni. Látod-e, hogy milyen emberek követik Jézust? Az egyik betegebb, mint
a másik. De azt mondja, hogy igen, te vak voltál, és most látsz, te az én dicsőségembe fogsz
jönni. De azok, akik az én népem, és a farizeusok, akik nem fogadták be Jézust, azok ugyan
most látnak, de olyan vakok szellemben! Azt mondja: nem fogadták el. De ez most megtörik
Jézus nevében, mert itt az idő rá!
Látod, hogy minden időtengelyen van? De te kísérted az imádságoddal húsz-harminc éve.
Kísérted az imádságoddal. Azt mondja, hogy a te hited működni fog. A te hited hogyan fog
ebben működni? Odaszánod magad a nyelvek imájára? Odaszánod magad, mint a vérfolyásos
asszony, az Ige olvasására? Odaszánod magad, mint Bartimeus, a nyelvek imájára? Látod-e,
hogy a félelmet nem szabad beengedni? A gyülekezetben is volt olyan néni, hogy úgy féltették
a gyerekei, hogy nem engedték a gyülekezetbe. Nem Jézustól kell félni, hanem az ördögtől,
nem? De ha megismerjük a hatalmunkat, akkor tőle sem, mert a talpunk alá helyezzük.
Vagy eljössz egy imakörre. Van, aki azt mondja, hogy ott úgy ordibálnak, hogy oda én nem
megyek. Na, de akkor a szeme hogyan fog megnyílni? Jézus kérte, hogy kiáltson, mert az első
kiáltást, ami halk volt, nem hallotta meg. A másodiknál már megállt. Ugye, megállt? Tudod-e,
hogy amikor imádkozol is, sokszor Jézus áll? Felemelt kézzel feláll a trónon. Megtisztel téged,
és utána ül le. Állva fogad. Bemész a mennyei szentek szentjébe, bemész Jézus szívébe.
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Azt mondja, hogy a te tested a Szent Szellem temploma. Az Úr azt szólta a szívemhez, hogy
ez nem csak egy egyszerű templom. A te tested a szentek szentje. Jézus, amikor elküldte a Szent
Szellemet – hol lakott a Szent Szellem? A szentek szentjében. Gondolod, hogy Ő lejjebb adja,
a Király? Egy újabb szentek szentjébe költözött. Miért gyógyítja meg a testedet? Azért, hogy
ahol Ő lakik, ott ne legyen fájdalom, ne legyen betegség. Azért, hogy örömmel menj, és
örömmel szolgáld. Ő nem egy repedezett templomban lakik. Érted-e? Azt mondja, hogy a te
tested a szentek szentje. Úgy tekintsél magadra.
Ez a szentek szentje annyira tiszta volt, hogy amikor a főpap bement, rákötöttek egy vörös
fonalat a kezére, mert ha nem tisztította meg magát, akkor bent meghalt, és nem tudták volna
másképpen kihozni, hiszen ők nem mehettek be. Nem tudták kihozni, ezért hát kihúzták, ha
meghalt. De látod, csak ha nem tisztította meg magát. Te meg tiszta vagy a szent vér által!
Mekkora különbség: ő meghalt, te meg élsz. Hatalmas Urunk van! Te a szellemi halálból átjöttél
a szellemi örök életbe. Csodálatos az Úr! Köszönjük az Úrnak!
Ezt kell megérteni, imádkozni, mert arra elhívta a vérfolyásos asszonyt, aki félve, remegve
odament és leborult a lábához, őt megemlíti a Biblia. Ő már ott van fent Jézussal. Akkora
koronája van, hogy felér a mennyekig, mert egy imádkozós asszony lett belőle. A vak
Bartimeus, ő is elment és szolgálta? Bizony szolgálta. Ő is ott van Jézussal, akin koldusruha
volt. Kik jutnak be a mennybe? A szegények, akiknek hirdettetik az Evangélium. De azt mondja
az Ige, hogy ő levette a múltját, félredobta. Ő már nem egy koldus, ő már a Királynak a fia.
Dicsőség Istennek! Látod-e a különbséget?
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.
Ábrahám áldása a tied? Ámen. Elő tudod szólítani? Azt, ami meghalt az életedben, ami
halott, Isten újra éleszti? Dicsőség Istennek! Előszólítja, látod? Azt mondja, hogy a
reménytelenség ellenére elvárással hitte. Ámen.
Minden olyan reménytelen volt, és ő hol várta el? A szívében. El volt rejtve a szívében.
18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává
lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.
Elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz. Még nem látta, fogalma sem volt, hogy miről
beszél Isten. Kellett hozzá hit, hogy ő kilépjen és menjen? Úgy lészen, ahogy megmondta. Ki
mondta? Isten mondta. Amit Isten mond, azt száz százalékig el kell hinni! Ámen. Nem
kilencven százalék, nem száztíz százalék. Ez egy teljesség, ezen ne is gondolkodj. Minden
reménytelenség ellenére hitt az Ő Istenében. Azt mondja, hogy hitt. Hitt, hitt, és hitt.
19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére;
Hitében erős lévén – pedig reménytelen volt a helyzet. De hitében erős lévén nem tekintett
a testére! Nem tekintett az elhalt testére, sem Sárának elhalt méhére. Mert ketten is voltak. Nem
volt elég az egy baj, volt kettő.
De mit csinál ez a hit? Nem tekint a testi dolgokra. Nem tekint a testre, mert akkor nem tudsz
majd hinni. Mert amit a szemeid látnak, a füleid hallanak, amit az érzékszerveiddel érzékelsz,
az félelmet hoz. Kinézünk a világra, félelem van. Mit kell nekünk nézni? Isten Igéjét. Dicsőség
Istennek! Azt mondja: Nem tekintett… Nem tekintett… Látod?
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RÓMA 4,17−21.
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a
hitben, dicsőséget adván az Istennek,
Nem tekintett a testére, és Isten ígéretében sem kételkedett. Nem kételkedett hitetlenséggel.
Most vagy van a hit, vagy van a hitetlenség. A kettő közül választhatsz. Szabad akarat van. Én
jó akaratomból a hitet választottam, és Isten megáld érte. Kell, hogy az Úrral időt töltsél? Kell,
hogy odaszánd magad? Nem úgy működik, hogy te majd imádkozol, én meg mást csinálok. Hát
ez nem így működik! Ha ketten egy akaraton lesztek, kérjetek, amit csak akartok, és megvan
néktek, mert ezt Isten pecsételte el. Egy egységet pecsételt el. Egy egységet, egy közösséget,
hogy mily jó, mily gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak, egységben és
szeretetben, hitben, gazdagságban és örömben! Ugye, mennyire más, mint a depressziós család?
Nem tekintett, sem nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt hitében, dicsőséget adván
az Istennek. Mi az erős hit? Még nem látod, de kérted, a szívedben van, és már meg is köszönted
úgy, hogy dicsőséget adsz Istennek, hogy az az enyém, és Te megadod, Uram! Ennyi a dolgod.
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.
Isten megcselekedheti? Van akkora hatalma? Hát hogyne, mindenek felett való. Magasabb
a világnál, erősebb az ördögnél.
Gondold el, amikor Dávid és Góliát egymással szemben áll. Góliát három méter magas,
Dávid százötven centiméter. Hogyha Dávid a hatalmas Góliátra néz, akkor remegett volna keze
lába. De ő hova nézett? Góliát a szeme előtt volt, de ő fölemelte a szemét és Istenre nézett.
Istentől lefelé nézve Góliát nagyon kicsi volt. Ha innen lentről nézed, akkor ez a mennyezet is
milyen magas. De ha felmész a mennyezetre, és lenézel, akkor már nem tűnik olyan túl nagynak
a terem. Ha felmész a repülővel az égbe, akkor minden milyen kicsinek látszik.
Dávid a szemeit nem az emberre vetette, hanem feljebb emelte. Ott nincs kételkedés, ott
nincs hitetlenség. Ugyanezzel a fügefa hatalommal szólt, parancsolt, és a Szent Szellem
elindult, és Góliát meghalt. Dicsőség Istennek! Dávid levágta a fejét úgy, hogy nem volt kardja,
csak egy kis parittyája. Mert nem erővel, nem hatalommal. Nem kell emberi erő, hanem az Ő
Szelleme elvégezte. Látod-e? Az Ő Szelleme. Nincs akadály Isten előtt.
Egy akadály van csak, a mi hitetlenségünk. De ebből meg kell térnünk, erre nem tekintünk.
Megújítom az elmémet az Igével és közösségbe kerülök Vele. Megáld érte az Úr? Bizony, hogy
megáld. Az biztos, hogy teljes öröm lesz nálad. Dicsőség Istennek! Látod? Jó az Úr!
Azt mondja, hogy nem tekintett. Mert a hit nem nézi, hogy milyen, mekkora, vagy hogyan
néz ki. Ha voltatok kórházban, vagy szolgáltatok, borzalmas betegségek vannak az embereken.
Ha azt nézné, akkor két hét múlva halott lenne. Olyan lábak, és olyan felfekvések! A látás
félelembe visz. De, ha nem tekint rá, akkor a hite fog működni. Mert a hit nem a testre tekint,
nem a cselekedetekre, hanem Istenre, az Igére. Az Ige pedig száz százalékig a hitre tekint.
Nagyon fontos az életünkben, hogy ezt megértsük. Isten hatalmas! Azt mondja, hogy nem
tekintett, és nem kételkedett. Ámen. Egyszerű az Evangélium.
ZSIDÓ 4,12.
12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és
elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.
Látod, Isten Igéje élesebb minden kétélű fegyvernél. Azt mondja, hogy élő és oda hat, ahova
kell. Hathatós lesz az életedben. Isten tudja, hogy mit gondolsz? Ott lakik a szívedben, és
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megítéli, hogy mi van ott bent. Van-e még a trón mellett valaki, vagy a teljes szeretet tölti be?
A teljes szeretet. A teljes szeretet. Azt mondja, hogy élő és ható, ahova küldöd, ott elvégzi a
munkát, és élesebb minden kétélű kardnál. A világ jól megélezi a kardját, ugye? De azt mondja:
az semmi nekem, az enyém a legélesebb. Ámen.
Az semmi nekem − azt mondja az Úr. Látod? Tehát minden nap át vagyunk világítva. Tudjál
róla. Sőt minden percben, mert Ő veled él, itt lakik bent.
ZSIDÓ 12,2.
2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte lévő
örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült.
Azt mondja: nézd a hitednek fejedelmét és bevégzőjét! Amit te kértél, az Úr bevégzi? Ámen.
Azt mondja, hogy az előtte lévő örömért – öröm van Jézusban? Bizony ám. Azt mondja, hogy
örömmel ment a keresztre, és szenvedett és szenvedett. Hadd olvassam el nektek Kenyon
könyvéből, hogy milyen szenvedése volt. Az Ésaiás 52-től kezdi, és több fordításban leírja, de
a mi Bibliánk nagyon egyszerűen és röviden írja.
Azt mondja a Róma 4,25 szerint: Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi
megigazulásunkért. És az Ésaiás 52,13 szerint, hallgasd, ahogy mondom, mert a mi Bibliánk
nem így hozza. Fogadd a szívedbe, hogy hogyan halt meg érted!
„Miképpen sokan megdöbbentek rajta, mert annyira eltorzult képet mutatott az Ő látványa,
mintha nem lenne már ember, és az Ő alakja már nem hasonlított az emberi formához.
Miképpen sokan megrémültek Tőle, és a fejedelmek megborzongtak láttára. Az Ő kinézete már
egyáltalán nem volt emberi, és az Ő alakja nem volt olyan, mint az ember alakja.” Ez borzalmas
halál. Borzalmas! Ennyit szenvedett érted!
„Annyira eltorzult az Ő látványa, mintha már nem lenne ember, és az Ő alakja már nem
emlékeztetett az emberre. A fájdalmak, a szenvedés, a bánat embere, megismerte a szomorúságot, ismeri a fájdalmat, és a betegséget.” Látod, hogy a szenvedésben szomorú volt? De öröm
volt benne, amikor érted meghalt. Mekkora szeretet ez? Én kértem az Urat, hogy ma sírás nélkül
tudjam felolvasni.
„Pedig Ő volt az, aki a mi betegségeinket hordozta, és a mi szenvedéseinket is. Ő hordozta
a terhet, mialatt mi azt hittük, hogy Őt Isten veri csapással, gyilkolja, és kínozza. Kétségtelenül
a mi fájdalmas betegségeinket hordozta Ő, és a mi fájdalmainkat Ő valóban magára vette.”
Valóban magára vette. Érted-e ezt? Ha bármi tünet van a testedben, gondolj erre, hogy Isten
ütötte, verte, gyilkolta éretted. És minden fájdalom valóban Őrajta volt. Mert az ember kell,
hogy lásson valamit. Azt mondja: gyilkolta, és alázta meg. „De mi úgy tekintettük, hogy Őt
Isten sújtja csapással, gyilkolja, és alázza meg.” Tehát, valóban rajta van. Valóban. Amikor
bármilyen tünet megpróbálja a testedet, akkor végezd el a hatalmi imát! Utána csukd be a
szemed, tedd oda a keresztre, és gondolj arra, hogy valóban rajta van! Valóban rajta van! Ez
egy borzalmas halál!
„Az Ő lelkének vajúdásából látni fog, ismerete által megelégül, az én szolgám igaz megigazultságot nyer sokak számára − ezek vagyunk, én meg te −, és az ő bűneiket veszi magára
saját teherként.” Látod, a bűnös életünkért ezt kaptuk volna! És nem tehettünk róla. Én meg
voltam győződve arról, hogy én jó ember vagyok. Eszembe sem jutott, hogy rossz, hogy bűnös
vagyok. Nem, erre nem gondoltam. Ugye, az elme hogyan befolyásol?
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Azt mondja: „Az én szolgám igaz megigazultságot nyer sokak számára, és az ő bűnüket
veszi magára saját teherként. Az Ő lelkének szülési fájdalmán keresztül.” Meg kell szülni
szellemben dolgokat? Bizony. Ő is a lelkének szülési fájdalmán keresztül teljes világosságot
fog látni. Ha te megszülöd azt a dolgot, ami benned van, teljes világosságot fogsz látni? Teljes
világosságot? Hát bizony. Ő is megszülte. Megszülte azt a világosságot, hogy te lássál. Azt
mondja, látni fogja a világosságot, meg fog elégülni. Megelégülsz? Telve vagy? Megláttad?
Már megvan, Uram, amit kértem, mert látom.
„Az Ő ismerete által az én szolgám megigazultságot fog hozni sokak számára. És az ő bűnük
miatt Ő fogja hordozni a terhet.” Azt mondja, hogy sokak számára megigazultság jön. „Aki át
lett adva bűnösként a mi bűneinkért, és fel lett támasztva, amikor mi igazként, vagyis
megigazultként megállunk Isten előtt.”
Ámen. Érted-e? Így gondolj arra, hogy Jézus mit végzett el érted, és mit szenvedett! És eljut
a szívedig, hogy Ő hordozza, valóban rajta van, akkor én miért viszem? Hitben vagyok?
Kételkedésben? Hitetlenségben? Az elmém pörög? Hát az pörögni fog, én mondom neked!
Köszönöm, hogy imádkoztatok értem, mert a héten úgy pörgött, mint még soha. Ugye, hogy
akadályok vannak, nehogy kinyilatkoztatást kapjál, nehogy megvilágosodjál? De azt mondja,
hogy Ő hoz világosságot, mert Ő megszülte neked a világosságot, és itt vagy. Dicsőség Istennek! Tudjál róla. Nem kell, hogy te várjad, mert már megvan neked. Ott van a világosság, de te
a hiteddel kihozod. Te is megszülöd. Benned van a világosság, csak meg kell szülnöd.
Vele közösségbe lenni, az Igével, a Szent Szellemmel. Ne hanyagold el a nyelvek imáját,
naponta gyakorold! Az ördög ellene megy, mert nem akarja, hogy itt dolgok történjenek
szellemben, mert akkor még világosságot kapunk, és akkor neki vége. Látod-e, hogy miért
akadályoz annyira? Neked is azt kell mondanod, amit Bartimeusnak, hogy azért is kiabálok,
még jobban kiabálok! Még jobban! Nem hagyom, nem engedem, tartom azt a hitet, mert
ránézek a hitnek fejedelmére és bevégzőjére! Ámen. A hitre nézek, Jézusra nézek, és Ő nekem
megígérte, hogy bevégzi azt, amit én kértem. Senki és semmi nem tántoríthat el! − hozol egy
döntést.
Én sok dolgot letettem az életemből, mert meghoztam a döntést. Évekbe telik, amíg
megérted, de gyakorold! A szeretetben járást is gyakorolni kell. Tudod, úgy szeretlek! – és
aztán megy mindenki tovább. Hát szeretlek. Jól van, én is szeretlek. De oda kell menni, meg
kell ölelni, meg kell csókolni. Veled vagyok szellemben! Hát köszönöm szépen, nem velem
vagy szellemben, hanem a Jézussal. Nem? A gyülekezetben meg angyalok ülnek a székeken,
mert veled vagyok szellemben.
Látod-e a gondolkodásmódot? Látod-e, hogy nem kaptak olyan világosságot, mert nem
kerültek Jézussal olyan közösségbe? Ha Jézussal ilyen közösségben vagy, akkor te a szerelmese
vagy, és vágysz rá, hogy vele legyél. Az mindig hasznos. Dicsőség Istennek! Halleluja!
Mire hívott el minket? A nagy elhívás szól a szívedhez: kövesd Őt, mint Bartimeus.
MÁRK 16,15−20.
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot
minden teremtésnek.
Minden teremtésnek, aki az utadba kerül.
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Ezek Jézus szavai.
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MÁRK 16,15−20.
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket
űznek; új nyelveken szólnak.
Ma hallottunk a hatalomról? Az ördögöt gyökerestől likvidáljuk az életünkből. Nyelveken
szólnak – mondja az Ige.
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Mit tesz az Úr?
19. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az
Istennek jobbjára.
20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván
az Igével, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!
Tehát kimentek, az Úrral voltak. Azt mondja, hogy együtt az Úrral és az Úr Szellemével.
Megerősítette az Igét? Megerősítette jelekkel és csodákkal. Bizony, mert egy imádkozós
gyülekezet vagyunk, látjuk a csodákat, látjuk az üdvösségeket. Ugye, mert egy imádkozós
gyülekezet vagyunk. Látod-e a különbséget? Nem testi gyülekezet vagyunk, hanem szellemi.
Kedves illat ez az Úrnak. Milyen jó helyre kerültünk az Úrban, látod? Milyen jó helyre
kerültünk! Dicsőség Istennek!
Még egy Ige az Apostolok cselekedetei 14-ből, ami arról szól, hogy az Evangéliumot
bátorsággal hirdetik.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 14,1−10.
1. Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt menének be a zsidók zsinagógájába,
és prédikálának, úgyannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy
sokasága lett hívővé.
Dicsőség Istennek! Látod, hogy Jézus megszülte az üdvösségeket?
2. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen.
Mit mondott Jézus, lesznek üldözések? De megerősítelek, veled leszek, ne félj! Nézd meg,
hogy üldözik őket! De kik? Akik nem hittek. A hitetlenek. Mit tesz Isten?
3. Mégis sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot
tett az Ő kegyelmének Igéje mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által.
Mégis sok időt töltöttek ott. Hogyan erősítette meg őket? Bátran prédikáltak az Úrban. Öröm
ez az Úrnak? Áldás neked? Dicsőség Istennek! Azt mondja, hogy az Ő kegyelme, az Ő jósága
ott volt az Igében, és megadta a csodát. Láthattad azt a csodát, és láthatjuk azt a csodát.
4. De a városnak sokasága meghasonlék; és némelyek a zsidók mellett, mások
pedig az apostolok mellett voltak.
Csodát látnak, és meghasonlanak. Látod, mit tesz a hitetlenség?
5. És mikor a pogányok és zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítának, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket,
– 15 –

FARAGÓNÉ SIMON ANNA: A te hited megtartott téged
Az életük is veszélyben volt.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 14,1−10.
6. Ők megtudták, és elfutának Likaóniának városaiba, Listrába és Derbébe, és
a körülvaló tartományokba,
És ahova futottak, mit csinálnak ott?
7. És ott prédikálják vala az Evangéliumot.
Látod? Futhatunk jobbra, futhatunk balra, mindenhol lehet prédikálni az Evangéliumot. Isten
áttöri, látod-e?
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől
fogva sánta volt, és soha nem járt.
9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite
hogy meggyógyul,
Azt mondja, hogy látván, hogy van hite. Aki a szemedbe néz, aki reád néz, annak van hite.
Van úgy, hogy szolgálsz valaki felé, és az forog minden irányba, meg mondja, hogy nem érek
rá, most gyorsan mennem kell!
De mit tett Pál? Hirdette az Evangéliumot. Hirdette az örömhírt, hogy van gyógyulás az Úr
Jézus Krisztusban. Pál látta, hogy van hite annak az embernek.
10. Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt.
Dicsőség Istennek! Azt mondja, hogy nagy fennszóval kiáltott. Bartimeus is kiáltott?
Bizony. Amikor ezt az ördög meghallotta, remegve, félve elfutott. Látod-e? Azt mondja, hogy
állj lábaidra egyenesen, és az felszökött és járt. Kiadta a parancsot? A hit szavát? Megtörtént?
Az Úr ereje. Azt mondja, hogy az Ő kegyelmének Igéje mellett megadta. Az Úr kegyelme hozza
elő. Te ott állsz az Úr kegyelmében, és Ő szolgál rajtad keresztül. Mert az Úrral együtt jártak.
Látod? Pedig az Úr már a mennyben van, de beköltözött a szívedbe.
Felszökött és járt. Dicsőség Istennek! Ezek az idők jönnek. Ha a hitünkben kitartunk, akkor
egyre hamarabb jön, mert az összevont hitet nézi az Úr. Az összevont hitet. Nem csak
egyenként, hanem hogy összevont hit van itt. Egy olyan mennyiségű hit van jelen, ami jeleket
és csodákat hoz elő.
Látod-e, hogy milyen fontos gyülekezetbe járnod? Milyen fontos békességben, hitben és
szeretetben járnod? A tiszta szívűek itt ülnek, és hétről hétre meggyógyulnak. Kegyelmes az Úr
hozzánk? Bizony kegyelmes. Megtartott minket, egybetartotta a gyülekezetet. Ha ez nem az Úr
akarata, akkor mi lenne az? Futhattunk volna mi is, mint ahogy Lisztrába futottak. Merre, hova
menjünk, Uram? Hisz itt van az életnek beszéde. Ámen. Látod, akármerre futnak, mindenhol
prédikálják az Evangéliumot. Dicsőség Istennek! Ámen. Drága szentek, köszönöm, hogy
meghallgattatok.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

– 16 –

