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A HIT SZAVA 
 

Bor Ferenc tanításvázlata 
Az igék hozzáolvasásával kapsz teljes értékő tanítást! 

Az Igék a revideált Károli fordításból valók, amelyek ezen a linken megtalálhatóak: 
 http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=10&PHPSESSID=c6ed4d915feb123c559d8e1083a6a7a6  

 
Márk 11,23. és Mát. 21,21. Mindkét Ige ugyanarról a szellemi igazságról szól: 

 Ez pedig nem más, mint a szavaink teremtı erejének képessége! 
Ezekben Jézus nem imádságról tanít, de ez része a sikeres és gyümölcsözı imaéletnek. 
 Itt a hatalommal kimondott szavak erejérıl van szó! 
Ilyenkor nem Istenhez szólunk – hanem a világ elemeinek, az ellenségnek parancsolunk: 
 utunkba áll valami, akadályok gördülnek elénk – szólunk, kelljen fel, változzon meg! 
Akkor mőködik hatékonyan a hit szava, ha ismered a hatalmadat Krisztusban. 
 Ha tudod, ki vagy İbenne – úgy engedelmeskednek a NÉVre, mintha Jézus mondaná. 
A hit szava nem kérés, nem imádság, nem könyörgés, nem siránkozás. 
 Hatalommal parancsolunk Jézus NEVÉBEN, hogy távozzunk az utunkból a probléma. 
Ennél az imánál is szükséges a hit, mert kételkedı szívvel nem fog mőködni. 
 Hinnünk kell, hogy amit hatalommal kimondtunk, meg fog történni. 
Nem a saját erınkre hagyatkozunk, mert az kevés lenne – a átruházott erıt használjuk. 

A rendır sem a fizikai erejével állítja meg az autókat – felruházott hatalmát használja. 
Ján. 16,23-27. és Márk 11,24. Elıfordulhat, hogy a hit imájára nem jön a kért dolog. 

Ilyenkor sokan elbizonytalanodnak, újra kérik az Úrtól vagy egyszerően feladják. 
 Ehelyett az Ige világosságát kellene követni, függetlenül az eredményektıl. 
Miután elmondtuk a hit (kérés) imáját, parancsolni kell, hogy az akadályok távozzanak. 
 Különbség van a két imafajta között: 

- a hit imáját  csak egyszer kell elmondani (mert hisszük, hogy Isten hatalmasabb a 
problémánknál, Nála minden lehetséges, illetve Jézus garantálta imáink megválaszolását), 
- a hit szavát naponta többször is elmondhatjuk (pl. tüneteket elparancsoljuk). 

A hit szavát szólva nem imádkozunk, hanem parancsolunk Jézus NEVÉ-ben! 
 Testednek parancsolhatsz: tagadja meg a hazug tünetet, s öltse fel a szent gyógyulást. 
Egy gazda – miután megismerte az igei igazságot – munkára fogta a hit szavát. 
 A birtokán útjában volt egy hatalmas fa – ahányszor arra járt, idézte a Márk 11,23-at. 

Ige alapján megparancsolta, hogy a fa keljen fel az útjából – de sokáig nem mozdult. 
A gazda kitartóan továbbra is gyakorolta a hitét, szólta a hit szavát. 
Majd egy viharban az a fa gyökerestıl kidılt, a többi fa ép maradt. 

Hegy = az utadban álló akadályok, problémák – ezeket kell szavaiddal elmozdítanod! 
 A problémáknak a hittel és hatalommal teljes szavakra el kell mozdulniuk! 
 Az lehet sikeres ’hegymozgató’ – aki „szívében nem kételkedik”, hanem hisz! 

Mát. 17,20. és Luk. 17,6. Mekkora hit kell a ’hegyek’ elmozdításához? – kérdezheted. 
Jézus szerint elegendı a mustármagnyi (kismérető mag) hit – az elemek engedni fognak. 
 A siker kulcsa nem is annyira a hitben rejtızik, hanem inkább a kitartásban! 
A hit szavát kettıs céllal alkalmazhatjuk (Márk 11,23): 

� az útból elparancsolni az akadályokat (pl. hazug tüneteket) 
� felszólítani, hogy hozzánk jöjjön a kívánt dolog (pl. új mosógép, hozzám jössz) 

Anyagi szükségeink betöltését Jézus nevében egyszer kérjük az Atyától, mert 
 az ima pillanatában hitben elfogadjuk, hogy az már megvan, mert Isten útnak indította. 
 Felgyorsíthatjuk a pénz útját, ha felszólítjuk: – Pénz, hozzám jössz, Jézus nevében! 
 Naponta akár többször is felszólíthatod, mert így annál jobban siet hozzád. 
Az ördög vissza akarja tartani, el akarja lopni azt, amit kértél az Atyától. 
 Tört meg a hit szavával az ellenség erejét, amely akadályozná a megvalósulást. 
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Parancsold meg, hogy vegye le a kezét arról, ami úton van hozzád az Atyától. 
A kért pénz nem a Mennybıl hull alá, mert Isten nem használ forintot. 
 Természetfeletti módon küldi hozzánk különbözı csatornákon (bérem., jutal., adomány). 
 Te is beszólíthatsz a hit szavával egy új (jó fizetéső, kellemes légkörő) munkahelyet. 
Igei az, hogy a keresztény dolgozzon – mert „aki nem dolgozik, az ne is egyék” (2Th.3,10). 
 Tehát örömmel menj dolgozni, tudván azt, hogy igei rendelést teljesítesz ezzel. 
A keresztények életében fontos a jó munkahely és a jó fizetés. 
 Nem alamizsna-fizetésen kellene tengıdni, mert a hívıkhöz bıség rendeltetett. 
 A bıvölködı a szükségeinek betöltésén túlmenıen az Úr munkáit is képes támogatni. 

Ján. 14,13.* Bibliai ígéretünk van: ha a hit szavát szóljuk – Jézus megcselekszi azt! 
Amikor Jézus megcselekszi, az Atya dicsıséget vesz, İ pedig a Szent Szellemre mutat. 
 Ebben a pillanatban felmagasztaltatik az életünkben a bennünk lakozó Jézus. 
A Szentháromság mindegyik tagja dicsıséget vesz, ha: 
 - élünk a Krisztusban kapott hatalmunkkal, 
 - hitben járunk (nem látás és érzés szerint), 
 - élvezzük a jogos örökségünket, amit Krisztusban társörökösként kaptunk. 

Ésa. 1,19. Legyünk Isten készséges, hajlandó és engedelmes munkatársai. 
Ha cselekedjük az Igét, az ígéret szerint így a föld javaival fogunk élni. 

Ezért egyidejőleg 100 %-ban légy készséges, hajlandó, engedelmes az Úrnak.  
 Adjunk a Szentháromságnak teret a hitünk és imáink által. 
Az Atya meg szeretné velünk ismertetni: 
 - az İ örök dicsıségének gazdagságát, 
 - hogy azt hit által elvehessük és éljünk vele, 
 - az İ öröme és a mi örömünk teljes legyen. 
 
 
 

* Ján. 14,13. És akármit kértek [követeltek az ellenségtıl, mint jogaitokat és 
kiváltságaitokat] majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsıíttessék az Atya a 
Fiúban. 
 
 
 

Forrás: Jim Sanders – Amit tudni kell az imádságról c. könyve 
 


