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A szerző előszava

Amikor 1938-ban feleségül mentem Kenneth E. Haginhez, 
el sem tudtam volna képzelni, hogy Isten mindazt véghez 
fogja vinni, amit elvégzett az életünkben és a szolgálatunkban. 
Ha abban az időben mindazt tudtuk volna, amit az Úr meg 
akart tenni rajtunk keresztül, nem tudtuk volna elfogadni; 
túlságosan nagy lett volna a kihívás. Ahogy azonban engedel-
meskedtünk Istennek, és lépésről lépésre követtük Őt ezen 
az úton, az Ő terve kibontakozott. 

Árat kell fizetni azért, hogy Isten tökéletes akaratát tegyük. 
Kenneth és én a közös életünk első napjaitól fogva odaszen-
teltük magunkat arra, hogy megtegyük Isten akaratát, és 
megfizessük az árat, akármilyen nagy is. Most visszatekintve 
az életünkre, eszembe jutnak a nehéz időszakok és azok  
a küzdelmek, melyekkel a szolgálat során együtt szembe kellett 
néznünk. Ezekre az időkre azonban nem szomorúan, hanem 
nagy örömmel gondolok vissza. Olyan csodálatos dolog igent 
mondani az Úrnak – az Ő akaratára – és Vele járni! 

Kenneth és én megértettük, hogy nem tudunk többet adni 
Istennek, mint Ő nekünk, akármilyen nehéznek is tűnik az 
élet olykor. A fizetésnap mindig eljött. Visszanézve örömmel 
és hálával mondhatjuk el, hogy az ár nem volt nagyobb Isten 
kegyelménél.
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Kenneth E. Hagin előszava

A sikerem azzal kezdődött a szolgálatban, hogy Oretha és 
én még az esküvőnk előtt eldöntöttük: engedelmeskedünk 
Isten életünkre vonatkozó akaratának, mindegy, mi az ára.  
A siker azzal indult, hogy szilárdan elköteleztük magunkat az 
Úrnak, de hiszem, hogy az évek során a tartós sikerhez az is 
hozzájárult, hogy egymás iránt is szilárdan elköteleződtünk. 

Több mint hatvan évvel ezelőtt kértem meg Oretha kezét, 
aki a házassággal együtt az elhívásra is igent mondott. Az 
évek során pedig Oretha hűséges és támogató feleségem volt, 
és hűségesen engedelmeskedett Isten életünkre vonatkozó 
elhívásának. A szolgálatom egyik tartóoszlopát Oretha Isten 
iránti odaszántsága, illetve az irántam tanúsított odaadása és 
elkötelezettsége jelenti. 

Mivel Oretha elkötelezte magát irántam és a szolgálatom 
iránt, mindig megbízott a döntéseimben. Az Istenbe és a belém 
vetett bizalmával mindig építette bennem az önbizalmat. 
Valahányszor egy bizonyos irányba éreztem az Úr vezetését  
a szolgálatunkban, Oretha bátorított és támogatott engem. Ez 
nem azért történt, mert minden alkalommal jó döntést hoztam, 
mert nem így volt. Oretha azonban akkor is támogatott 
engem, amikor hibát követtem el, az Úr pedig kiterjesztette 
és megáldotta a szolgálatunkat. 

Az út nem mindig volt könnyű. Ki kellett tartanunk a nehéz 
időkben, „mint Jézus Krisztus jó vitézeinek” (2Timótheus 2:3). 
Azokban az időkben kezdtem felismerni Isten bölcsességét 
annak az elkötelezett kapcsolatnak a mélységében, melyet 
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Oretha és én évekkel azelőtt fogadtunk Istennek és egymásnak. 
Mivel Oretha és én mindig egy csapatként dolgoztunk együtt 
a házasságunkban és a szolgálatunkban, még a nehéz időkben 
is szilárdan követtük az Istentől kapott elhívásunkat. Isten 
kegyelméből pedig az évek során megmaradt az eltökéltségünk 
és az állhatatosságunk az elhívásunk betöltésében, és a munka 
elvégzésében, mellyel Isten megbízott bennünket.  

Persze, tudjuk, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor 
hiába dolgoznak azon annak építői (Zsoltárok 127:1). Valóban 
csak Isten képes arra, hogy megáldjon egy szolgálatot, és olyan 
sikeressé tegye, amilyennek lennie kell. Egy feleség azonban 
segítheti, de meg is törheti a férjét az elhívásában, Oretha pedig 
mindig szeretettel támogatott engem. Az együttműködése és 
a támogatása nélkül nem tudtam volna mindazt elvégezni, 
amivel Isten megbízott.

Áldott és boldog az a feleség, aki megtalálja a helyét a férje 
elhívásának a támogatásában, és aki hűen szolgálja Istent  
a férje oldalán jó és rossz időkben is. Az ilyen asszony olyan, 
mint a bibliai derék asszony, és a férjével együtt jutalmat kap 
majd azért, hogy engedelmeskedett Isten életükre vonatkozó 
tervének. 

Számomra Oretha ilyen derék asszony. Az én szolgálatom 
az ő szolgálata, az én sikerem pedig az ő sikere is. A Biblia 
szerint meg kell tisztelnünk azokat, akiket tisztelet illet, ezért 
szeretettel és hálával megbecsülöm őt, továbbá tisztelettel 
adózom kedves feleségemnek, Orethának. Isten gazdagon 
jutalmazza meg őt azért, hogy folyamatos áldást jelentett az 
életemben! Ahogy a Példabeszédek 31:31-ben áll: „… dicsérjék 
őt a kapukban az ő cselekedetei!” 
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1. fejezet

Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus 
jó vitéze.

– 2Timótheus 2:3

Attól a naptól fogva, hogy Kenneth és én összeházasodtunk, 
odaszenteltük az életünket arra, hogy mindent megtegyünk, 
amit Isten készített számunkra a szolgálatban, mindegy, mi 
az ára. Hamar megértettük, mit jelent „hordozni a munka 
terhét, mint Jézus Krisztus jó katonája”. 

Kenneth már szolgálatban állt, amikor összeházasodtunk. 
Sokan hallhattátok már tőle, hogy mielőtt összeházasodtunk, 
világossá tette előttem, hogy az életében az Úr az első. Kenneth 
azt mondta nekem: „Mindenkinél jobban szeretlek az egész 
világon, az Urat kivéve. Őt szeretem a legjobban, és Őt kell 
az első helyre tennem. Meg kell tennem, amire Ő hív. Ha 
Isten Afrikába küld, akkor Afrikába, ha Indiába küld, akkor 
Indiába kell mennem.” 

Szerettem és tiszteltem Kenneth-et. Istennek az életére 
szóló elhívását is tiszteletben tartottam. Mindig előny, és nem 
hátrány akartam lenni a férjem szolgálatában. 
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Amikor hozzámentem, tudtam Kenneth-ről, hogy Isten elhívta  

a szolgálatra, én magam azonban semmit sem tudtam a szolgá-
latról. Azt mondtam neki: „Nincs nyilvános szolgálatom, de 
része vagyok a te szolgálatodnak. Segítek abban, amire Isten 
elhívott téged.” Azóta is együtt szolgáljuk az Urat. 

A szolgálatban dolgozni csodálatos dolog, semmivel sem 
cserélném fel. Mielőtt azonban férjhez mentem, mindig azt 
mondtam, hogy sosem mennék hozzá egy prédikátorhoz. 
(Sose mondj olyat, hogy valamit nem fogsz megtenni Istenért! 
Talán épp annál a dolognál kötsz ki végül!)

Egy szolgáló a nap huszonnégy órájában készenlétben áll. 
Azelőtt nem akartam ezt, Isten azonban mást tervezett nekem, 
én pedig igent mondtam az Ő tervére. Nagy örömmel tölt el, 
hogy megtettem, mert semmi más nem jelentett volna akkora 
jutalmat a számomra, mint az, hogy a férjemmel együtt az 
Úr Jézus Krisztusért munkálkodom. 

Minden, amit Isten elvégzett az életünkben és a szolgála-
tunkban, kis dolgokkal indult. 1973-ban, az első Campmee-
tingen1 Kenneth a Szent Szellem indíttatására kijelentette: 
„Egy képzési központot fogunk elindítani.” Később nem is 
volt tudatában annak, amit mondott. Le kellett játszanunk 
neki a hangfelvételt, hogy ő maga is hallja! A RHEMA azonban 
így kezdődött el. 

Amikor 1974-ben elindítottuk a RHEMA Bibliaiskolát, 
nem sejtettük, hogy ennyire kinövi majd magát, és azzá válik, 
ami ma. Az 1973-as Campmeeting után Kenneth és én 
Indianapolisba utaztunk, ahol részt vettünk Norvel Hayes 
egyik összejövetelén. Az alkalom után egy csoporttal asztalhoz 
ültünk és beszélgettünk. Kenneth éppen beszélt valakihez, 
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amikor Norvel hirtelen a vállamra tette a kezét. Az Úr láto-
mást adott neki a képzési központunkról. 

„Oretha – kezdte Norvel –, magam előtt látom a biblia-
iskolát! Nagy és gyönyörű kampusz, sok tanulóval!” 

Dermedten hallgattam Norvel szavait. „Ó, nem, Norvel 
– tiltakoztam –, mi nem ezt akarjuk! Csak egy kis helyet 
szeretnénk arra – úgy ötven tanulóval –, hogy képezzük 
azokat, akik szolgálatba szeretnének állni.”

Először valóban megijesztettek Norvel szavai. Tudtam, 
hogy óriási felelősség sokak vezetőjének és példaképének lenni. 
Sosem szerettem volna rossz példát mutatni az embereknek, 
vagy rossz tanácsot adni nekik. Néhány fiatal keresztény 
olyannyira a szolgálókra figyel, hogy ha egy szolgáló rossz 
irányba mozdul, akkor ők is félrecsúsznak, néhányuk pedig 
sosem kerül vissza a helyes kerékvágásba az Úrral. 

Egy darabig küszködtem ezzel a gondolattal. Összhangba 
kellett hoznom az akaratomat Isten akaratával. Először 
Kenneth sem akarta elindítani a bibliaiskolát, az Úr azonban 
dolgozott benne egy ideig, és végül kezdenie kellett ezzel 
valamit. Én is elismertem: „Rendben, Uram. A Te akaratodat 
szeretném megtenni, nem a sajátomat.” Végül engedelmes-
kedtünk Istennek. 

Amikor azt tesszük, amit Isten vár tőlünk és Őt szolgájuk, 
akkor mindegy, milyen nehézre fordulnak a dolgok, Isten min-
dig hűséges marad. A fizetés napja nem mindig szombatonként 
jön el, de ha hűséges maradsz Istenhez és az Ő Igéjéhez, akkor 
mindig eljön. Isten csodálatos dolgokat tud megtenni érted, ha 
hű maradsz ahhoz, amire Ő elhívott téged, akár teljes időben 
szolgálsz, akár nem. 
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Néhányatok talán nehéz időket él éppen. Talán nehézsé-

gekkel és megpróbáltatásokkal nézel szembe, és azt gondolod, 
hogy egy lépést sem tudsz már megtenni hitben, vagy képtelen 
vagy megbirkózni a következő nappal. Talán úgy véled: túl 
nehéz szolgálni Istent – túl sokba kerül Isten akaratában járni, 
és betölteni az Ő életedre vonatkozó tervét és céljait. 

Az ár azonban nem nagyobb Isten kegyelménél. Isten 
akaratának megcselekvése megér minden lehetséges nehézséget 
és megpróbáltatást, mert amikor Istenben bízunk, akkor 
győztesen jutunk ki minden nehézségből és megpróbáltatásból. 
Továbbá minden győzelemmel megerősödünk, és jobban 
felkészülünk Isten szolgálatára. Jutalmat fogsz kapni, ha 
elkötelezetten hű maradsz Istenhez a nehéz helyzetekben is. 

Isten mindig hűséges, de nekünk is annak kell lennünk 
Őhozzá. Nem várhatjuk el, hogy Isten hűséges legyen, ha 
azt tesszük, ami nekünk tetszik. Fontos, hogy hűségesen 
engedelmeskedjünk Istennek – engedelmeskedjünk az Igéjének 
és az Ő életünkre vonatkozó akaratának. 

Sok imádkozás szükséges ahhoz, hogy hűek maradjunk 
Istenhez. Időt kell hozzá töltenünk a térdeinken, keresnünk 
kell az Urat, és oda kell szentelnünk az életünket Neki. 
Továbbá fontos, hogy olvassuk az Igét, és elmélkedjünk rajta. 
Úgy vélem, a keresztények oly’ sokszor azért kerülnek bajba, 
és azért szembesülnek felesleges problémákkal az életük során, 
mert nem akarnak időt szánni arra, hogy keressék az Urat.  
A saját terveiket akarják megvalósítani, és azt várják Istentől, 
hogy az ő terveiket áldja meg. Ez azonban nem így működik. 

Igen, vannak olyan időszakok, amikor talán sokkal 
könnyebbnek tűnik valami mást csinálni Isten akarata helyett. 
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De, ó, a hűség jutalma! Amikor igent mondunk Istennek, és 
hűségesen tesszük, amit Ő vár tőlünk, akkor Ő oly’ hűséges 
hozzánk, és az élet sokkal jobban alakul, mint ahogy azt 
valaha elképzelhettük volna. 

Szeretem ezt az igeverset: „… nem láttam, hogy elhagyottá 
lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.” (Zsoltárok 
37:25) Ezt az igeverset időről időre megtapasztaltam az 
életemben. Kenneth és én sokszor megéltünk olyan helyzeteket, 
amikor úgy tűnt, hogy nem jutunk ki néhány nehézségből és 
megpróbáltatásból. Isten azonban sosem hagyott el minket. 
Mindig mellettünk volt, hogy átsegítsen a bajon, és megáldjon 
bennünket. 

A szolgálat nem mindig leányálom. A szolgálatunk 
első éveiben Kenneth és én tizenkét évig pásztoroltunk 
gyülekezeteket. Néhányat azok közül – melyeket „problémás 
gyülekezetnek” hívunk – nem volt könnyű pásztorolni. Azután 
Kenneth utazó szolgálatba lépett, én pedig az ezt követő nyolc 
év túlnyomó részében otthon maradtam és egyedül neveltem 
a két kisgyermekünket, amíg ő úton volt. Ez nem volt mindig 
könnyű. Sok magányos órát töltöttem el, sok kötelességem 
volt, és sok döntést egyedül kellett meghoznom. 

Azok azonban csodálatos idők is voltak. Isten nem csak 
segített nekem, ahogy azt megígérte, hanem megáldotta 
a családunkat is. Végül felettébb kárpótolt minket. Igen, 
átéltünk nyomásokat. 

Valójában, amíg Kenneth úton volt, voltak olyan időszakok, 
amikor úgy gondoltam, nem tudok nélküle megbirkózni  
a következő nappal. Időnként azt gondoltam: Nem bírom 
tovább. 
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