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A SZELLEM GYÜMÖLCSE 
Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2021. 10. 29. 
 
Horváthné Éva: 

Drága, szeretett mennyei Atyánk, hálákat adunk Neked! Hálákat adunk azért, hogy a Szent 
Szellem jelenléte és kenete itt van a mai napon is. Hálákat adunk, drága Úr Jézus, hogy a 
szívünkbe élsz. Köszönjük, hogy átölelsz, átkarolsz bennünket és a karjaidban tartasz minket. 
Bármi is jön az életünkben, azt te mindig megoldod, Jézus nevében. Odaadjuk az életünket 
neked, Uram, minden napon. Köszönjük, hogy amilyen helyzetek jönnek, amilyen megoldat-
lan feladatok jönnek, Terád bízzuk és a megoldás mindig megjön, Jézus nevében. Mert 
benned hiszünk, és csak Terád tekintünk. Köszönjük, mennyei Atyám, a mai napot! Köszön-
jük ezt az áldott alkalmat. Köszönjük, hogy összegyülekezhettünk a Te dicsőségedre, Uram. 
Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Téged áldunk, imádunk és magasztalunk minden napon. 
Köszönöm, drága mennyei Atyám, az itt jelen levő testvéreimet. Köszönöm az életüket, a Te 
áldásaiddal megáldottad őket a Krisztus Jézusban. Hálás vagyok ezért, Uram! Azokat is 
megáldjuk, akik nincsenek itt a mai napon. Köszönjük mennyei Atyám, hogy megnyitod a 
szívünket a mai napon is, megnyitod az elménket, megnyitod a szellemi fülünket, a szemün-
ket arra, hogy befogadjuk az Igét. Köszönjük, hogy értelmet kapunk belőle! Köszönjük, hogy 
egyre jobban megismerhetünk Téged az Igédből, mennyei Atyám. Köszönjük, hogy magunkat 
is megismerhetjük, mert Tetőled származunk, Uram. Mi is szellemi lények vagyunk, ahogy 
Te. Isten szellem és mi is szellemek vagyunk, csak e testben élünk itt a földön. Köszönjük 
Uram, hogy megismerhetjük a Te országodat, a Te szavaidat, a Te természetedet, a Te élete-
det. Köszönjük Uram, a Szent Szellemet, akit elküldtél a földre és köszönjük, hogy a Szent 
Szellem elvezet minden igazságra és megnyitja előttünk az utat, a szellemi utat, köszönjük 
Jézus nevében. Hálásak vagyunk a drága Úr Jézusunkért, aki a keresztre ment értünk. A vérét 
ontották és a testét összetörték. Hálásak vagyunk az Ő életéért, hogy elhordozta a mi 
bűneinket és a vérével megtisztított minket. Köszönjük mennyei Atyám, hogy az Ő sebeivel 
meggyógyultunk. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk minden kárhoztatástól és támadástól, 
Jézus nevében. Köszönjük, hogy a láncok lehullottak rólunk, Jézus nevében. Áldunk, 
dicsérünk, magasztalunk! Hálákat adunk minden napért! Köszönjük, hogy felkelhetünk 
minden napon, hogy elmehetünk dolgozni, és hogy fizikai erőt is adtál nekünk, Uram, a 
szellemi és lelki erő mellett. Köszönjük Atyám, hogy az Igédet adtad nekünk, hogy meg-
újíthatjuk vele az elménket. Köszönjük, hogy megértéseket, kijelentéseket kapunk a mai 
napon is. Természetfeletti bölcsességet is kapunk a Szent Szellem által. Áldunk, dicsérünk, 
magasztalunk Téged, Uram. Köszönjük, hogy a Szent Szellem nyitja meg a számat és Feri 
pásztor száját is az Ige kimondására, és az üzenet átadására, Jézus nevében. Köszönjük, hogy 
a Szent Szellem vezet bennünket ebben! Köszönjük, hogy az itt levők megnyitották a szívüket 
és a szellemi szemüket és a fülüket arra, hogy befogadják az Igét. Áldunk, dicsérünk, magasz-
talunk, mennyei Atyám, minden napon, Jézus nevében.  

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma egy kicsit még beszélünk a szellem, lélek és test 
témájáról, amelyben meg kell értenünk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Meg kell értenünk, 
hogy Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a hite és az Ő értelme a szellemünkben benne van, a 
lényünkben benne van, a bensőnkben. 

1Korinthus 2,16. 
16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus 

értelme van. 
Maga Krisztus él bennünk, a szellemünkben, a lényünkben. Nem az elménkben és nem a 

testünkben, hanem a szellemünkben. A másik dolog, nagyon fontos, hogy nyelveken 
imádkozzunk. Mert amikor nyelveken imádkozunk, akkor a természetfeletti bölcsességet elő 
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tudjuk hívni a bensőnkből. Nagyon fontos, hogy mélyen megértsük ezt a szellemi dolgot. 
Lapozzunk a Galata 5,22-hez és megnézzük a Szellem gyümölcsét. 

Galata 5,22. 
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, mértékletesség. 
Azt írja Isten Igéje itt, hogy a Szellem gyümölcse és nem azt, hogy a Szellem gyümölcsei. 

Egyes számról beszél. Nagybetűvel van írva, vagyis a Szent Szellemről szól. 1Korinthus 6,17. 
pedig ezt írja. 

1Korinthus 6,17. 
17. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele. 
Ámen! Újjászületésünkkor egyesültünk az Úrral és a Szent Szellemmel, tehát egy szellem 

vagyunk az Úrral. Mondhatjuk azt is, hogy a Szentháromság bennünk van, az Atya, a Fiú, a 
Szent Szellem. Dicsőség az Úrnak! Azt írja, hogy egy szellem lettünk Ővele, vagyis az 
újjászületett szellemünk azonos a Szent Szellemmel. Egy gyümölcsöt ír le az Ige és nem 
kilenc különböző dolgot, vagyis egyetlen dolgot jelent, amit kilenc különböző módon lehet 
mondani. Kilenc tulajdonság. A bennünk élő Szent Szellem folyamatosan termeli a 
szellemünkben. Mit terem az újjászületett szellemünk? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, 
szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Emberi 
törvény nem tudja megváltoztatni az isteni szeretetet, az isteni békességet és az isteni örömöt. 
Egy törvény sem hat erre. Ez egy mennyei törvény a mi számunkra. A szeretet törvényében 
benne van. Dicsőség az Úrnak! Meg kell változnunk, hogy Krisztusban lássuk meg magunkat! 
Isten szeretete nem emberi szeretet. Meg kell ismerni az 1Korinthus 13-at, ami a szeretetről 
szól. Nézzük meg, hogy Isten szeretetéről mit ír az Ige. 

1Korinthus 13,4‒8. 
4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 

nem fuvalkodik fel. 
5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 

tartja számon a gonoszt, 
6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 
7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. 
8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy 

akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.  
Ezt a Bővített fordításból is szeretném nektek felolvasni. 
1Korinthus 13,4‒8. Bővített fordítás. 
4. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves. A szeretet sohasem irigy, nem féltékeny, 

nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja magát gőgösen, nem beképzelt, vagyis nem 
arrogáns, a büszkeségtől nem fuvalkodik fel. 

5. Nem durva, vagyis nem modortalan és nem cselekszik illetlenül. A szeretet nem 
ragaszkodik saját jogaihoz vagy útjaihoz, mert nem keresi a maga hasznát, nem 
sértődékeny, nem ingerlékeny, nem neheztel, nem tartja számon a vele szemben 
elkövetett gonoszságot. Nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie. 

6. Nem örül a törvénytelenségnek és az igazságtalanságnak, de örül, ha a jog és az 
igazság uralkodik. 

 7. Bármi történjék is a szeretet minden körülmények között kitart, mindig kész 
mindenkiről a legjobbat feltételezni, reményei semmi módon sem halványulnak el. 
Mindent kibír anélkül, hogy meggyengülne. 

 8. A szeretet soha el nem múlik, sohasem halványul el, nem avul el és soha nem ér véget.  
Ámen. Dicsőség az Úrnak! 
Ha mindent, amit itt felsoroltam az isteni szeretetről, be tudnánk tartani, akkor csak 

szeretet működne ebben a világba. Mert az isteni szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves. 
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Ezeket a jellemzőket mind meg kell tanulnunk alkalmazni, meg kell tanulnunk megérteni, 
hogy ez a szellemünkben ott van, és ezt munkába kell állítani. Nem az érzéseink alapján kell 
élnünk és nem a saját elgondolásaink alapján. Például, ha valaki beszólt, valaki mondott 
valamit a hátam mögött rólam és visszamondták, az rosszul esik, és rögtön odamenne az 
ember és visszadörgölné a támadó szavakat a másiknak, de az isteni szeretet nem ezt teszi. Az 
isteni szeretet eltűri ezt és Istenre tekint, átnéz ezeken. Természetesen vannak olyan dolgok, 
amiket isteni szeretettel el lehet rendezni. Nem beképzelt az isteni szeretet. Találkozunk olyan 
emberekkel, akik beképzeltek, de nekünk meg kell tanulni, hogy ne legyünk ilyenek. 
Büszkék, arrogánsak, modortalanok. Ezeket mind látjuk, hogy milyen emberi természettel 
működnek az emberek. De hisszük azt, hogy minket átformál a Szent Szellem. Mert ha ezeket 
az Igéket folyamatosan olvassuk, magunkba szívjuk, akkor a Szent Szellem át tudja formálni 
a szívünket. Mi is oda tudjuk tenni magunkat és úgy tudunk viselkedni testi módon is, ahogy 
kell. Általában a házasságban szokták mondani azt, hogy így szeretlek, úgy szeretlek és 
közben hallunk olyanokat, hogy megveri a párját és durva vele. 

Azt írja, hogy az isteni szeretet nem durva. Hallunk olyat, hogy valaki durva, és uralkodik 
a másik felett. Az nem isteni szeretet, akkor ne mondja a másiknak, hogy szereti. Nagyon 
kellene tudni az embereknek, hogy az isteni szeretet hogyan működik. A nap példáját 
mondom, hogy mindenkire egyformán süt. Isten is mindenkinek odaadta az Ő szeretetét, 
minden teremtményét szereti, de mi, akik újjá vagyunk születve, meg is kapjuk a szívünkbe 
ezt a szeretetet, bent van a bensőnkben. Dicsőség az Úrnak! Hálákat adunk ezért. Az 
irigységről is beszél. Nagyon sokan irigyek a másikra, mert irigyli azt, ami a másiknak van. 
Ezt nem szabadna engednie saját magának, hanem szeretettel inkább azt mondani, hogy 
dicsőség az Úrnak, hogy van neked. Az isteni szeretet önzetlen, az emberi szeretet önző. Az 
isteni szeretet a másik dolgait teszi maga elé. Beleesünk olyan hibákba, hogy a régi ember 
szerint élünk, az újjászületésünk előtti viselkedéssel vagyunk, úgy is gondolkodunk nagyon 
sokszor és azt is mondjuk ki. A régi életünket le kell tenni, mert tudnunk kell azt, hogy 
Krisztusban csodálatos személyek vagyunk. A régi élet egy képmutatás volt. Jézus szeretettel 
járt az emberekkel, és ha Jézus a szívedben van, te ugyanígy meg tudod tenni. Dicsőség Neki! 
Sokan, újjászületett keresztények azt mondják, hogy én már ilyen vagyok, én ezt szoktam 
meg, én nem tudok ebből megváltozni. Nem a szokás szerint kell élni, meg lehet ebből 
változni. A megbocsájtás is nagyon fontos, hogy meg kell bocsájtani a másiknak. Azt hozta 
most itt a Szent Szellem dicséret közben, hogy nem megbocsájtani kell, hanem meg sem kell 
haragudni a másikra. Ha leköpne valaki, akivel beszélgetünk és vitába szállna, vagy valami 
miatt nem tetszene, vagy azt mondaná, hogy mit képzelsz te magadról, hogy hirdetheted az 
Igét?  Mert Krisztus követői vagyunk, és a szolgálókat is keményen támadják vagy így, vagy 
úgy. Ha valaki szemen köpne, a testem kívánná, hogy visszaadjam neki, de a szívemben Jézus 
azt mondja, hogy ne tegyem. Ha én Jézusra figyelek, Isten szeretetére, akkor nem teszem, 
letörlöm és beszélgetek vele tovább. Nagyon mélyen meg kell tanulnunk Isten szeretetének a 
működését! Ha a Galata 5,22-ben felsorolt jellemzők vannak a szívünkben, akkor meg tudjuk 
ezt tenni. Örömben tudunk élni, szeretetben tudunk élni, békességben tudunk élni, 
béketűrésben, hosszútűrőek tudunk lenni, ahogy Isten Igéje leírja. Ugyanaz a képesség van 
bennünk, a szívünkben, mint Jézusnak. Ugyanazokkal a képességekkel rendelkezünk. Nekünk 
örömben kell lenni, de amikor ér valakit valami támadás, van olyan, aki még öngyilkosságot 
is el akar követni. De az nem Krisztus szerinti gondolkozás, nem a Krisztus elméjével 
gondolkodik. Sokan nem tudják, hogy mi van a szellemükben, a Szellem gyümölcse mind ott 
van, mind megkaptuk. Minél jobban koncentrálunk a bajainkra, az annál nagyobbá válik, 
annál nagyobbra nő. Sőt nem csak, ha rágondolunk, és rákoncentrálunk, hanem folyamatosan 
ki is mondjuk a problémát. Ha mindig azon gondolkodunk, akkor az annál nagyobb lesz, és 
annál jobban elnyomja az ördög a gondolkozásunkat, egy nyomást helyez a gondolatainkba. 
Aki így tesz és engedi ezt, az nem tudja, hogy ő kicsoda valójában Krisztusban. Mi az öröm 
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kenetét kaptuk a gyász helyet, a szomorkodás helyet. Az örömöt kaptuk, és Krisztus öröme a 
mi erősségünk. Hisszük azt, hogy ez az öröm, ez az isteni öröm. Mert amikor bulizik valaki, 
vagy lakodalomban van, jól érzi magát, jókat nevet, vagy vicceket mesélnek, az az öröm, nem 
az az öröm, mint amit Isten adott a mi szívünkbe. A szellemünk folyamatos örömben van, 
folyamatos boldogságban. A szellemünk nem tud depressziós lenni, azok a gondolatok által 
történnek. Ki kell pukkasztanunk ezeket az átkokat, mint a depresszió, nyomás, ami jön 
felénk. A szellemünk nem ismer vereséget, a testünk az, ami rosszul gondolkodik és az el-
ménk. Fel kell öltöznünk teljes mértékben az isteni természetet! Sajnos sokan önzőek a 
testükben, de a szellemükben nem tudnak önzőek lenni, mert az isteni természet van benne. 
Uralkodnunk kell a testi dolgokon! Azt írja Isten Igéje, hogy a szellem gondolata élet és 
békesség. Örömben és békességben is tudunk élni. Nézzük meg a Kolosse 3,15. mit ír erről. 

Kolosse 3,15. 
15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy 

Testben; és háládatosak legyetek. 
Engedjük, hogy Isten békessége uralkodjon a szívünkben. De ne engedjük azt, hogy a 

békességet megrontsák a bajok, mert a bajok jelenléte, az a békesség hiánya. Amikor a bajok 
jönnek, nekünk akkor is békességben kell lennünk. Ne is mondjunk ki semmit, akkor sem, ha 
megbántanak, mert a szánkkal rontunk el sok mindent. Nagyon vigyázni kell arra is, hogy mit 
mondunk ki, mert az is szokásunk, hogy beszélünk a másikról, akár a háta mögött, akár 
másképp. De ezekből mind ki lehet gyógyulni, én mindig azt mondtam, hogy a gyógyulás felé 
vagyok ebben is, de hisszük azt, hogy mindannyiunk így van. Igyekezzünk, hogy ez úgy 
történjen, mert Isten elvárja tőlünk. Ha már az Ő gyermekei lettünk és bennünk van az Ő 
szeretete, az Ő öröme és az Ő átváltoztató Szelleme, ami a szívünket átformálja, akkor hiszem 
azt, hogy meg is tudjuk ezt tenni, mert mi alávetjük magunkat mindennek. A Példabeszéd 
18,21. azt írja: 

Példabeszédek 18,21. 
21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret 

azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. 
Ha ebbe belemélyed az ember és elgondolkodik minden egyes szaván, láthatja, hogy benne 

van az, hogy mit értsünk meg. Az életet szóljuk a testünkre, ha gyógyulást szólunk és nem 
hisszük el, ami tünet van rajtunk, akkor életet szólunk és meggyógyulunk. Dicsőség az Úrnak, 
hogy ti nagyon szépen gyakoroljátok ezt. Ha valaki megtudja, hogy beteg és csak arról beszél, 
akkor bizony a halál felé megy, mert a nyelvünk hatalmában van minden. Mikor valaki azt 
mondja, hogy nincs pénzem, kevés pénzem van, nem kapok több pénzt, akkor nem is fog, 
mert ő ezt vetette a szájával. Fontos az, hogy odafigyeljünk minden egyes szavunkra, mert ki-
ki szeret azzal élni. Mikor valaki azt mondja, hogy nekem ez már úgysem lesz, nem tudom 
megcsináltatni ezt, nem tudom azt megtenni, nem tudok elmenni ide, nem tudom venni 
magamnak, mindenre a nemet mondja, akkor nem is lesz. Ha így él vele, ezt mondja, nem is 
lesz, mert meg is eszi a gyümölcsét. Erre is jó, hogy, amit vetettél, azt learatod. Nagyon 
fontos az, hogy odafigyeljünk. Ez a tanítás most elment egy kicsit másfelé, de ezt most így 
hozta az Úr, hogy erről is egy pár szót beszéljünk.  

Visszatérve a jellemzőkre, a Szellem gyümölcsére, és a mi újjászületett szellemünk gyü-
mölcsére, ami bennünk van, az mindennap folyamatosan munkálkodik bennünk és azért kell 
Isten Igéjét a szánkra venni, elmélyedni benne, a természetünket átváltoztatni isteni termé-
szetre. Gyakorolni minden napon, gyakorlatba tenni azt, hogy megváltozunk és használjuk az 
isteni örömöt, az isteni békességet, a hosszútűrést, és minden jó tulajdonságot, amit kaptunk. 
Ámen.  

Bor Ferenc:  

Köszönöm a lehetőséget. Én is szeretettel köszöntelek benneteket. A hitről szeretnék ma 
beszélni, mert ebben a bibliaiskolai anyagban olyan új információkat nyertünk, hogy ez rend-
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kívül fontos mindannyiunk számára. A múlt alkalommal beszéltünk az újjászületésről, hogy 
mit kaptunk az újjászületéssel. Itt csak megerősítem azt, hogy Krisztus hitével rendelkezünk 
már az újjászületésünk óta. Ha megértjük azt, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor meg fog 
változni az életünk gyökeresen. Nekünk természetfölötti hitre van szükségünk. Az 
üdvösségnél is az a helyzet, hogy az üdvösség, az örök élet emberi hittel nem érhető el, illetve 
meg sem érthető. Amikor újjászületünk, akkor Isten hitével éltünk, Isten hitét használtuk az 
újjászületéshez.  

Galata 2,16. 
16. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a 

Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a 
Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; mivel a törvény cselekedetei-
ből nem igazul meg egy test sem. 

Krisztus hitéből igazultunk meg, más szóval Krisztus hitét használva születtünk újjá és 
igazultunk meg. Ugyanazt a hitet kaptuk, amivel Jézus rendelkezik. Így már érthető az, hogy 
miért mondta Jézus azt a János 14-ben, hogy ti is ugyanazokat fogjátok cselekedni, amiket én 
cselekedtem, mert mi is Krisztus hitével rendelkezünk. Ezek a tanítások nagyon jól fölnyitják 
a szemeinket. A Róma 12,3-t ismeritek, amelynek a vége azt mondja, hogy a hit mértékét 
kaptuk. Annyira ki voltunk fosztva, hogy még a hitet is Istennek kellett odaadnia nekünk, 
mert az ördög kifosztott bennünket, azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.  

Róma 12,3. 
3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki 

ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta 
kinek-kinek a hit mértékét. 

A szolgáló úgy szemlélteti ezt a hit mértékét, mint például, ha egy leveskonyhát üzemeltet 
valaki, egy jótékonysági konyhára kell gondolni, és van egy merőkanál és mindenkinek 
ugyanazzal a merőkanállal ad egy adagot. Nem evőkanállal, nem kiskanállal, nem 
kávéskanállal, nem teáskanállal, váltogatva ezeket, hanem mindig ugyanazzal a leves 
merőkanállal. Körülbelül így kell elképzelni a hit mértékét, mindenki egyforma hitet kapott 
Istentől. Szellemünk a hit egyetlen létező mértékét kapta. 

Galata 2,20.  
20. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a 

Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és Önmagát adta értem. 

Ebben két olyan kulcs van, amit nagyon fontos megértenünk. Krisztus hitében élünk, amit 
az üdvösségben kaptunk meg. Mindenkinek ugyanolyan a hite, mint Jézusnak, vagy használ-
juk, vagy nem. Ez dönti el, hogy valakinél működik a hit, valakinél pedig nem. Természetesen 
a hitünket a rossz gondolkodás akadályozza. Haginnek is van erről egy füzete (Helyes és 
helytelen gondolkodás), helytelen gondolkodás, helytelen hit, helytelen szavak és a rossz 
aratás. Ez így következik egymás után. Ez igaz a helyes gondolkodásra is, a helyes hitre is, a 
helyes szavakra is és a helyes aratásra is. Ne feledd, hogy ugyanaz a hit munkálkodik benned, 
ami feltámasztotta Jézust a halálból! Bennünk van az a hit, bennünk van az az erő, ami Jézust 
feltámasztotta a halálból. Mindazzal rendelkezünk a bensőnkben, amivel Jézus. Szokták azt 
mondani, hogy mi „kis Jézusok” vagyunk, itt a példa rá. Ha olyan hitünk van, mint Jézusnak, 
ha olyan hitet kaptunk, mint Jézus, akkor miért ne használnánk? 

Filemon 1,6. 
6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden ben-

ned levő jónak megismerése által. 
A hathatós azt jelenti, hogy működőképes. A benned levő jó, szinte körül se lehet írni. Ez 

azt jelenti, hogy ami Jézusnak megvan, az bennünk is megvan! Az a hit van bennünk, ami 
feltámasztotta Lázárt a halálból!  Akkor miért vagyunk betegek, miért vagyunk depressziósak, 
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miért vagyunk szegények? Azért, mert nem tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban! Természe-
tesen saját magunkat korlátozzuk le. Ha az a hit van bennünk, amivel Jézus feltámasztotta 
Lázárt a halálból, akkor elegendő hitünk van arra, hogy megragadjuk Isten áldásait. Azt 
mondja az Ige, hogy egyenlő hitet nyertünk. A görög azt mondja, hogy azonos hitet 
Krisztussal. Igazából nem is annyira helyes az, hogy kis hit, meg nagy hit, bár a Biblia így 
fogalmazza meg. Helyesebb lenne azt mondani, hogy valakinek gyenge hite van, a másiknak 
meg erős hite van. 

Mindannyian szoktunk főzni teát. Minden filterbe ugyanaz a képesség van, attól függ a tea 
erőssége, hogy mennyi ideig áztatjuk, mennyi ideig használjuk azt, ami a rendelkezésünkre 
áll. Lehet gyenge teát készíteni egy filterből és lehet erős teát is készíteni.  

Nem hitbéli problémánk van, hanem ismeretbeli problémánk, mert nem tudjuk, hogy mivel 
rendelkezünk. Az eddigi tanítások ezt nem fejtették ki ilyen mélységében, de hála az Úrnak, 
hogy mi most olyan vonalon vagyunk, hogy az Úr megvilágítja ezt számunkra és 
továbbadhatjuk a hallgatóságnak. A hitünket pedig fel tudjuk hígítani, azzal, hogy nem 
tudjuk, hogy mivel rendelkezünk, és akkor nem lesz erős a tea, akkor csak gyenge lesz.  

Nagyon mellbevágott az a mondat, amikor a leckét hallgattam, hogy nincs szükségünk 
több hitre, hanem azt kellene használnunk, ami van. Ha Krisztus hite bennünk van, akkor 
megvan minden a hit területén. Ha használnánk a krisztusi hitet, ami bennünk van, akkor 
meglenne a teljes békességünk, a teljes egészségünk, a teljes gazdagságunk, ellátásunk, ezek-
ben kellene járnunk. 

Egy érdekes dologra irányította rá az Úr a figyelmemet, azok a tanítványok is, akik 
Jézussal jártak, nagyon sok problémán mentek át, de soha nem kérték azt, hogy erősítse őket a 
hitben. Egy eset volt, amikor kérték, amikor megbocsátásra volt szükség. Akkor kérték azt, 
hogy növeld a hitünket, mert a kapcsolatainknak bármilyen területén működőképesnek kell 
lenni.  

Ismerd fel, hogy a hit már a tiéd és nem kell megkapnod, hanem működésbe kell hoznod, 
ki kell árasztanod. Amennyire meg tudjuk újítani az elménket, olyan mértékben tud 
átáramlani az erő a szellemünkből a testünkbe és így természetfeletti egészségben járhatunk. 

Valljuk meg, hogy a testembe nem hatolhat be kórokozó élve! Ez volt az Úr Jézusnak is az 
álláspontja és Ő sose volt beteg, nincs róla Írás!  

Kétféle ismeret létezik, az egyik a világi ismeret, a testi ismeret. A génjeinkben hordozunk 
bizonyos információt a DNS által, de ehhez hozzájön még a tapasztalat és a neveltetés. Ez a 
világi ismeret. De szükségünk van egy szellemi ismeretre is. Újjászületéskor mi vadonatújak 
lettünk a szellemünkben, Krisztus bennünk van, és ezáltal képes a személyiségünk és a 
szokásaink megváltozni. Mi is kellünk hozzá, hogy hagyjuk ezt. Tudatában kell lennünk 
annak, hogy szellemi világban élünk. El kell jutnunk oda, hogy a hit valóságosabb legyen, 
mint amikor látjuk azt a bizonyos dolgot. A hit az a képesség, hogy a láthatatlan birodalom-
ban is látunk, érzékelünk dolgokat. Az Ige megmutatja, hogy mi történik a szellemi világban. 
Nem feltétlenül fontos, hogy angyalokat lássunk, látomásokat, egyszerűen, ha bízunk Isten 
Igéjében, akkor elmondja, hogy mi történik a szellemvilágban. Valaki lát angyalokat, valaki 
nem, de ettől még hiszem Isten Igéjét és tudom, hogy léteznek angyalok. A hit képesség 
annak érzékelésére, ami a szellemi világban zajlik. A hit, nem a nem létező, hanem a létező, 
de láthatatlan tartományba tartozó dolgokról való meggyőződés. Nemcsak jó szellemek, 
szolgálóangyalok vannak, hanem gonosz szellemek is.  

Ennek a szolgálónak az Úr megmutatta, hogy amikor azonnal meggyógyul valaki egy 
imádság által, ott gonosz szellemek álltak a háttérben. Ahogy azok eltávoztak, azonnal 
megtörténik a gyógyulás. Amikor fokozatosan történik egy gyógyulás, akkor fizikai probléma 
volt a testben. A gyógyulásunk már elvégeztetett két évezrede Krisztusban, ez át van adva 
nekünk. Át van adva nekünk a halálból feltámasztó erő. mi egy olyan vezeték vagyunk, mint a 
villanyvezeték, vagy a kábel, hogy az erő átfolyjon mások felé, tudjunk szolgálni mások felé 
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kézrátételes gyógyítással vagy imádsággal, mert a szavainkkal is ki tudjuk árasztani a 
természetfeletti erőt. Ennek két feltétele van. a fizikai testünk és a hitben járás. Csak az tud 
hatalmat venni a sötétség erői felett, aki fizikailag megszületett itt a földön. A hit hidat épít a 
szellemi világ és a fizikai világ között, hogy a szellemi világból átjöjjön a fizikai világba, azaz 
a valóságba az, amit kértünk, amiért imádkoztunk. Más szolgáló azt mondja, hogy a hit egy 
autó, egy szállítóeszköz, ami elhozza számunkra azt, ami szellemben már megfogant és a 
hitünkkel elő tudjuk szólítani. Istent nem vehetjük rá semmire, de vehetjük Isten Igéjét és 
megláthatjuk, hogy mi az, ami már a miénk: a gyógyulás, a gyarapodás, a békesség, a szent 
védelem.  Mi a hitünk által tudjuk valóságba hozni, a fizikai világba áthozni, ami a szellemi 
világban már megvan. Amikor valamiért imádkozunk, akkor hinnünk kell, hogy az a szellemi 
világban megfogant, megvan. Addig nem tudjuk valóságba hozni, először meg kell fogannia, 
olyan, mint egy kis magzat, és utána eltelik egy idő, mire napvilágot lát. 

Nem Isten gyógyítja meg az embereket, hanem mi hozzuk valóságba a gyógyulásunkat, 
amiért Krisztus már elvégezte a munkát. Az 1Péter 2,24. világosan leírja, hogy az Ő sebeivel 
gyógyultatok meg, múlt időben! Isten már meggyógyított és belénk helyezte a feltámadás 
erejét. 

Hisszük-e azt, amit Jézus megadott nekünk és lehetővé tesszük-e azt, hogy ez az erő meg-
nyilvánuljon és kiábrázolódjon testünkben az egészség? Engedd, hogy ez a természetfeletti 
erő áradjon benned, rajtad keresztül mások felé és áldás tudsz lenni mások számára is.  

Efézus 3,20. Egyszerű fordítás 
20. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire 

kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. 
Isten bennünk munkálkodó erejéről van itt szó. Isten csak embereken keresztül tud moz-

dulni. Itt az erő szó hitet jelent. Mi kapcsoljuk be és mi kapcsoljuk ki ezt az erőt. Ugyanígy a 
nyelveken szólást is mi kapcsoljuk be és a hitet is. Hatalmat kaptunk, hogy mi gyógyítsunk!  

Máté 10,1. 
1. És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a tisztátalan szellemek 

felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. 
Nekünk nem kell könyörögnünk Istenhez, hogy gyógyítson meg valakit vagy saját magun-

kat, hanem alkalmaznunk kell a bennünk levő erőt, például egy kézrátételes ima formájában, 
hogy ez az erő áradjon ki a hitünk alapján és törje meg azt a betegséget. A szellemünk 
tökéletes, csak az elménkben vannak hiányosságok. Amilyen tempóban újítjuk meg az elmén-
ket, olyan tempóban tudjuk megtapasztalni a változásokat akár a gyarapodás, akár a 
gyógyulás területén, vagy bármilyen más területen. Ha ráébredünk arra, hogy kik vagyunk 
Krisztusban, ettől meg fognak változni a cselekedeteink, a hitünk, a reményeink, a várakozá-
saink és tudnunk kell, hogy kegyelem által Isten igazsága vagyunk Krisztusban. Isten ereje 
bennünk van és a szellemünkben ugyanolyanok vagyunk, mint Jézus. Ha ebből mély meg-
értést veszünk, akkor ettől minden megváltozik. 

Térjünk vissza egy kicsit Krisztus értelméhez. Isten igéje azt mondja, hogy Krisztus 
értelme bennünk van, a szellemünkben. Ezt ma már olvastuk az 1Korinthus 2,16-ban. A 
szellemünknek is van elméje. Isten dolgait értelemmel nem tudjuk felfogni, megérteni. Több 
Ige kapcsolódik ide. 

János 14,26. 
26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő 

mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam 
néktek. 

Eszetekbe juttatja és Krisztus értelme, ez két igeutalás egymás számára. A Szent Szellem 
emlékeztet minket, ez a legtökéletesebb jegyzettömb. A szellemünkben szükséges ismeretre, 
bibliai ismeretre szert tenni. 
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Kétféle tudás létezik, és másképp hat ránk mindegyik. Van az egyszerű információ, amit 
akárhonnan begyűjthetünk. Tévé, rádió, iskola, újság. De van a kinyilatkoztatott tudás, ami 
Isten elméjéből származik és a szívünkhöz szól. Az egyszerű információ az agyunkhoz szól a 
kinyilatkoztatott tudás pedig a szellemünkhöz. A szellemi emberünk mindazt tudja, amit Jézus 
tud, csak ezt elő kell bányászni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a Krisztus értelme a 
szellemünkben van és nem a lélek területén, az értelmünkben. Az 1János 2,20. és 2,27. Igék 
kapcsolódnak az 1Korinthus 2,16-hoz, hogy Krisztus értelme a miénk, vehetjük utalásnak is. 

1János 2,20. 
20. És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. 
1János 2,27. 
27. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek 

arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, 
úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok Őbenne. 

A kenet azt jelenti, hogy mindent tudunk, és itt a megtévesztés ellen kell használnunk ezt. 
Le kell ellenőrizni mindent a szellemünkben és az Igében. A szellemünknek tökéletes a tudása. 

Pál tudása is kinyilatkoztatás által jött. Miután újjászületett és a Szent Szellemmel betölte-
kezett, három és fél évre elment a sivatagba, elvonult. Sokat imádkozott nyelveken és vissza-
térve kinyilatkoztatása volt az evangéliumról. Az úrvacsora során korábban már hallottátok, 
hogy Pál nem volt jelen azon az úrvacsorán, amit Jézus tartott, az utolsó vacsorán, de ponto-
san tudta, hogy mi történt, azért, mert nyelveken imádkozott az elvonulása során és a Szent 
Szellem által megkapott minden információt. Benne van a szellemünkben, benne volt az Ő 
szellemében is minden információ és fel tudott jönni az elméjébe, és megértett mindent. 
Amikor Pál visszatért, Péternek nem volt még meg ez a kinyilatkoztatott tudása, Ő még 
mindig a törvényről tanított és nem a kegyelemről, úgyhogy szóvá is tette ezt Pál Péternek. 
Pál több kijelentést kapott, mint azok, akik három és fél évig együtt jártak Jézussal, mert 
újjászületéskor Krisztus értelmét kaptuk mindannyian. Kenetünk van a Szent Szellemtől és 
mindent tudunk, ahogy olvastuk az Igében. Hogyan lehet ezt kimeríteni? Vehetjük úgy, hogy 
a szellemünk egy kút, a nyelveken szólás által lehet kimeríteni. A nyelveken szólás során 
sokkal jobban működnek a szellemi ajándékok. Amikor nyelveken imádkozunk, kérnünk kell 
a magyarázatot, mert az 1Korinthus 14,13-ban ez egy parancs a számunkra, hogy kérjük a 
magyarázatot. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor Isten bölcsességét imádkozzuk, és en-
nek elő kell jönni. 

A szolgáló azt is mondja, hogy bizonyos Igéket kiírt kézzel és minden szónál, amit nem 
értett megállt, elmélkedett, és kinyilatkoztatást kért. 

Eszembe jutott egyik vasárnapi gépelőnk bizonysága, benne is van az újságban, de mástól 
is hallottam, hogy neki milyen nagy áldás, hogy gépeli a vasárnapi tanításokat, mert sokkal 
jobban megérti, mintha csak hallgatná, mert minden szót le kell neki írni. Először is meg kell 
hallgatni és utána le kell írni. 

Ez a szolgáló azt mondja, hogy miután így elmélkedett, fél év után egy robbanás történt és 
összeállt a kép, egy átfogó képet kapott Isten Igéjéről. 

A szellemünkben van az éltető víz, ott a kút, csak ki kell mernünk! Bátran éljünk a nyelve-
ken szólással és közben kérjük a nyelvek magyarázatát. Bíznunk kell abban, hogy a nyelvek 
imája alatt, az értelmünk gyümölcsöt terem, ami azt jelenti, hogy megértjük, hogy mit imád-
koztunk nyelveken. A nyelvek magyarázata nem fordítást jelent, hanem Isten ugyanazt az 
információt megadja az anyanyelvén a magyarázónak, amit az imádkozó imádkozott. Tehát 
nem fordításról van szó, hogy angolról fordítok magyarra.  

Engedjétek meg, hogy a mindenszentek közeledtével pár gondolatot átadjak. Mi a különb-
ség mindenszentek és halottak napja között? 
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Mindenszentek, a Krisztusban elhunytak emléknapja. Halottak napja, november 2. pedig az 
összes elhunyt ember emléknapja, beleértve az újjászületetteket és az elveszetteket is. Felol-
vasnék egy pár sort. 

„Eljön a nap, amikor megemlékezünk elhunyt szeretteinkről. Eszünkbe jut a sok kedves 
emlék, amelyekre szívesen emlékezünk vissza és hálát adunk istennek azokért a dolgokért, 
amelyeket tőlük kaphattunk, amíg velünk voltak. Jézus az igazi reménységünk akkor is, 
amikor elhunyt szeretteink emléke tölti meg szívünket. Ő nem akarja, hogy a fájdalomban 
maradjunk. Isten vígasztaló szeretete jön a szomorúság helyére. Ha fájó szívvel emlékezel 
elköltözött szeretteidre, akkor Isten vígasztaló szeretete töltse meg a szívedet!” 

A békességről is volt szó az egyik leckében. Kétféle békesség van. Az egyik a világ békes-
sége, ami azt jelenti, hogy a bajok hiánya. De van Isten békessége, amely mindenek feletti, és 
ebben kellene járnunk. A beleegyezésünk és az együttműködésünk nélkül semmi nem borít-
hatja fel a békességünket és semmi nem dühíthet fel bennünket. Ha ebbe beleesünk, akkor 
testi módon viselkedünk. 

A múlt heti tanításhoz szeretnék még egy érdekes dolgot hozzáfűzni. Többek között az 
üdvösség elvesztéséről és Jézus megtagadásáról volt szó. Pontosabban az üdvösségünket nem 
veszíthetjük el, de visszautasíthatjuk Jézust. Azt is mondtuk, hogy tízezer keresztényből, talán 
ha egy ezt elköveti. Hallottam egy olyan esetet, hogy egy pásztor házaspár találkozott volt 
testvérekkel, akik azt mondták, hogy tudjátok, hogy mi már ateisták vagyunk? Megdöbbentett 
a hír, hogy tényleg van ilyen. Köszönöm a figyelmeteket. 

 
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. 

Mert olvashatjuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos az, hogy ezt meg-
tegyük, mert pokol és a menny között nincs átjárás. Nem lehet átimádkozni a pokolból senkit 
a mennyországba. Fontos ezt tudni, hogy a kettő között nincs átjárás. Dicsőséget adunk az 
Úrnak és megvalljuk a mai napon Jézust Urunknak. Mondjátok utánam az üdvösség imáját! 

Először is, azt mondja a Róma 10,9‒10. 
Róma 10,9‒10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Drága Mennyei Atyám, eléd 

jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája, Jézus nevében! 
 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. 
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. 
Jézus, te vagy az én Uram és Megváltóm! 
Jézus, te vagy az én Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. 
Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére örökre megtisztított minden bűntől.  
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság! 
Köszönöm neked, drága Jézusom, az örök életemet! 
 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
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