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NÖVEKEDÉS AZ IGÉBEN 

 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2023. 03. 11. 

 
Áldjuk és magasztaljuk, Atyám, a Te drága, szent nevedet! Köszönjük a jelenlétedet, az 

érintésedet. Hálát adunk a Szent Szellemed erejének a megnyilvánulásaiért! Köszönjük, hogy 
a mai napon is lesznek jelek, csodák, gyógyulások, szabadulások és áttörések, a Jézus 
nevében. Mert lehullanak a láncok és a bilincsek. Vége a rabságnak! Kiesik a szeg a falból és 
a súly, a teher, ami rajta volt, összetörik, a Jézus nevében. Hálát adunk Atyám, hogy 
készíthetjük az Úr útját. Köszönjük Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkádat, amit mi teljes 
munkának ismerünk el, amihez nekünk nem kell hozzátenni semmit, mert a Te végtelen 
kegyelmed és a végtelen irgalmad mindent elvégzett a kereszten. Kifizette az árat, a teljes árat 
a szabadulásunkért. Köszönjük a Te drága szent Igédet, amit írott formában nekünk adtál. 
Hálát adunk, hogy az írott Ige rávilágít és megvilágítja az élő Ige munkáját és dicsőségét, a 
Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük Uram, a békességedet, a szeretetedet. Megáldjuk az 
otthonaitokat és a szeretteiteket, a Jézus nevében. Nyitott szívet vallunk meg felettük, a Jézus 
nevében. Köszönjük Uram, hogy munkálkodsz az ő üdvösségükön, szabadulásukon, gyógyu-
lásukon. Az 1Péter 2,24. és a Filippi 4,19. Igék valóságát valljuk meg mindannyiótok és a 
szeretteitek felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget, az 
Úr Jézus Krisztus szent nevében! Hálát adunk Uram, hogy a mai napon is növekedhetünk, és 
magasztalhatjuk a Te szent nevedet. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd, mindörökkön örökké. 
Ámen!  

Áldd meg a szomszédodat és buzdítsd arra, hogy növekedjen az Igében! 
Szeretettel ölelünk benneteket. Ismét elérkezett a következő hét, hogy találkozzunk. 

Mindenképpen az Igéről szerettem volna tanítani, ez volt a szívemben. Csak ezen belül a téma 
változott meg, tegnap az Úr megváltoztatta. 

De mielőtt elkezdem, valamit szeretnék elmesélni. Volt egy meglepetésem a héten. Nem 
néztük meg időben és nem írtuk be a naptárba, hogy be kell mennem egy bizonyos hivatalba, 
ahol általában sorba kell állni. A feleségem kedden megnézte az időpontot és mondja, hogy 
neked szerdán kell menni. Milyen jó lett volna, ha előbb megnézzük, mert akkor hétfőn az 
előző heti ságvári úttal együtt meg tudjuk oldani, és így jól sáfárkodunk az üzemanyaggal is. 
De egyébként én terveztem, hogy bejövök Siófokra a lányokkal, egy politikai vezetővel 
akartam beszélni, hogy az egyesület mit tudna felajánlani ismeretterjesztő előadás címszó 
alatt. Ez először összerázódott bennem, hogy most akkor jöhetek szerdán is, meg csütörtökön 
is. Ez időben sem mindegy, meg dupla út. Mondtam a feleségemnek előző nap, hogy 
kapaszkodjunk össze a hitükben és imádkozzunk, hogy ezt az Úr munkálja ki. Felhívtam azt a 
bizonyos hivatalt. Bejelentkezett a telefonközpontos és mondtam, hogy ki vagyok, és kérem 
szépen az Andreát, akihez szoktam menni. Azt mondja, hogy én vagyok, mert ma kint vagyok 
a recepciós pultnál. Mondtam neki, hogy mi a gondom, hogy most vettem észre, hogy 11-ére 
be vagyok írva, de nekem 12-én is más ügyben kell mennem és nem szeretnék kétszer menni, 
tudna-e valamit segíteni. Ilyen nincs máshol, de azt mondta, hogy átírom a dátumot. Nagyon 
megköszöntem. Utána fölhívtam a politikai vezetőt, hogy szeretnék időpontot kérni tőle, hogy 
mikor tudnék vele beszélgetni. - Hát, azt mondja, a szerda nagyon zsúfolt, a csütörtök jó 
lenne? - Igen. - Mikor? - Hát mi beérünk negyed tízre. – Akkor fél tíz. A lányok legalább egy 
órás időtartamot terveztek Siófokon, mondtam, hogy nekem le kell zavarnom a hivatali ügyet, 
annál a bizonyos politikai vezetőnél egy beszélgetést és műszaki vásárlást is meg kell 
ejtenem. Nagyon jó, ha az ember figyel a Szent Szellemre. Hol kezdjem? Mert az okos doboz 
azt mondja, ha most abba a bizonyos hivatalba mész, akkor sorszámot osztanak, hosszú 
sorállás van, akkor fél tízre nem fogsz odaérni a megbeszélésére. Kezdjem a másik végén? 
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Szóval, sehogy sem volt jó. A bensőmre hallgattam, és ez volt az úgymond szerencsém. 
Bementem abba a bizonyos hivatalba 9 óra 10-kor. A pultnál: kezét csókolom, Andrea, 
megint itt van kint? Igen – mondja – pár percre el kellett mennie a recepciós kolléganőnek. 
Na, most megint az okos doboz azt mondja, hogy várhatsz, amíg bemegy a helyére, sorban 
állhatsz, ennyi idő, meg annyi idő. De azt mondja, hogy megpróbálok innen bemenni a 
rendszerbe. Két perc alatt végeztem. Ott álltak a többiek sorban. 9:20-kor már ott voltam a 
politikai vezetőnél, én vártam még tíz percet. Utána belefért még a műszaki üzlet is és még én 
vártam a lányokra. Tudjuk, hogy az Úr a legjobb szervező, de ennyire! Merjük az Úrra bízni 
az útjainkat, meg a dolgainkat. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani. 

A mai tanításunk címe: Növekedni az Igében. Adós vagyok egy Igével, amit a múlthéten 
nem sikerült megtalálnunk. Akkor azt mondtam, hogy 2Timótheus 4,22, de valójában a 
2Timótheus 4,2. Ezt olvassuk el, mert ide illik a mai anyaghoz is. Volt olyan kedves bárány, 
aki SMS-ben küldtem nekem másnap reggel, hogy hol van az Ige. 

2Timótheus 4,2. 
2. Hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan időben, ints, feddj, 

buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 
Itt az Ige szerepét akartuk előhozni. Itt van benne, hogy az Igével lehet inteni, fedni, 

buzdítani, azaz bátorítani. Semmiképpen sem rombolni, vagy félelmet gerjeszteni bárkiben is. 
Mert Isten az Igéjét nem arra adta. Isten felkent Igéje a túlélő készletünk része.  

Egy kicsit átismételünk néhány gondolatot az előzőből, ha nem bánjátok. Vannak olyan 
bevállalós fiatalemberek, akik olyan kalandokba belevágnak, hogy beküldik őket az őserdőbe 
és a másik végén ki kell jönni élve, minimális felszereléssel. Úgymond túlélő készletet adnak 
nekik. Isten nekünk az Igét adta túlélőkészletül. Tehát a túlélőkészletünk része az Ige. 
Életbevágóan fontos az Igét nagyra értékelni. Ezeket az Igéket csak megismétlem, mert 
korábban felolvastuk. A Jeremiás 1,12-ben arról szól Isten Igéje, hogy Ő ügyel az Igéje 
beteljesítésére. Aztán a Zsoltárok 119,89-ben: Isten Igéje örökké el van helyezve a mennyben. 
Nagyon sokszor a kormányok változtatják az alkotmányt, de van egyetlen olyan királyság, 
ahol ez soha nem változik. Ez pedig a Biblia! Ez soha nem változik! A Zsoltár 138,2-ben azt 
találjuk, hogy Isten az Ő Igéjét olyan mértékben felmagasztalta, hogy mindenek fölé emelte. 
A Zsoltárok 139,17-ben látjuk, hogy az Igének van értéke, súlya és ereje. Ha összegezzük 
ezeket a gondolatokat, akkor meg tudjuk fogalmazni azt, hogy az Ige a legnagyobb hatalom a 
világmindenségben. Érintettük a Hóseás 4,6-ot, amiben látjuk, hogy ismeret nélkül elvész a 
nép. Továbbá az Ésaiás 5,13-at, hogy ismeret nélkül az emberek fogságba kerülnek, rabságba 
kerülnek. Viszont Isten azon munkálkodik, hogy nekünk eljuttassa az éhes szívűeket, 
megelégítse a szellemi kenyérrel, az Ő mennyei táplálékával, az Igével. Aztán egy 
összefüggést is vizsgáltunk. Hivatkoztunk a Zsidó 11,6-ra, hogy a hitből való életmódunk 
Istennek a tetszésére van. Aki Isten tetszésére van, annak ad bölcsességet és igei ismeretet. 
Ezek visznek bennünket sikerre. Tehát az Igét nem lehet kihagyni a sikerből. Ha sikerre 
akarunk jutni, akkor az Igét nem mellőzhetjük. Lapozzunk el a 2Krónika 1-hez. Itt Salamon 
áldozatot mutat be Istennek és Isten megjelent neki. Kedves volt az ő áldozata Isten előtt és 
azt mondta, hogy kérj, amit akarsz: 

2Krónika 1,7. 
7. Azon éjszaka megjelenék az Isten Salamonnak, és monda néki: Kérj, amit akarsz, 

hogy adjak néked.  
Te mit kérnél, ha Isten ezt a választási lehetőséget adná neked? Sokféleképpen gondol-

kodnak az emberek és sokféle dolgot kérnének. Nézzük meg, hogy Salamon mit kért.  
2Krónika 1,10–12. 
10. Most azért adj nékem bölcsességet és tudományt, hogy a Te néped előtt mind ki-, 

mind bemehessek; mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a Te nagy népedet?  
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11. Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a te szívedben, és nem 
kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyűlölőknek életét, sem 
hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, 
hogy kormányozhasd az én népemet, mely felett királlyá tettelek téged:  

12. A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sőt gazdagságot, kincset és 
tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem volt sem az előtted, sem az 
utánad való királyoknak.  

Salamonról tudjuk is, hogy bölcs volt, ő bölcsességet kért, ismeretet, igei ismeretet, a 
legnagyobb értéket. Ezt mi követte? A gazdagság! Múlthéten is erről szóltunk, hogy a 
bölcsesség, az ismeret visz sikerre, ezek tesznek gazdaggá. Ha valaki szeretne sikeres és 
gyarapodó lenni, akkor nem gyarapodást kell kérni elsősorban, hanem bölcsességet és 
ismeretet. Mert a kettő az együtt jár. Együtt kell járniuk! És ezek visznek sikerre! Nekünk az 
Igét átölelve, átkarolva kellene járnunk mindenkor, mert a bölcsesség az Igében van. Ha 
szeretne valaki nagyobb mértékű bölcsességet, akkor a Példabeszédeket ajánljuk, hogy 
olvassa. Éppen harmincegy fejezete van, minden napra jut egy-egy. A bölcs Salamon írásai 
olvashatók itt.  

Az Igére nem piros kukoricaként kellene nézni. Tudjátok milyen a piros kukorica? Ritka! 
Amikor kukoricát szedtünk, azt mondták a gazdák, ha valaki piros kukoricát talál, akkor az 
mehet haza. Tehát ilyen ritka volt, hogy csak néha-néha lehetett találni. Ez valamilyen 
mutáció, mint a fehér elefánt. Az egész cső tiszta piros. Érdekes módon, ezt a tyúkok nem 
ették meg. Így néztek rá, ilyen félszemmel. Innen van a mondás, hogy úgy néz, mint a tyúk a 
piros kukoricára. Mert gondolom, a tyúkok azt hiszik, hogy az mérgező, valamilyen bogyó és 
ezért nem eszik meg! De a keresztényeknek nem így kellene nézni az Igére, hanem átkarolni, 
átölelni, együtt járni.  

Az Efézus 4,14-hez lapozzunk. 14‒15-ig olvasunk, ami buzdít bennünket a növekedésre. 
Egyébként a levelekben és az Apostolok cselekedeteiben tizennégyszer szerepel ez a 
növekedésre való buzdítás. Itt a szellemi növekedést kell ez alatt érteni.  

Gyógyító kenetek működnek, az Úr munkálkodik a testetekben. Most jelen pillanatban az 
ízületekben, de járt már az epe környékén, az erekben, a keringési rendszerben, és vesetájékon 
is. Úgyhogy ott elvégezte a munkát és megy tovább. 

Efézus 4,14–15. 
14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda 

hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától,  
15. Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, 

aki a fej, a Krisztusban;  
Halleluja! Tudjuk, hogy az ember három részből áll, szellem, lélek és test. A belső 

emberünknek, a szellemünknek is szüksége van eledelre, mégpedig az Igére. Mert amikor 
újjászülettünk, akkor a belső emberünk csecsemő állapotba került. Bőven vannak 
tévtanítások!  A kegyelemsorozat kiválóan alkalmas arra, hogy helyre tegyen bizonyos téves 
dolgokat és téves gondolkodást, hogy az emberek kikerülhessenek a kárhoztatás alól, a 
bűntudat alól. Sokszor saját magukat kárhoztatják, hogy én vagyok a hibás, mert ezt így 
tettem, meg úgy tettem. De akkor nem fog működni a hitük. Tehát szabadnak kell lenni 
ezektől a dolgoktól.  

Krisztus Testében nagyon sok esetben nincs kijelentés arról, hogy az Ige milyen fontos. 
Ugyanis nem látjuk azt a nagy tömeget, tolongást a könyves pultoknál, hogy rohannának, 
amikor a kijelentés megérkezik, hogy milyen fontos az Ige, az igetanító könyvek meg az 
egyéb anyagok. Nem látjuk, hogy rohannának, rendelnék és vásárolnák ezeket a 
kiadványokat. Szükséges egy szellemi éhség ahhoz, hogy az ember tudjon többet és többet 
falatozni ezekből.  
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A másik dolog pedig, hogy először fel kell ismerni a hívőknek azt, hogy milyen veszteség 
éri őket akkor, amikor valamilyen oknál fogva kimaradnak egy alkalomról. Aki ezt felismerte 
és éhes a szíve, annak van módja bepótolni. Én hiszem, hogy a hívők többsége be is pótolja, 
mert manapság a technika erre lehetőséget ad. Tehát ez a megfogalmazás legyen bennünk, 
hogy ha nem vagyok ott az alkalmon, akkor engem veszteség ér, és akkor igyekszem bepó-
tolni. Ez pont olyan, hogy mi nem engedtük meg a gyermekeinknek azt, hogy indokolatlanul 
hiányozzanak az iskolából, és ha mégis kellett hiányozniuk, akkor megkérdeztük a többi 
osztálytárstól, vagy netán a tanító bácsitól, hogy mi a lecke, mit kell bepótolni, hogy nehogy 
lemaradjanak. A hívőknek sem szabadna megengedni azt a lazaságot, hogy most kihagyok 
egyet, kettőt, és majd folytatom ott, ahol következik a többi. Minden lehetőséget megragad 
egy éhes szívű, és aki ennek az ismeretében van, hogy az Ige életbe vágóan fontos, és hogy ne 
érje veszteség, minden lehetőséget, eszközt megragad. Mert számtalan eszközön lehet ma 
elérni tanításokat, mp3-as formában, tehát hangformátumban, videóformátumban, interneten, 
nyomtatva. Nincs akadálya annak, hogy valaki hozzájusson egy anyaghoz. Mi nagyjából tíz 
évvel ezelőtt kezdtük, és többen vagytok, akik körülbelül ebben az időben, és akkor nem volt 
más, mint hangkazetta.  

Éppen beszéltem egy pásztor társammal és mondja, hogy belenézett valamilyen tanításba, 
ami igazából érdekelte, aztán kiderült, hogy egy másik felekezettől van. A tanítás egy része 
kiváló volt, ami a Szent Szellemről szólt, de volt benne aztán olyan, ami bűntudat alá helyezte 
a hallgatót. Hálát és dicsőséget adunk Istennek, hogy a mi időnkben nem tudtunk nagyon 
elkalandozni, mert csak azok a hangkazetták voltak, amit megvettünk Pesten. Nagy dobozok-
kal állnak otthon ezek a kazetták. Aztán jött be a CD-s időszak. 

Ha valaki ismeri az Ige lényegét, és éhes a szíve, az nem leiratkozik egy levelező listáról, 
hanem föliratkozik, és a kölcsönzőnél sorba áll, hogy én is akarom ezt, én is akarom 
hazavinni, én is akarom megnézni, és ehhez hasonlók, csak néhány példát említettem.  

A múlt héten szóba került az a példa, hogy ha az angol királynő meghív bennünket, akkor 
hogyan és milyen módon látogatjuk meg őt. Hát elegánsan kiöltözve, időben vagy inkább idő 
előtt. De tovább folytatom ezt a gondolatsort, hogy ha leültet az ünnepi asztalhoz, akkor mi 
ott mernénk válogatni, hogy ezt szeretem, azt meg nem szeretem, vagy illedelmesen és 
udvariasan, amit elénk tesznek, azt megeszünk mindent? Akkor ez miért nem így van a 
szellemi táplálékkal, amit Isten tálcán kínál hetenként a gyülekezetekben, országszerte és 
világszerte? Amit a királyok királya tálal fel, abban miért kell válogatni?  

Vannak szellemi szintek. Amikor a belső emberünk Jézus Krisztus elfogadása pillanatá-
ban újjászületett, az a csecsemőszint. Aztán következik a gyermekszint és a felnőttkor, ugyan-
úgy, mint a fizikai testünk vonatkozásában. Mindegyiknek vannak jellemzői. A csecsemő 
tudatlan és ingerlékeny, őt tanítani és nevelni kell. Amikor a hívő gyermekkorba kerül, növe-
kedett már valamelyest, de még megbízhatatlan, kíváncsi és néha bőbeszédű. A felnőttkorra 
az jellemző, hogy kevésre becsüli a földi dolgokat, sokkal értékesebb számára a menny 
királysága. Ez fordítva is igaz, hogy nem ragaszkodik a földi dolgokhoz, a csecsemő ragasz-
kodik a földi dolgokhoz, mert még nincs megértése arról, hogy a menny királysága mennyivel 
szebb, jobb és áldottabb. A felnőtt keresztény szilárdan áll az Igén, még akkor is, ha jönnek az 
élet viharai. A felnőtt keresztény felismeri Isten munkáját, és nem azt látja, hogy a pulpitus 
mögött áll egy ember, aki beszél, hanem Isten szolgálóját látja benne, legyen ez bármelyik az 
öt hivatal közül, és tudja értelmezni, hogy Istentől jön az üzenet rajta keresztül, mint edényen 
keresztül. Van egy gyönyörű könyv, a katalógust éppen ott nyitottam ki: A szellemi 
felnövekedés Kenneth Hagintől, és ez részletességgel tárgyalja, hogy mikor milyen korban 
vagyunk, és mi jellemző erre.  

1Timótheus 6,12/a. 
12/a. Harcold meg a hitnek szép harcát! 
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A mai tanításunkhoz ez illik ide. Egyedül ezt a harcot kell megharcolni, a hit szép harcát. 
Nincs másik harc! Nem kell az ördöggel harcolni, nem kell a bűnnel harcolni, mert az Úr 
Jézus a kereszten ezeket félretette, odaszögezte a fára. Az ellenséget pedig legyőzte.  

Talán két napja kaptam egy levelet az egyik levelezőlista tagtól, egy ima az antikrisztus 
elleni harcra. Arról szól az ima, hogy kérjük meg az Urat, hogy tegyen valamit az antikrisztus 
ellen. Hagin nagyon szépen tanít erről, hogy az Úr Jézus a mennybemenetele előtt, tehát 
kétezer éve, átadta az Egyháznak a hatalmat. Az Egyházat pedig a hívők képviselik. Jézus már 
nem tud mit tenni, hanem az egyház tagjainak, a hívőknek van hatalmuk a sötétség erői felett. 
Épp most hallottam azt, hogy ha 2008-ban az Úr eljött volna, az volt egy szombatév, akkor itt 
már minden összeomlott volna. Ugyanis jelen pillanatban a keresztények hite és imája tartja 
össze, mint ragasztó, a világot. De amikor már nem lesz itt a hit, mert a keresztények 
eltávoznak, akkor a gazdasági helyzettől kezdve minden felborul. Most még a keresztények 
imája, hite tartja meg a világot, és meg fogja tartani, amíg itt vagyunk, mert az Úrnak gondja 
van erre.  

Egyébként most nagyon fontos időszakban vagyunk az ima tekintetében. Akinek van 
ideje, módja, a nyelveken való imát érdemes elsősorban előtérbe helyeznie. Az imának nagy 
szerepe van, most különösen, hogy az ellenség, a sötétség erői, az antikrisztus az előírt terv és 
rend szerint jöjjön elő, és ne előbb. Tehát az Úr időzítései és tervei legyenek meg, mert Isten 
tervének mindig be kell teljesedni.  

A hit legnagyobb ellensége a hiányos igeismeret, azaz a megértés hiánya. Ha nincs 
valakinek megértése egy bizonyos területről, akkor abban a hite nem is tud megerősödni, 
megszilárdulni. Minden akadály a tudáshiány köré csoportosítható. Mondhatom így is, hogy 
minden kudarc az ismerethiányra vezethető vissza. Vannak emberek, akik túl korán 
elköltöznek a földi életből. Lehet, hogy neves emberek, sokat tanult emberek, egy a probléma, 
hogy nem ismerik Isten királyságának a működését. Az ismerethiány képes ölni.  

Két hete említettük a gravitáció példáját. Ha valaki nem hisz a gravitációban és leugrik, 
akkor meg fogja érezni, hogy mégis van gravitáció. De mondhatnám azt is, hogy a 
magasfeszültséget, vagy akármilyen elektromos hálózatot, ha valaki megközelít, akkor látja a 
kárát. Pedig rá van írva, hogy az oszlop érintése veszélyes. De ha tudatlan efelől, például 
idejön egy bantu törzsi tag, aki soha nem látott elektromos vezetéket, biztos, hogy van ilyen a 
világon, aki soha nem látott elektromos vezetéket az őserdőben levő közösségekből, és ha ő 
megérinti az elektromos vezetéket a tudatlansága miatt, akkor abból komoly következménye 
és kára származik. Tehát a tudatlanság képes ölni.  

Még egy fontos dolog, a hitünk nem nyúlhat magasabbra, mint az igei ismeretünk, és itt a 
keresztények néha el szokták téveszteni. Ha hallottál olyat, hogy valaki azt mondja, hogy 
nekem ez nem működik, kipróbáltam és nem működik ez a hit dolog, akkor az azért van, mert 
ő a hitszintje fölött próbált valamit működtetni, az igei ismerete fölött próbált működtetni, és 
ezért kudarcot vallott. Mindig maradjunk meg a hitszintünkön! A növekedésért néha meg kell 
harcolni, de egyedül a hit szép harcát kell megharcolni. Mondhatom az elmúlt évtized 
tapasztalata alapján, hogy ahol a hívő, a keresztény Isten Igéje mellett kitart, még az 
üldöztetések mellett is, ott előbb-utóbb változások történnek. Tehát nem szabad az ördöggel 
kompromisszumot kötni. A hit automatikusan növekszik, ahogy növekszik az igei ismeretünk. 
Tehát, ahogy a Bibliából megértést kapunk, a hitünk is elkezd növekedni. Ezért szükséges a 
bibliai ismeret minden hívő számára.  

Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által. 
Ámen! A hallás a prédikációt jelenti, legyen az élőszóban, vagy egyéb más hordozó 

anyagon. Amikor hallja a hívő az Evangéliumot, az örömhírt, a győzelmi hír üzenetét, akkor 
hit ébred a szívében. Így működnek az evangelizációs alkalmak is, hogy egy evangelista 
sokszor olyan helyre megy, ahol nincs is gyülekezet. Elkezdi prédikálni az Evangéliumot, 
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Isten ereje kiárad, hit ébred a szívekben, és számos gyógyulást meg tudnak ragadni, mert az 
Evangéliumban erő van. Ha valaki azt mondja, hogy az én hitem nem növekszik, akkor a baj 
ott van, hogy ő sem növekszik a megértésben. Mert, ahogy a megértésünk növekszik, a hitünk 
is emelkedik. A hit növekedése nélkül nem növekedhetünk szellemben. Hitről-hitre, szintről-
szintre emel az Úr bennünket.  

Igaz, hogy nem január elseje van, de ma is hozhatsz egy döntést, hogy növekedni akarsz 
az Igében. Ez egy jó döntés. Mondjuk együtt: Növekedni akarok az Igében! Kérlek, Uram, 
támogass engem ebben. A Jézus nevében minden akadályt, minden körülményt, amely 
akadályozna ebben, levágok, megtiltok, a Jézus nevében, és kiküldöm a szolgáló angyalokat, 
hogy munkálják ki a számomra azt a lehetőséget, hogy az alkalmakon ott lehessek, hogy Isten 
jelenlétét érezhessem, és feltöltekezhessek az Ő dicsőségével. Ámen!  

Egyébként a tanítás, az nem más, mint a kifejtett igazság, mert Isten Igéje az igazság, és a 
tanítás során ez ki van csomagolva, és érthetővé, fogyaszthatóvá van téve. A hívőknek a 
szívük ajtaját szélesre kell tárni, és befogadni a hallottakat. Az ilyen szív a jó föld, ahogy az 
előző hetekben olvastuk a Márk 4-ben. Az a jó föld, mert ott a mag, az Ige magja, az igazság 
magja, a romolhatatlan mag gyökeret tud verni, és gyümölcsöt tud hozni. Fontos a szív 
éhsége, hogy vágyakozzunk Isten megismerésére, mert Istent az Igén keresztül fogjuk 
megismerni. Nem személyesen, hogy elénk áll, hanem az Igén keresztül. Aztán el kell 
mélyedni Isten Igéjében, és utána meg kell emészteni.  

Egy katolikus házaspár, újjászületett házaspár férjtagja mesélte, hogy egyszer kerestem a 
feleségemet és sehol nem találtam. Benyitok a fürdőszobába, ott ül, és imádkozik nyelveken, 
a kezében a Biblia. Megkérdezi, hogy te mit csinálsz, én tűvé tettem a házat és sehol nem 
találtalak. Azt mondja a feleség, hogy van egy Ige, amit nem értek, most az Úr elé vittem ezt, 
nyelveken imádkozok, és most emésztem meg, hogy az elmémből lepottyanjon a szívembe és 
megértés szülessen. Amikor van egy rágós falat, azt egy kicsit tovább kell rágni. Ő is ezt tette, 
hogy egy Igén időzött, egyetlen egy Igén, hogy megértést és kijelentést kapjon. A Biblia 
mondja a Római levélben, hogy újítsuk meg az elménket, de az Ige nem elég, ha az elménk-
ben van, annak le kell csusszanni a jó földbe, a szívünkbe, a szellemünkbe. Ezt tette úgy, hogy 
közben nyelveken imádkozott. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor vagyunk legszorosabb 
kapcsolatban a mennyei Atyánkkal, mert ugyanazon a nyelven beszélünk, mint Ő.  

Korábban is utaltunk arra, hogy Isten Igéje a világosság, most megnézzük Igében is. A 
nap folyamán, ahogy fölkel a nap reggel és haladunk előre, melyik a legvilágosabb időszak? 
A dél, a nap közepe. Utána megint hanyatlik lefelé a nap, és csökken a világosság.  

Zsoltárok 119,130. 
130. A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűt. 
Ámen! Oktatja azt, akinek nincs ismerete, aki még ismerethiányban szenved. Tudatlan, 

így is mondhatjuk nem bántó szándékkal. De az Ige világosságot hordoz.  
Van a Biblia elején egy érdekes dolog, az 1Mózes 1,3-ban, a teremtés elején: 

1Mózes 1,3. 
3. És monda Isten: Legyen világosság: és lett világosság. 
És utána teremti meg a mennyezetet, a napot, az égitesteket, a csillagokat. Nem furcsa egy 

kicsit? Itt a harmadik versben lévő világosság nem a szemünkkel látható világosság. Ez egy 
másik világosság, mert akkor még nem voltak égitestek. Ez egy érdekes dolog.  

A Példabeszédekhez lapozzunk el, a 4,18-hoz, mert a világosságnak vannak különböző 
szakaszai, és valóban, délben van a legnagyobb világosság, amikor a nap a legmagasabb 
ponton van. Nekünk erre a nagyobb világosságra kell törekednünk, mert valahol elkezdtük, 
valamilyen szinten, a hajnal idejében, amikor pirkad, hasad a hajnal, növekszik a világosság, 
és mindannyiunk világossága növekszik, ahogy az Igével táplálkozunk, de ne álljunk meg tíz 
óránál vagy tizenegy óránál, hanem a teljes délig jussunk el. 

Példabeszédek 4,18. 
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18. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább 
halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.  

Jussunk a világosságban előre, és itt a délhez hasonlítja a legnagobb világosságot. Mi van 
akkor, ha egy keresztény az Igétől eltávolodik? Mondjuk, nem kívánja az Igét. Nem éhes. 
Akkor jön az est, a szürkület, az alkonyat, mert távolodik az Igétől. Tehát amíg az Igében 
vagyunk, addig a világosságban járunk. Ha már nem vagyunk az Igében, akkor már nem 
vagyunk a világosságban, akár lehetünk a sötétségben is. Nagyon fontos az Igét partnerként 
kezelni, barátként kezelni!  

Valahol hallottam, hogy az egyik szolgáló, ahogy az Úrral közösségben volt, elkezdett vele 
beszélgetni, hogy – Uram, bánt Téged valami? Úgy érzem, hogy nincs valami jó kedved. 
Szeretnéd, hogy ma veled legyek, hogy közösségben legyek veled?  

Ez olyan, mintha egy munkatársunk, barátnőnk, netán családtagunk rosszul ébred, vagy 
előző nap megbántották, és egy kis vigasztalásra szorul. Eszünkbe sem jutott, hogy az Atyát 
megkérdezzük, hogy Uram, Te ma jól érzed magad, vagy bánt valami? Melletted legyek? 
Időzzek veled? Ugye, milyen bensőséges dolog ez? 

Kenneth Hagin tinédzser korában a halálos ágyán feküdt. Szívbetegsége volt, vérproblé-
mája volt, meg paralízis. Egyedül olvasta a Bibliát. Igazából nem is nagyon látogatták már őt, 
lemondtak róla. Lemondott róla az orvos, a lelkész, hogy itt nincs segítség, de ő világosságot 
kapott az üdvösségről, és a betegágyán újjászületett úgy, hogy senki nem mondta meg neki, 
hogy hogyan kell, hanem kijelentést kapott Isten Igéjéből. Ez legyen remény a számotokra is, 
hogy úgy is újjá lehet születni, ha valaki nem jön be a gyülekezetbe. Akár tévéadáson 
keresztül is újjá lehet születni. A hitetek legyen széles ebben, és a reményt ne adjátok fel! 
Lényeg az, hogy Haginnak volt világossága az üdvösségről, és a betegágyán újjászületett, 
viszont nem tudta azt, hogy mit mond a Biblia a gyógyulásról, az imáról, és a hitről, hogy 
ezeket hogyan kell alkalmazni. Egyre csak azt hallotta másoktól, hogy „hagyd az Úrra, Ő 
tudja a legjobban!” Ez egy általános, sablonos szöveg, ami „Nesze semmi, fogd meg jól!” 
Körülbelül ennyi.  

De Isten az Igéjében gondoskodott arról, hogy mi a legjobbat kapjuk meg, sőt még azt 
mondja, hogy Krisztusban megáldattunk minden szellemi áldással. Múlt időben mondja, hogy 
megáldattunk, ezt kell kikaparni, mint a gesztenyét, hogy hogyan tudom birtokba venni.  

A Biblia hosszas tanulmányozása ad megértést, szellemi növekedést és megmutatja, hogy 
hogyan kell eredményesen imádkozni, és a hitünket felszabadítani. Hagin is ennek köszönheti 
azt, hogy gyógyultan kelt fel a betegágyából, a halálos ágyából, mert a Bibliát tanulmányozta 
és tanulmányozta. Voltak látogatók, akik azt mondták, hogy „ennek az agyára megy ez a sok 
bibliaolvasás.” „Nem kell ennek ennyi Bibliát olvasni.” 

Képzeljétek el, hogy egy beteg, aki a nap huszonnégy órájában az ágyán fekszik, valamit 
mondtak neki, hogy olvasott-e újságot, vagy ezt, vagy azt. Azt mondta erre, hogy „nekem 
nincs arra időm.” Kicsit furának és humorosnak tűnik, hogy egy beteg, aki huszonnégy órán 
keresztül az ágyán fekszik, azt mondja, hogy nincs nekem időm. Mert úgy belemélyedt Isten 
Igéjébe, a mennyei üzenetbe, és megtudta, hogy hogyan kell imádkozni, megértést adott Isten, 
hogyan kell imádkozni, és hogyan kell a hitét felszabadítani. 

Alsó tagozatos voltam, amikor a tanító bácsi mondott egy történetet. A tanulói egyszer 
délután vagy estefelé felkeresték, hogy a feladott szöveges számtanpéldát nem értik, és ezért 
nem tudják megoldani. Biztos, hogy nagyon egyszerű volt, mert azt mondta a tanító bácsi, 
hogy „menjetek haza, és olvassátok el még ötször, és ha még mindig nem értitek, akkor 
gyertek vissza.” Nem jöttek vissza. A lényeg abban van, hogy el kell benne mélyedni, és 
amikor az ember valamit már ötször elolvas, az sokkal több megértést ad, mint, amikor csak 
egyszer. Ráadásul az sem mindegy, hogy felületesen, miközben nézzük a rigót a fán a fél 
szemünkkel, vagy pedig azt az ötször olvasást olyan mélyen, hogy csak egy dologra 
koncentrálunk. 
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Valami érdekeset mutatott az Úr, és ezt még fogom tanulmányozni. A Biblia második 
versében olvassuk azt, hogy a Szent Szellem lebegett a vizek felett. Miért lebegett? A 
baromfiudvar felett a sas, ha ott lebeg, akkor várakozik arra, hogy a kiscsibe mikor bújik ki a 
tyúkanyó alól, mikor tud akcióba lépni. Azt mondja, a Szent Szellem lebegett a vizek felett, 
várakozott Ő is, hogy mikor tud munkálkodni. Várt a parancsra, várt a rendeletre, várt Isten 
szavára, hogy mi történjen utána. Legyen mennyezet, legyenek növények, legyenek állatok, 
legyenek égitestek, és így tovább. Ezt párhuzamba állítva a mai időkkel, a Szent Szellem 
bennünk lakozik, szoktuk azt is mondani, hogy áradj kenet, de amíg nem mondjuk, hogy áradj 
kenet, addig mit csinál? Lebeg, várakozik! Tehát nekünk parancsot kell adni, rendeletet kell 
hoznunk, ki kell árasztanunk, hogy tudjon munkálkodni. Ige is van arról, hogy az angyalok is 
a rendeletre várnak, hogy hirdessük ki, hogy mit szeretnénk. A Szent Szellem arra vár, hogy 
mondd ki, szabadítsd fel a hitedet és állítsd munkába a Szent Szellem hatalmas erejét. Ez egy 
érdekes dolog, ugye? Ez egy új dolog. Köszönjük az Úrnak! 

Ha Kenneth Hagin korábban kap világosságot a gyógyulásról, az ima működéséről, a hit 
felszabadításáról, akkor természetesen sokkal előbb meggyógyult volna. A baj soha nem 
Istennel van. A baj mindig velünk van, hogy nincs elég világosságunk ahhoz a dologhoz.  

Emlékeztek rá, korábban említettük a vérfolyásos asszonyt. Neki is kellet lenni 
ismeretének arról, hogyha Jézust megérinti, vagy Jézus ruháját megérinti, akkor ott történik 
valami. Tehát volt ismerete arról, hogy isteni erő birtokában van az Úr Jézus. Ennek az 
ismeretnek a birtokában vált ő szabaddá és tudta megragadni a gyógyulását. Arra szeretnék 
csak rávilágítani, hogy milyen fontos a bibliai ismeret, mert a világ úgy gondolja, hogy az egy 
mesekönyv. Életbevágóan fontos! 

Tanultunk arról, hogy az Ige értéke, az életadó Ige, ma pedig növekedjünk az Igében. 
Van egy szép Ige a Zsoltárok 119-ben, a 105-ös. A világossággal együtt érkezik a hit, mert 

ha azt mondtuk, hogy az Ige a világosság, és az Igét magunkhoz vesszük, akkor a 
világosságot vettük magunkhoz és a világosságban járunk. És ha az Igét magunkhoz vettük, 
akkor a hitünk is növekszik, mert van bibliai ismeretünk, megint egy szinttel feljebb.  

Zsoltárok 119,105. 
105. Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága. 
Ámen! Az Ige világítja meg, mint egy zseblámpa, a lépéseinket, és amikor zseblámpát kell 

használnunk sötét helyen, akkor hova világítunk? Hát a lábunk elé, hogy orra ne bukjunk. Ezt 
teszi az Ige, mert az Ige a szövétnek, ami mécsest jelent, és valamilyen világosságot ad, mert 
régen mécsesekkel világítottak. Úgyhogy a világosság a rendelkezésünkre áll, csak használ-
nunk kell.  

Még egy Igénk van, a Róma 1-ben, a 16‒17-es versek.  
Róma 1,16–17. 
16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden 

hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. 
17. Mert Istennek az igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van 

írva: Az igaz ember pedig hitből él.  
Mi hitről-hitre, színről-színre növekszünk, Isten kegyelme meg rétegenként rakódik ránk, 

és éljük a hitéletet. A hitélet nem más, mint egy életvitel, hogy nemcsak hétfőn este éljük a 
hitéletet, hanem a hét minden napján igyekszünk ezt élni. Higgyétek el, hogy ez a legcsodá-
latosabb életmód, a hitélet. A hit nem más, mint cselekedni az Ige igazsága alapján.  

Jézus az élő Ige. Jézus és az Ige egyek, mert van írott Ige is. Isten az írott Igét pedig azért 
adta, hogy felfedje az élő Igét. Az Írás mondja el, hogy Jézus mit tett a kereszten. Vannak 
olyan részek az Evangéliumban, amik a sötétség miatt, amit a keresztre feszítés pillanatában 
volt, nem is láthattak, csak az ószövetségi próféciákból kapunk képet.  

Ha az első helyet az Igének adod, akkor gyakorlatilag Jézust tetted az első helyre az 
életedben. Engedd meg, hogy Jézus irányítsa az életedet, a körülményeidet, és legyen Jézus az 
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életed Ura! Ilyen módon Jézusnak megengeded, hogy munkálkodjon az életed felett, a 
problémáid felett, a körülményeid felett, az egészséged felett, az anyagi helyzeted felett. Mert 
igazából az ember életébe mindezek a részletek beletartoznak. Ha Jézus Krisztus az Úr az 
életünk felett, én naponta megvallom, és ti is valljátok meg, akkor az jó irányba fog vinni, a 
szabadulás irányába fog vinni. 

Ennyi volt a mai üzenet. Néhány gondolatot engedjetek még meg. A Bibliában több helyen 
olvasni azt, hogy vegye fel a keresztjét. Ezt tévesen néhol úgy értelmezik, hogy vegye fel a 
problémáit, a betegséget, a fájdalmat, a mindenféle rossz dolgot, de nem erről szól az Ige. Azt 
jelenti, hogy kövessük a keskeny úton az Úr Jézust, és hagyjuk el a széles utat. A mi hústesti 
magatartásunkat tegyük le, tehát, ne a mi akaratunk legyen meg, hanem az Úr akarata legyen 
meg, amit Ő eltervezett az életünkben.  

Meg kell kérdezni: „Uram, mi a Te terved és célod az életemben? Én azt szeretném 
követni!” Mert, akkor vagyunk a legáldottabbak, és áldássá tudunk válni mások számára. 
Tehát a felvenni a keresztet azt jelenti, hogy az elhívást veszem fel, amire Isten elhívott, és az 
én terveimet, céljaimat leteszem. 

Vannak olyan tanítások és felekezetek, ahol nem fogadják el a kereszt munkáját teljes 
értékűnek, hanem ahhoz még hozzá akarnak tenni, jó cselekedetek, például. A kegyelem és a 
kereszten végzett munka teljes értékű, a teljes ár ki van fizetve. Jézusnak nem kell még 
egyszer a keresztre mennie. Igazából azok, akik hozzá akarnak még tenni, azok becsmérlik a 
kereszt munkáját. 

Azt sem most halljátok előszőr, hogy Jézus vére kiontatott értünk engesztelő áldozatul a 
bűneinkért, és ez minden bűnre kiterjed. A múlt, a jelen, és a jövő vonatkozásában is.  

Még egy érdekes dolog, amit az Úr az eszembe hoz, hogy az emberek úgy nagyjából 
tudják, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. De ott az Ige nincs befejezve, ott folytatódik, hogy 
magára vette a betegségünket, a fájdalmunkat, a szegénységünket. Tehát a teljes megváltás 
így néz ki. Ez az Ige az Ésaiás 53-ban van.  

Nézzük meg, hogy miért üldözik azokat a keresztényeket, akik újjá vannak születve, és az 
Ige igazságát magukba fogadták, és még hirdetik is.  

Az 1Korinthus 1,18-ban olvassuk: 
1Korinthus 1,18. 
18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de ne-

künk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 
Tehát kétféle szemüveggel nézik az emberek az Igét. Akik nincsenek újjászületve, vagy 

testi keresztények, azoknak azt mondja az Ige, hogy bolondság. Nekünk, most harmadszor 
tanulunk az Igéről, nekünk az Ige érték. Nekünk az Ige eledel.  

Aztán az 1Korinthus 2,14-ben olvassuk: 
1Korinthus 2,14. 
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolond-

ságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni. 
Az érzéki ember az érzékszervek uralta ember. Nagyon sokan elmondták már, és azt 

hiszem, mi is beletartozunk mindannyian, hogy amíg nem voltunk újjászületve, és nem 
voltunk Szent Szellemmel betöltekezve, nem értettük a Bibliát. A kulcs, látjátok, itt van, az 
Isten Szelleme adta a szent embereknek az Írást, hogy írják le, úgymond a Szent Szellem által 
kódolva. Ezt egyedül a Szent Szellem tudja dekódolni. Amikor bennünk van az Úr Jézus és a 
Szent Szellem, mindjárt érthetővé válik az egész. Tehát aki az érzékszervek felől közelíti 
meg, azt mondja, hogy ez lehetetlen. Nincs olyan, hogy csoda meg feltámadás és ehhez 
hasonlók. Ha el tudod teljes értékűnek fogadni azt, amit Jézus tett érted a kereszten, és hogy 
ezt mind kegyelemből kaptuk, akkor innentől kezdve üldöztetés ér ezért azok részéről, akik 
hústestben gondolkodnak, mert ezt nem tudják megérteni. Egy módon tudnák megérteni, ha 
hallanák, mert a hallásból van a hit. Sok helyen azt csinálják a családtagok, hogy úgy 
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hallgatják a tanítást, hogy egy kicsit kiszűrődjön, ha erre van lehetőség és mód. Kint hagyják 
az asztalon az újságot, hogy beleolvassanak a családtagok és ilyen trükkökkel lehet élni, 
ahogy a Szent Szellem vezet ebben, természetesen.  

Te tudod, hogy Isten szeret téged, Isten befogadott téged, fiává fogadott, és innentől 
kezdve a vallásos szellem által uralt emberek, gyűlölni fognak ezért. Ezért vannak az 
üldöztetések, úgymond a szájjal való üldöztetések, mert erről van szó.  

A Biblia világosan mondja a Galata 4,29-ben, hogy a test szerinti ember üldözi a Szellem 
szerinti embert. Ez a mai napra is igaz, hogy a vallásoskodó ember üldözi a szellemben 
járókat, mert nem érti meg, el sem hiszi, hogy csodák vannak, szabadulások vannak.  

Itt van egy szép megvallás, mondjuk együtt: Jézus szeret engem. Az én mennyei Atyám 
szeret engem. A Szent Szellem szeret engem, és az Ő szeretetéért, mivel Ő szeretett engem 
elsőként, én is szeretem Őt, és szeretem Jézust. Szeretem a mennyei Atyámat, szeretem a 
Szent Szellemet, szeretem saját magamat is, és jól érzem magam. Ámen!  

Ha valami kis jó is történik veled, jelentsd ki, hogy „Én áldott vagyok.” De ettől 
függetlenül is minden nap megvallhatod magad felett, hogy „Áldott vagyok.” Ha kapsz 
valakitől valamit, mondd azt, hogy „Áldott vagyok.” Valld meg hogy áldott vagy, és ez előre 
fog vinni.  

Mindenkinek van valamilyen ajándéka Istentől, amivel szolgálhat mások felé, és ha ezt az 
ajándékot elkezdjük használni, akkor ez előbb-utóbb, szolgálattá alakul, szolgálattá változik. 
Tehát a használat alatt úgy kell érteni, hogy az Úrnak használjuk ezeket az ajándékokat, és 
hűséggel használjuk. Mert az Úr megbíz valamivel, akkor nem adom át a másik testvéremnek, 
hogy „akkor ezt most fejezd be”, hanem hűséggel szolgáljuk az Urat. Ebből alakulnak ki a 
szolgálatok.  

Mondjuk együtt: Nálam van egy ajándék, ez az én ajándékom, és az szolgálattá növekszik. 
Halleluja!  

Az elhívásról van itt szó. Mindenkinek van valami elhívása.  
Ma az egyik nagyáruház parkolójában, ahogy pakoltunk be a kocsiba, odajött egy 

fiatalember, hogy élelmiszerre lenne szüksége. Kapott egy kis zsebpénzt, nem a páncélosok 
közül, mert az Úrnak adjuk, és kapott egy naptárt. Kérdeztem, hogy szokott-e imádkozni? 
Mondta, igen. Utána olyan hálás volt. 

Valakit meglátogatott az Úr a gyógyító sor ideje alatt. A forgó részen meglátogatott, aztán 
most a dicséret alatt, a gerinc alsó részén, és a vállban. Mozgassátok meg magatokat, mert 
különben nem veszítek észre, hogy hol lettetek szabadok! 

Kezünket hittel rátesszük a kelmékre, a szövetekre a Jézus Krisztus szent nevében. Ki-
árasztjuk, Atyám, a Te dicsőségedet. Köszönjük, Úr Jézus a bevégzett munkádat a kereszten. 
Hálákat adunk, Atyám, a kiontott szent vérért, és köszönjük Uram, a győzedelmes életet, 
amire elhívtál. Dicsérünk és magasztalunk Téged. Áradj kenet! Áradj kenet! Áradj kenet! 
Raktározódj el ezekben a szövetekben, és hisszük, Uram, hogy ez a kenet eljut az otthonokba, 
és a beteg testekhez, hittel hozzáérintve a kenet kiárad, megtöri az igát, megsemmisíti a 
panaszokat, a fájdalmakat, a gyengeséget és minden gonosz munkát, a Jézus nevében, mert ez 
mind a talpunk alá vettetett, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a 
győzedelmes életet, amire elhívtál. Minden dicsőség a Tiéd, mindörökkön örökké. Ámen! 

Ide még felírtam egy gondolatot, magamnak, hogy a Galata 5,16. figyelmeztet arra, hogy 
szellem szerint járjunk, és a test kívánságait végre ne hajtsuk! Igaz, hogy a tanítások arról 
szólnak, hogy szabadok legyünk a bűntudattól, a kárhoztatástól, a törvényektől, de ez a nagy 
szabadság ne azt hozza, hogy átessünk a ló másik oldalára, azaz kiessünk a szeretet 
törvényéből, mert, amikor test szerint cselekszünk, akkor az ellenségnek ajtót nyitunk. Ez a 
nagy szabadság nehogy ide vezessen. Például, durva beszéd vagy megítélés, kicsit belelépni a 
másik lelkivilágába. A szereteten kívüli cselekedetek, azok testi cselekedetek, és e világ istene 
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a sátán, és amikor mi testben cselekszünk, akkor ajtót nyitunk az ellenség számára. Ezért 
mondja az Ige, hogy szellem szerint járjunk, azaz szeretetben járjuk. Ennyi volt a mai üzenet. 

Nagyon fontos a nyelvek imája, különösen most, ebben a gazdasági helyzetben és a 
pénzügyi világot imával lehet megtartani, hogy a bankok ne menjenek csődbe. Nagyon fontos 
szerepe van a keresztények imájának ilyen helyzetben, hogy Isten tervei meg tudjanak 
valósulni. 

Hálát adunk, Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, egy szívvel, egy lélekkel és egy 
akarattal, a megtartó kegyelmedért, vonatkoztatjuk mindannyiunkra és a szeretteinkre és az 
imáinkba foglaltakra is, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a végtelen 
kegyelmedet, és köszönjük mindazt, ami Tőled származik. Hálát adunk, Atyám, a menny 
erőforrásaiért, amit mi használhatunk, és győzedelmes életet élhetünk, amire Te elhívtál 
bennünket. Dicsérünk és magasztalunk Téged, és továbbra is megkötjük az ellenség minden 
gonosz munkáját, és kiárasztjuk a világosság angyalait, a Szent Szellemet, hogy egyengessék 
az útjainkat, munkálkodjanak mindannyiunk életében. Valamennyiünk testét az 1Péter 2,24. 
alapján épnek nevezzük, épnek tekintjük, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr 
Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget, a Jézus Krisztus szent 
nevében. Ámen! 

 
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a Hiszek egy imáját, szoktátok imádkozni? 

Egy kicsit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy Pál apostol tanítja.  
Álljunk fel és tiszteljük meg az Urat ezzel! Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt 

kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptáron van, ott kopogtat 
az ajtón, és szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten 
egy hatalmas adakozó, a legnagyobb adakozó, mert Ő a Fiát áldozta fel! Elküldte a földre. 
Hisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok Róla?  

Az imánk így hangzik, mondjuk együtt, mondjátok utánam: 
Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom.  
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, 
Hogy Ő igazzá tegyen engem Isten előtt.  
Kérlek Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem! 
Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. 
Köszönöm Úr Jézus, az örök életemet. Ámen! 
 
Aki ezt hittel, őszintén, szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. 

Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve.  
Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában 

ezt úgy mondják, hogy Szent Szellem és mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó. Ne 
ijedjetek meg! Ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni, 
Jézus után. Jézust befogadtuk a szívünkbe, ez már miénk, őrizzük! De a Szent Szellemet is 
szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk, mindaddig, míg Jézus vissza nem 
jön! Ezt egy imádsággal lehet megkérni.  

Így hangzik az imádságunk: 
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent 

Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt. 
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Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent 
Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel! Keresztelj meg a Szent 
Szellemeddel! 

Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. 
Ezért hitben vallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, 

beteljesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok 
imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.  

Köszönöm, drága mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem 
van, és örökké velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen! 

 
 

* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

 

 

 


