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A KEGYELEM AJÁNDÉKA – 12. Erőfeszítés nélkül 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 06. 22. 

 
Köszöntsd a szomszédodat egy buzdítással, hogy Jézus a szabadító. Halleluja! Köszönjük 

az Úr jelenlétét. Szeretettel köszöntünk benneteket. Jók ezek a felemelő énekek, szó szerint 
felemelnek. Valakinek munkálta az Úr a szabadítását, mert hajnalban öröméneket énekeltem, 
mármint a szellemem. Ez annak a jele, hogy valahol valamilyen áttörés készül, vagy 
elkészítette az Úr. Halleluja!  

Hét közben értékes és hasznos gondolatok jönnek fel bennem, amiket fel szoktam 
jegyezni. Ezek közül az egyik legfrissebbet megosztom veletek. Minden nap döntések sorát 
kell meghoznunk az életünk minden területén. Megtegyek valamit, vagy ne, és hogyan legyen 
ez a dolog? Ismerős mindannyiunknak, ugye? Ilyenkor vizsgáld meg, és kérdezd meg 
magadtól, hogy van-e hozzá Igéd, amihez kötheted a dolgot, és ami alapján meghozod a 
döntésedet, vagy megtegyél valamit. Fontos, hogy az Igével összhangban cselekedj és ne az 
érzelmek motiváljanak, hogy például nem megyek be abba az utcába, mert „Gipsz Jakab” 
ferde szemmel tekintett rám. Ha van hozzá Igéd és a szívedben békesség van, akkor tedd meg, 
ha nincs, akkor pedig keresd az Úr akaratát, hogy ne hústestből cselekedj. Halleluja! ☺ 

 
Folytatjuk a Kegyelem ajándéka sorozatunkat, a 12. rész következik. A mai tanítás címe: 

Erőfeszítés nélkül. 
1. A győzedelmes élet kulcsa 
A kegyelem tanításokkal kapcsolatban az a helyzet, hogy egyesek félnek kegyelmet 

prédikálni, mert azt hiszik, hogy az emberek tovább fognak bűnözni, mert szabadnak érzik 
magukat. Akik így gondolkodnak, azoknak sokkal nagyobb bizalmuk van a törvény 
megtartásában, mint a kereszt erejében. Márpedig a kereszt ereje sokkal hatalmasabb.  

Valójában nem a kegyelem hozza elő a bűnt, hanem a törvény. Ezt az Igét olvastuk már, 
de nem árt megismételni. 

Róma 3,20. 
20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg Őelőtte: mert 

a bűn ismerete a törvény által van. Ámen. 
A bűn ismerete a törvény által van. Tehát a törvény az, ami felfedi a bűnt, mert be lehet 

azonosítani. Átmentél a piros lámpánál? Igen, vagy nem? Átlépted a záróvonalat? Igen, vagy 
nem? Mindent be lehet azonosítani, főképp, ha már kamerával veszik az úton a közlekedőket. 
Ne felejtsd el, hogy miután Izrael népe kérkedett Istennek, azt mondták, hogy valamit rendelt 
az Úr nekünk, azt mi megtartjuk. Ezt olvastuk már korábban a 2Mózes 19,8-ban. Nem 
olvassuk most el, csak utaltam rá. Hiába kérkedtek, már az első parancsolatot megszegték. Az 
első parancsolat úgy szól, hogy idegen isteneket ne készíts magadnak. Fogták az aranyat és 
egy borjút öntöttek belőle. Egy bálványt, amit istenként kezdtek imádni. Az 1Korinthus 
15,56-57. verset korábban már olvastuk, és olvashattátok ti is a Bibliában, hogy a bűn ereje a 
törvény által van.  

1Korinthus 15,56–57. 
56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. 
57. De hála az Istennek, aki a győzelmet adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Minél jobban próbálja egy hívő megtartani a törvényt, annál rosszabb lesz a helyzete, mert 

elvéti újra és újra. Például, ha azt mondja most a pásztor, hogy ne gondolj egy lila tehénre. Mi 
lesz az első, ami felbukkan a gondolatodban? A lila tehén. Ez egy törvénynek hangzik, hogy 
ne gondolj, a lila tehénre, de az lesz az első, hogy a fantázia azonnal eléd hozza a Milka 
tehenet és minél jobban igyekszel elhessegetni a képzeletedből ezt a lila tehenet, annál jobban 
tör elő benned ez a látvány. Így működik a törvény.  
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Hasonlóképpen, minél jobban próbálod a törvény alá helyezni magadat, minél jobban 
próbálsz nem vétkezni, annál jobban tudatában leszel a bűnnek. Ez egy gyönyörű párhuzam.  

2. Az önbizalom legyőz 
Vegyünk példának egy férfit, aki hívő, keresztény, de testi vágyai vannak. Imádkozik az 

Úrhoz, hogy Uram, segíts ma győzelemben járni, hogy ne vágyakozzak a nők iránt. Kilép az 
utcára, elindul munkába, meglát egy szoknyában levő hölgyet, rögtön elindul a kéjsóvár 
gondolat, de nemcsak a hölgy láttán, hanem ha meglát egy szoknyát, már attól, még akkor is, ha 
az egy skót népviselet és az egy férfin van. Minél jobban próbálja elnyomni ezt a vágyát, az 
elméje annál jobban megszállottá válik ez által. Mert az elme állandóan arra koncentrál. 
Vegyünk egy nőt, aki újjászületett keresztény, de ki nem állhatja a kolléganőjét, mert mindig 
felbosszantja őt. Következő nap reggel keresztényként megfogadja, hogy én engedelmes leszek 
a parancsolatoknak és szeretetben fogok járni. De ahogy belép a kolléganő és egy megjátszott jó 
reggelt kíván, egy képmutató közlést, rögtön düh önti el a keresztény asszonyt, amit saját maga 
a saját erejéből képtelen kezelni. Minél jobban próbálja szeretni a kolléganőjét, annál rosszabb 
lesz a helyzet. Tehát a saját erőnkre, az önbizalmunkra nem szabad építeni.  

3. Erőfeszítés nélkül 
Szintén van egy újjászületett keresztény, aki ráadásul hisz a kegyelemben, de szintén 

problémája van a haraggal és a nemi vágyakkal. Tudja, hogy ezt nem tudja egyedül legyőzni, 
hanem csak az Úrral együtt képes ezt megtenni. Így imádkozik: Köszönöm, Uram, a 
kegyelmedet. Én ma nyugalomban leszek és Te végezd a munkát. Útközben, ahogy elindul 
reggel a munkába, elé kerül egy óriásplakát egy bikinis hölggyel és rögtön jön a kísértés a 
gondolatában. Imája úgy hangzik: Én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Te, Uram, velem 
vagy. Még akkor is, ha kudarcot vallok. Tehát ő kegyelemtudatú. Köszönöm a kegyelmedet, 
köszönöm a jelenlétedet. Ez az ő imája. A kísértés jön, és a kísértés elmegy. Mert ha mi 
ellenállunk egy kísértésnek, akkor nem talál nyitott ajtót és el fog távozni. Nem azon 
siránkozik, hogy jaj, meglátogatott egy kísértés, hanem egyszerűen lepattintja. Tudja, hogy 
minél jobban megvallja a gyengeségét, minél jobban a gyengeségére koncentrál, annál 
rosszabbá válna a helyzete. Nem arra koncentrál, ami a gyengesége, hanem Isten kegyelmére 
fókuszál. Vannak bűnvallást gyakorló keresztények, akik azt mondják, hogy hát én egy kicsit 
még kitolom, és későbbre hagyom azt a gyónást, addig is hadd nézzek erkölcstelen filmeket, 
erkölcstelen újságot, majd ezeket aztán összegyűjtöm, és később együtt megvallom. A 
bűntudat és a kárhoztatás alatt élők a bűneiket megismétlik. Tehát ha ő bűntudat alatt van, de 
nem is akar tőle megszabadulni, nem ismeri a kegyelmet, hanem inkább úgy gondolkodik, 
hogy hát, amíg meggyónom, addig még összegyűjtök egy-két ilyen dolgot. Addig belevetem 
magam a világi élvezetekbe. Folyamatosan megismétli azt, amiben éppen benne van. Tévesen 
azt gondolja, hogy mivel úgy is megszakad a közösségem Istennel, ennek okán 
belemerülhetek a világi élvezetekbe – mielőtt még kiigazítaná magát. Egy kicsit élvezkedik a 
világgal és utána fut az Úr elé, hogy Uram, most ezt megbántam. Viszont a kegyelem alatt 
élők tudják, hogy mindig igazak Isten előtt. Soha nem szakad meg az Istennel való kapcsolat.  

A kudarc ellenére Jézus mindig velünk van. Amikor a legnagyobb mélyponton vagyunk, 
Jézus nem hagy el. Sőt, akkor jár velünk legszorosabban. Bizonyára ismeritek a 
„Tengerparton jártam” – azt hiszem ez a címe a kis versikének. Van egy ilyen kis vers. Föl is 
olvastuk itt korábban. Az a lényege, hogy egy keresztény szemrehányást tesz az Úrnak, hogy 
Uram, amikor a legnagyobb szükségem lett volna rád, akkor Te elhagytál engem? Mert a 
fövenyben nem két pár lábnyomat látok, hanem csak egyet. Nem jöttél velem, amikor a 
legnagyobb segítségre lett volna szükségem? Azt felelte az Úr: én mindig veled voltam, csak 
azért látod egy pár láb nyomát, mert én a karjaimban hordoztalak. Mert amikor legnagyobb 
szükségünk van az Úrra, akkor Ő velünk van. Akik a kegyelemben hisznek, azok tudják, hogy 
a megigazultság egy ajándék, és a Szent Szellem erről bizonyságot tesz a szívünkben. Minél 
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jobban hiszik az igaz voltukat, annál valósabb a bűn feletti győzelmük. Ugyanis a helyes hit 

mindig helyes életvitelhez vezet. A helytelen hit pedig a helytelen életvitelhez visz. 
A hívő képes megáldani és hálát adni azért a kolléganőért, aki felbosszantja őt, mert a 

hívőben működő agapé szeretet képessé teszi erre. Ahogy ezen a felbosszantáson 
felülemelkedik, kijelentést kap Istentől. Egy friss kijelentést, hogy Isten feltétel nélkül szeret. 
Nem köti feltételhez. Korábban már szóltunk arról, hogy hogyan láthatjuk meg, mi alapján 
láthatjuk meg, hogy Isten szeret bennünket? Tekints a keresztre! Képes volt a Fiát feláldozni 
azért, hogy mi szabadok lehessünk. Az ilyen hívő szíve a harag helyett túlcsordul Isten 
kegyelmével és Isten természetfeletti képességével, hogy ő tudja szeretni azokat, akik a 
környezetében vannak. Tudja szeretni azokat, akik belerúgnak. Tudja szeretni azokat, akik a 
szájukkal megbántják, belegyalogolt a lelkébe.  

Találtam a számítógépemen egy megvallást, hogy én egy szeretetember vagyok. Az 
1Korinthus 13-nak a részei vannak egyes szám első személybe átfordítva. Kenneth Hagin 
valamelyik könyvéből származik. Egyik tananyaghoz írhattam ki és ma belebotlottam. Lehet, 
hogy bele is teszem a kis újságba. Nagyon gyönyörű megvallás. Érdemes használni.  

Lássátok meg, hogy mi a különbség, akik a saját erejükben próbálnak bízni és 
felülkerekedni a bűnön, ami nem fog menni. A másik oldalon pedig ott vannak, akik hisznek a 
kegyelemben és hisznek a bűneltörlésben a szent vér által. Ha ez van a mérleg két oldalán, 
akkor egyértelmű, hogy sokkal erőteljesebb a kegyelem és a bűneltörlés, mert ebben a 
korszakban vagyunk egyébként. A kegyelem korszakában. Akik a kegyelemre támaszkodnak, 
látják Isten erejét túláradni az életükben. Ha a kegyelemre támaszkodsz, meg fogod látni Isten 
erejét. Nagy gyorsasággal meglátogat és túlárad az életeden. Túlárad, kiárad a környezetedben, 
a családra, a munkahelyre és amerre csak jársz. Azt mondják, hogy milyen fiatalos vagy! 
Milyen arckrémet használsz? Volt erre példa, hogy megmondtad, hogy semmit, az Úr dicsősége 
ez, amit elvégez. A kegyelemnek ilyen hatása van, hogyha mi rátámaszkodunk. Nem egyszer 
hallani olyan bizonyságot, hogy miért mindig hozzád mennek az idegenek megkérdezni, hogy 
hány óra van, és hol van ez az utca, vagy az az utca? Mert az Úr dicsősége vonzza őket oda. Ők 
nem tudják mi az, de valami vonzza őket. Ne felejtsétek el, hogy olykor meg leszünk kísértve. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a törvény, az még jobban tudatosítani fogja a bűnt, mert 
nevesíti, hogy ezt tetted, azt nem tetted. De a kegyelem megadja az erőt az erőfeszítés nélküli 
győzelemhez a bűn felett. Tehát semmiféle erőfeszítést nem kell tennünk ahhoz, hogy 
legyőzzünk egy rossz szokást, legyőzzünk valamilyen szenvedélyt, mert egyszerűen a 
kegyelemmel, Isten kegyelmével, erőfeszítés nélküli győzelemre tudunk jutni. Ezért mondta Pál 
azt, hogy a bűn nem uralkodik tirajtatok, mert kegyelem alatt vagytok.  

Róma 6,14. 
14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem 

kegyelem alatt. Ámen. 
Hogyha netán a törvény alá helyeznéd magad, akkor a kísértés pillanatában azonnal 

kárhoztatnád magad, hogy itt és itt ezen a ponton elvétetted, és ennek következtében a 
bűntudat állapotába kerülnél, és sokkal könnyebben megadnád magad a kísértésnek. Ez a 
hátránya a törvénynek. De ha kísértéskor Isten kegyelme alá helyezed magad, akkor mindig 
friss és újabb kegyelmet fogsz kapni. Tisztának és megigazultnak fogod látni magad, és ez 
erőt ad arra, hogy felemelkedj a kísértés fölé. Egyébként is a Biblia azt mondja, hogy Isten 
nem engedi, hogy feljebb kísértessünk, mint amit el tudunk viselni.  

1Korinthus 15,34. 
34. Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezzetek; mert némelyek nem 

ismerik Istent; megszégyenítésetekre mondom. Ámen. 
Tehát ébredj rá az igaz voltodra és többé ne kövesd el azt, amit eddig elhibáztál. Erzsébet 

nagyon régen, amikor a házasságról tanított 1996 környékén, úgy szólt az Úr rajta keresztül, 
hogy úgy rendezd be az életedet, hogy ne terheld magad semmi fölösleges dologgal. A 
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vétkezés ellenére, ha hiszel abban, hogy te Isten igazsága vagy Krisztusban, akkor a 
cselekedeteid és a gondolataid összhangban fognak lépni a hiteddel. Ez nagyon fontos dolog. 
Akik viszont nincsenek tudatában a megigazultságuknak, a vétkezést követően a bűn 
körforgásában fognak maradni. Nem tudnak belőle kiszabadulni. A megigazultságot úgy is 
nevezhetjük, hogy priuszmentesség. Amikor valaki befogadja Jézust és újjászületik, akkor 
gyakorlatilag a múltja eltöröltetik, és az iratain, a papírjain nincs semmi a múltjáról.  

4. Helyes életvitel  
Nem tudom, hogy Spurgeon nevét hallottátok-e, de néha a levelezőlistán találkoztam ezzel 

a névvel, és nem tudtam, hogy ki ő. Még Erzsébet elöljárónkat is megkérdeztem, de ő sem 
hallott róla. De azt mondta, hogy a mostani szolgálóknak frissebb kijelentése van, nem mintha 
ő rossz lenne, de a friss kijelentésen friss olaj van. Spurgeon az 1900-as évek elején 
Londonban, minden bizonnyal az első megagyülekezetet hozta létre, és a prédikátorok 
hercegének nevezték. Azt mondja, hogy nincs még egy olyan mód, amely olyan szinten 
megóvja a hívőt, mint a kegyelem. Vannak, akik – tévesen – féktelen normarendszernek 
nevezik a kegyelmet, de ez inkább a törvényre igaz. A téves hit ugyanis előbb-utóbb 
elhibázott életet fog szülni. A megigazultsághoz kegyelem és hit szükséges, cselekedeteket 
nem lehet hozzá párosítani. 

Efézus 2,8–9.  
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék Ámen. 
Így senki nem tudja verni a mellét, hogy én többet tettem érte, mint a másik. Akik ezt 

figyelmen kívül hagyják, azok gyakorlatilag ismét megfeszítik Krisztust és ezzel 
meggyalázzák. Spurgeon azt állítja, hogy a rossz viselkedés oka az, hogy valami baj van az 
illető hitével. Isten kegyelme az az erő, ami megőriz a bűntől. Ezért fontos a kegyelemről 
mélyen tanítani. És újra ismétlem, hogy a helyes hit helyes életvitelhez vezet. Ha hiszed a vér 
általi megigazulást, akkor az helyes gondolatokat ad és helyes cselekedeteket fog 
eredményezni. Az Énekek énekében a 6,4. verset egy másik fordításból fogom idézni.  

Énekek éneke 6,4. 
4. Olyanok a templomaid… mint a gránátalma.  
A templom jelképesen a fejre utal. Az emberi fejre. Amit egy gránátalmához hasonlít a 

Biblia. Ha a gránátalmát az ember félbevágja, akkor belül vannak a fehér magvak, amik a 
gondolatok, és körülvesz egy vörös folyadék, amit Jézus vérének is nevezhetünk. 
Gyakorlatilag Jézus vére folyamatosan mossa a gondolatainkat úgy, ahogy körülveszi az apró 
magokat a piros folyadék. Ugyanúgy Jézus vére folyamatosan tisztítja a gondolatainkat, és a 
legutolsó kísértés is el van mosva. A gondolataid pedig a tisztítás vízsugara alatt állnak, és ez 
munkálja a győzelmedet, mert a legnagyobb harcokat az elme területén kell megharcolni. Az 
elme az ördög harcmezeje. Eddig nem figyeltem fel rá, most viszont azt tapasztalom, hogy 
igenis sok helyen megpróbálkozik, vagy pedig erősebben munkálkodik, mint korábban. Nem 
tudom összehasonlítani, mert erre nem figyeltem fel korábban, de lehet, hogy korábban nem 
voltak ilyen erős támadások. Áginak volt egy osztálytársa a középiskolában. Balatonszárszón 
lakott, a felesége volt a balatonföldvári pásztor. Ez az ember a feleségét folyamatosan 
terrorizálta. Nem lehetett kint az asztalon a Biblia, éjszaka a takaró alatt zseblámpával olvasta 
a Bibliát, és írta a tanítást. Igazából a Kenneth Copeland június 16-i tanításában mutatta meg 
az Úr, hogy az Igével szemben álló démonnal van ilyen esetben dolga az embernek. Ellenáll 
az Igének. Kifordítja az Igét. A sötétség erői próbálják az emberek elméjét befolyás alá venni. 
Például a megtévesztés és a hazugság szellemével. Ilyenkor a fonákját látja az illető a valós 
dolgoknak, mert ez a bizonyos ember is a bibliai utat teljesen tévesnek és hibásnak vélte, mert 
folyton terrorizálta a feleségét. Isten a Bibliában garantálja a felkentek védelmét. Itt Dávidról 
van szó, de igaz minden felkentre. 

Zsoltár 89,20-24. 
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20. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt,  
21. Akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. 
22. Nem nyomhatja el őt az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt; 
23. Mert őelőtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. 
24. És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az 

ő szarva. Ámen 
Milyen védelme van a felkenteknek? Az Úr erős karja ott van velük. Nem nyomhatja őket 

el az ellenség. Egyébként is, ha valaki ilyent tenne, akkor Isten azt mondja, hogy megrontja az 
ő szorongatóit. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy átok alá kerülnek azok, akik Isten felkentjeit 
illetik bármilyen módon. Ez egy megengedő igemódban van írva a héberben, mert Isten 
megengedi, hogy átok szálljon azokra, akik az Ő elhívottjait, felkentjeit bántalmazzák. 
Ráadásul okozati igeidőben van, ami azt jelenti, hogy a felkentek bántalmazásának az lesz a 
következménye, hogy a vetés-aratás törvénye alapján az illetőre ítélet száll. 

Ez az ember, aki a feleségét folyamatosan terrorizálta, már nincs az élők sorában. Ilyen 
esetben például meg kell kötni, meg kell törni a terrorizáló és a zaklató szellemet. Ez egy újabb 
világosság számomra is, és Hagin világosan leírja a Győzedelmes gyülekezet című könyvében, 
hogy nem az emberekkel kell foglalkozni, hanem a mögöttük álló sötét erőkkel. Belenéztem a 
74. oldaltól, és néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani.  

Egyébként faggattam az Urat, hogy mi legyen a kegyelem sorozat után, és lehet, hogy az 
uralkodásról kellene majd tanítani, vagyis arról, hogyan tudunk győztesen uralkodni.  

A sötét erők megpróbálnak elnyomás, megszállás és birtoklás formájában hatást 
gyakorolni az emberekre. Ezek különböző fokozatok. Ilyen mélységébe nem megyünk bele 
ma, de vissza fogunk erre térni minden bizonnyal. Például a befolyás elsősorban a testet és a 
lelket érinti, de Hagin is leírja, hogy az újjászületett ember szellemében nem lehet démon. 
Képzeljétek el, hogy ha Jézus a szívünkben van, akkor egy legyőzött ellenség oda fogja tolni a 
képét? Biztos, hogy nem. Kívülről viszont támadhatja az elmét és a testet is.  

Még újjászületett hívőket is elnyomhatnak gonosz szellemek kívülről. Akkor van a 
démonoknak a legnagyobb hatalma, hogyha bejutnak az embernek a szellemébe, de ez csak az 
újjá nem született elveszettek esetében lehetséges, illetve újjászületett keresztény esetében 
akkor lehetséges, hogyha Jézust megtagadja és Jézus kilép az életéből, mert akkor üres lesz a 
ház. És hogy mondja az Ige? Hogy vesz maga mellé hét másik gonoszabb szellemet és úgy tér 
vissza. [Mát. 12,45. és Luk. 11,26.] 

A sötétség erői mindenféle dologgal próbálják sanyargatni a keresztényeket. Korábban 
már imádkoztunk a sanyargató és elnyomó szellemek leállításával kapcsolatban. Egyszerűen, 
hogyha csak rossz hangulatod van, vagy egy kis levertséget érzel, már lehet gyanakodni a 
sanyargató szellemre vagy az elnyomó szellemre. De például a gyomorgörcs, amikor az 
ember hazamegy, és nem tudja mi vár rá otthon, ezt pedig a félelem szelleme teszi. Kicsit 
megtekeri a pocakját. Ha az embernek van világossága ebből, akkor mind meg tudja kötni és 
le tudja állítani.  

Az elnyomásnak is vannak fokozatai. Lényeg az, hogy amilyen mértékben megnyílik az 
ember, olyan mértékben tudja birtokba venni. Két esetre hívnám fel a figyelmeteket. Hagin az 
Úr dicsőségére nagyon sok szellemi bepillantást kapott a szellemek megkülönböztetése 
ajándéka által, és látta ezeket a gonosz erőket, ezeket a gonosz démonokat. Nagy kincs a 
számunkra, amiket ő leírt. Az első kiadásban a 77. oldal végén kezdődik egy olyan történet, 
hogy egy ember már a kezében tartotta az elmegyógyintézeti beutalót, amikor elment egy 
gyógyító összejövetelre. Az Úr adott Haginnak egy pillanatnyi kis betekintést, hogy az illető 
vállán ott ült egy kis majomszerű lény, és mint egy abroncs, a fejét körbeszorította, ettől volt 
az elmebeli problémája. Amikor parancsolt a lénynek Hagin, hogy hagyja el, és hagyjon fel a 
tevékenységéve, akkor megszűnt minden problémája az embernek, úgyhogy megúszta az 
elmegyógyintézetet. Gondoljatok bele, hogy akik ott vannak bent a zárt osztályon, hány ilyen 
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eset lehet közöttük? A többsége biztos, hogy ilyen. Nem az illetővel kell foglalkozni, hanem a 
démonnal, a sötétség erőivel, és nekünk hatalmunk van erre. 

Nagyon fantasztikus a Joel Osteen könyv. A napokban épp azt írta, hogy uralkodásra 
lettünk teremtve, de nem csak néhány órára, hanem a nap 24 órájában és az életünk végéig. 
Úgyhogy valószínű innen fogom megragadni majd a következő sorozatot. 

A másik ilyen eset, amikor Kenneth Hagin sógorának voltak problémái. Nem tudott egy 
munkahelyen sokáig meglenni, nem tudta a munkáját ellátni, és ehhez hasonló. Hagin egyszer 
csak kapott egy bepillantást, hogy három démon követi, és amerre kanyarodott, mindig az a 
démon vette őt a hatása, a befolyása alá. Ha jobbra kanyarodott, akkor a jobb oldali démon, ha 
balra, akkor a bal oldali, ha egyenesen ment, akkor a középső. Az ember ezt nem is nagyon 
tudná elképzelni, de ezek komoly tények a számunkra és bizonyságok. Ilyenkor 
parancsszavakat kell használnunk a Jézus nevében, mert Jézus nevére minden térd meghajol. 
Meg kell, hogy hajoljon! Néha egy picit ellenállnak, ahogy írja Hagin, de tovább kell 
parancsolni. Tanácsolni tudom, hogyha ilyennel van dolgotok, akkor miután megtörtént a 
hatalom gyakorlása és a parancsszónak a kiadása, utána is rendszeresen emlékeztessétek a 
füstös képűt, hogy ez az ember szabad, akiért imádkoztunk, mert levágtuk, megtiltottuk az ő 
munkáját és nem térhet vissza hozzá! 

Tegyünk egy közös megvallást. Mindenki azt helyettesít be, akit akar. Gyakorlásképpen jó 
lesz: Köszönöm Atyám, hogy én is a Te Fiaddal a Te jobbodon, a hatalom királyi székén 
ülhetek. Onnan királykodhatok, onnan trónolhatok, mert az ellenség a talpam alá vettetett a 
Jézus nevében. Erre a győztes névre mindenkinek a mennyben, a földön, a föld alatt térdet 
kell hajtani. A Jézus nevében elrendelem, ördög, hogy engedd el a fogvatartottakat. Most 
vedd le a kezedet arról, akire gondolok, takarodj tőle, takarodj az életéből, takarodj az 
otthonából a Jézus nevében! Szüntesd be a tevékenységedet véglegesen! Nem befolyásolhatod 
a környezetemben levőket, nem tehetsz hazug tüneteket a szentekre, mert Krisztusban ők 
szabaddá tétettek és mi győzelemben járunk. Ámen. Jó lesz majd, ha erről tanulunk?  

Győzelemben járáshoz szükséges, hogy megismerjük a hatalmunkat, hogy megismerjük 
azt, hogyan kell uralkodni királyként. Mert ugye királyok vagyunk és királykisasszonyok. És 
a királyok és a királykisasszonyok is megállnak az élet viharaiban. Halleluja! Ez ide illett 
éppen a gondolkodáshoz, mert a múltkori kis újságunkban is a gondolkodás támadásáról volt 
egy kis tanítás. A vádló kiiktatása volt a címe, hogy szőnyegbombázást végez az elmében. Itt 
kezdi a tevékenységét, és hogyha valaki nem ismeri az Igét, akkor nem tudja összehasonlítani, 
hogy azok a gondolatok honnan származtak. Ezért szükséges, hogy rendelkezzünk egy 
viszonyítási alappal. És a mi alapunk pedig a Biblia.  

 
Ma is szép Igéket adott az Úr a falatokhoz. Több visszajelzés érkezik, hogy tetszik és jó. 

Az Úr gyógyító szándékában van, és a Szent Szellem több helyen mutatja a gyógyulást, a 
munkálkodást. A lábujjakban, a vádli területén, fogak, nyak, ez inkább ér vagy izom. Az izom 
területe, a térdben van gyógyító kenet, tehát az ízületek területén munkálkodik az Úr, meg 
amiért hittel jöttél, ott is munkálkodik.  

Köszönjük az Úr Jézusnak a megtört testét, mert ezáltal van a mi gyógyulásunk. Annak 
tudatában élünk, vagyunk és szolgálunk, hogy az Úr Jézus kezei bennünk vannak, az 
átlyukasztott kezei és abból erő árad ki és sugarak támadnak, ami az Ő dicsősége. Ez a 
világosság képes a sötétség erőit és egyáltalán a sötétséget megszüntetni. Hálát adunk az 
Úrnak ezért, és kézrátétellel fogunk imádkozni értetek.  

Imádság után a kézrátétel következik, majd a zsebkendők felett imádkozik a gyülekezet. 
A pesti tanításból kaptok egy összefoglalót, a 14-i pesti tanítás címe: Kősziklára épült. 

Mint tudjátok, az összejövetelek először dicsérettel kezdődnek. Ennek megvan a célja. A 
dicséret és az imádat ugyanis összeköti, összeszerkeszti a szíveket, és egységben tudunk 
akkor az Úr előtt megállni, megjelenni. Amikor újjászületik egy ember, akkor az első 
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szerelem tüze kerül a szívébe. Ezt a szent olajjal táplálni kell, hogy a szívek továbbra is 
izzanak az Úrért. Tehát nehogy ellankadjanak. 

A magasabb rendű isteni fajta szeretet a szívünkbe akkor töltetett ki, amikor befogadtuk 
az Úr Jézust. Ebben a szeretetben növekedni szükséges és ebből a szeretetből meríteni 
szükséges, hogy ezt alkalmazzuk az életünkre. Hogyha ez a magasabb rendű isteni fajta 
szeretet lüktet a szívünkön, akkor soha nem fogjuk feladni az elhívásunkat, amire Isten 
elhívott, mindig fel tudunk kelni és mindig új erőre tudunk kapni Őáltala.  

A Biblia azt mondja, hogy Isten útjai sokkal magasabbak, és ezek a magasabb utak 
békességes ösvények. Az is írja a Biblia, hogy az Ő gondolatai magasabbak, mint a mi emberi 
gondolataink, ezért ez alapján, ennek értelmében a saját gondolatainkat meg kell újítani, hogy 
a magasabb gondolatokat gondoljuk mi is. Ezt lehet úgy imádkozni, hogy Gipsz Jakab 
gondolatai az Úr magasabb gondolatai, mert ő úgy gondolkodik. Gipsz Jakab látása az Úr 
látása. Tehát az Úr szemével látja a helyzeteket. És amikor közelítünk az Úr gondolataihoz, 
akkor az életünk édessé válik. 

Jézus minden imájára választ nyert. Bármikor imádkozott, Isten mindig meghallgatta. 
Még a négy napja halott Lázár is föltámadt és sok más csoda történt.  

Mi is lehetünk ilyen sikeresek, sőt legyünk ilyen sikeresek, ugyanis ha felemeljük a 
szemeinket az Úrhoz, hogyha probléma van és imát mondunk, akkor csodák fognak történni az 
életünkben, vagy akiért imádkoztunk. Ez úgy működik, hogy az Atyát meg kell szólítani a 
helyzeteinkben, az Ő nevét fel kell magasztalni, és az Ő akaratát kell szólítani, mert a mennyben 
minden Isten tökéletes akaratában van. Az Ő rendelése a számunkra, hogy az a tökéletes akarat 
legyen meg itt a földön is. A mi Atyánk szempontjai alapján van ez itt összeállítva. 

Kérni kell a magasabb gondolatokat, vágyakozni kell az Úr magasabb útjaira, és Ő 
cselekszik. Gyors változások történnek, akadályok szűnnek meg, új ajtók nyílnak.  

Az Ige egy mag. Hogyha azt mi a szánkkal kimondjuk, elvetjük, úgy is mondhatjuk, hogy 
az Ige kiszármazik a szánkból, akkor az Ige magja bekerül egy jó termőföldbe és gyümölcsöt 
fog hozni, gyümölcsözővé válik.  

Ne felejtsük el, hogy az Úr gondolatai azok jó gondolatok és békességes gondolatok. Azt 
is olvassuk a Bibliában, hogy az Ige nem tér vissza üresen, ugyanis az összes iga, az összes 
probléma megtörik, kijövünk belőle, mégpedig örömmel és szabadulással. Kerülj be te is az 
Úr időzítésébe, kerülj be arra a helyre, amit Isten elrendelt a számodra, mert ez a legjobb 
neked. Ha benne vagy, akkor már ne keress másik helyet. 

Az élet útja azt jelenti, hogy teljes öröm, mégpedig mennyei öröm. Valaki kapott egy 
olyan próféciát nem túl régen, hogy teljesedj be Jézussal! Milyen csodálatos az Úr, ha egy kis 
időeltolódással is, de megadja a választ, hogy mit jelent az, hogy beteljesedni Jézussal. Azt 
jelenti, hogy az Ő akarata, az Ő útjai, az Ő gondolatai és az Ő teljes öröme valósuljon meg az 
életünkben.  

Mi az Úr alkotásai vagyunk, de újrateremtett alkotások, mert Jézus Krisztust befogadtuk, 
és a belső emberünk újjáteremtődött ezáltal. És mi előre elkészített, jó dolgokra vagyunk 
hivatva. És ezekben az isteni jó dolgokban naponta találsz újabb jó dolgokat. Mindig 
felfedezel valami újat.  

Hozzám is szoktak jönni szentek, hogy jaj, ezt most vettem észre, ezt az Igét olvastam 
eddig is, de most ugrott ki belőle, hogy ezt is jelenti, meg azt is jelenti. Tehát újabb 
gyümölcsök jönnek elő így az életünkben. Nagyon szeretném felhívni a figyelmeteket a János 
15,16-ra, de ezt olvassuk is el. Nagyon fontos Ige, és az imaéletetek meg fog változni, hogyha 
ebből kijelentést vesztek. Mert azt mondja az Ige, hogy akármit kértek, Isten megadja. Az 
akármi az tudjátok, mi? Bármi! Minden! Minden! Kicsi is, nagy is!  

János 15,16. 
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16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek 
titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; 
hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ámen. 

Mire vagyunk rendelve? Gyümölcstermésre. Hogyan fog teremni a gyümölcs ezen Ige 
alapján? Hogy imában kérünk, hitben elfogadjuk, és az Atya megadja. Isten arra rendelt, hogy 
minden imánkra választ adjon. És ebben a megvilágításban az imaéletünk meg fog változni, 
jobbá fog válni, hatékonyabbá fog válni, hogyha ennek a tudatában imádkozunk. Mielőtt 
kimondanánk a kérésünket, Isten már ismeri azokat, de elvárja, hogy mi kimondjuk, azaz a 
magot a szánkból elvessük, és utána tud Ő választ adni rá.  

Az ima hatalmas helyétől az ördög meg akar fosztani bennünket, mert igen veszélyesek 
vagyunk a számára. Tehát az ellenség nem akarja, hogy imádkozzunk. Nem akarja, hogy időt 
fordítsunk az ő dolgaira, hogy időzzünk az Igével, a Bibliával, mert megerősödik a hitünk, és 
ellen tudunk állni a kísértőnek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az Úr az elejétől a végéig 
látja a dolgainkat. Mi lehet, hogy csak egy lépést látunk előre, vagy még néha annyit sem, de 
az Úr látja a végeket is. Isten az Ő erejét közölte velünk és így a Szent Szellem felkenetésében 
szolgálhatunk.  

Ahogy Isten Jézussal is vele volt, velünk is mindig ott van. Ma elhangzott már a félelem 
szó, a félelem fogalma. Az egy gonosz szellem, és ezáltal van az a bizonyos gyomorgörcs. 
Tehát hogyha valaki ilyet érez, akkor meg kell kötni a félelem szellemét.  

A Szent Szellem garantálja a győzelmet a sötétség erői felett. Akármi jön, nem 
csüggedünk, mert a Szent Szellem megelevenít bennünket. Pál azt írja a megpróbáltatásokról, 
hogy pillanatnyi ideig tartanak és könnyűek. A pillanatnyi azt jelenti, hogy az örökkévalóság, 
ami még millió években sem mérhető, mert olyan hosszú, ahhoz képest egy nap, egy hét, az 
tényleg olyan, mint a mákszem, vagy még attól is kisebb.  

Júda oroszlánja, az Úr Jézus bennünk lakik, és minden helyzetet képes kezelni. Hogyha 
mi megtanuljuk Őt kiengedni, akkor az ellenséget meg fogja semmisíteni. Hogyha mi Isten 
szemével nézzük a dolgokat, akkor teljesen másképp látjuk a problémákat. Úgy fogjuk látni, 
hogy ahogyan jött a probléma, úgy el is múlik. Minden próba végén el van készítve a 
kimenekedés, a győzelem a számunkra, ami örök dicsőséget szerez. És a mai napon már 
elhangzott, hogy Isten a problémába, a sötétségbe elhelyezi a megoldás magját, és nekünk 
onnan elő kell szólítani. Világosságra kell szólítani a megoldást. Az Ige úgy szól, hogy: a 
sötétségből a világosság ragyogjon.  

A bokában van gyógyító kenet, ott munkálkodik az Úr.  
Az egyik tudományág, a kvantumfizika azt bizonyítja, hogy az igen apró részecskék 

mindaddig megfigyelhetők, amíg mi ráfókuszálunk. Így vannak a szellemi dolgok is. Amíg mi 
az imánkra fókuszálunk, illetve az imaválaszra, addig a hit szemével látjuk azt. De hogyha 
elengedjük, akkor az is megsemmisül. Amikor az Igén elmélkedünk, akkor a láthatatlanon 
időzünk, illetve a hiten van a figyelmünk.  

A kősziklára építeni, ez azt jelenti, hogy a láthatatlan dolgokra alapozol, azaz Isten 
Igéjére, Isten ígéretére. Van példázat a Bibliában, hogy a homokra épített ház, meg a 
kősziklára épített ház. Van egy olyan énekük, hogy jön a víz, jön az ár, az én szívem kalapál. 
De, hogyha kősziklára van építve, akkor az a ház megáll. Tehát a kősziklára építeni azt jelenti, 
hogy a hitünkkel az Igére alapozunk.  

Képesek vagyunk megállni a próbákban, mert a láthatatlanokra figyelünk. Hogyha az 
Igére építetted az életedet, akkor a próbák ellenére mozdíthatatlanul képes vagy megállni. 
Amíg látod a hit szemeivel a kért dolgot, addig az megvan neked. Tehát ne engedd el a hited 
kezével, a hited szemével, bármit is kértél.  

Az 1Korinthus 1,28-at még elolvassuk, mert ebből az Igéből most kaptam én is egy 
világosságot. Mit jelent a semmi és mit jelent a valami? 

1Korinthus 1,28. 
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28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a 
semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Ámen. 

Mi a semmi és mi a valami? A semmi a te hited, ami számodra egy kincs, de a világ azt 
mondja, hogy ez nem látható, ez semmi. Tehát a semmi a te hited, a te kincsed. A valami 
pedig a megsemmisíthető probléma, egy daganat, egy fekély vagy bármi más. Mert a valami 
látható. A semmi nem látható, mert az a mi hitünk. Hogyha a láthatatlanokra tekintesz, akkor 
egy fantasztikus előmenetelt fogsz kapni.  

A Jeremiás 1,10-ben van még egy Ige, ami kétirányú feladatra buzdít bennünket, amit 
egyedül az Igével tudunk elvégezni. A feladat, hogy az ördög munkáit gyomláljuk ki, és Isten 
munkáját pedig építsük, plántáljuk. Isten feltett egy kérdést Jeremiásnak, hogy mit látsz?  

Jeremiás 1,10. 
10. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, 

irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj! 
Hát ez egy felsorolás, de az egyértelmű, hogy a sötétség erőinek a munkáit kell 

kigyomlálni. A kiskertbe is elég gyakran ki kell menni, hogy a gazt az ember kihúzza, és a 
haszonnövényt meghagyja. Isten munkáit pedig építenünk kell.  

Mit látsz, és mit szólsz? A problémát látod vagy az Igét? Bármi másnál az Ige fog 
legelőbb gyümölcsöt hozni. Ezt ne felejtsd el. Isten Igéje áldás a számunkra, áldás a 
szeretteink számára, áldás a környezetünk számára. Ha valakit megáldunk, tudjátok, mit jelent 
az? Megadjuk neki a változás lehetőségét, és egy természetfeletti erőt szabadítunk el felette, 
hogy felemelje őt, felkarolja őt.  

Isten egyik jellemvonása az, hogy elrendel dolgokat és utána előszólítja. Ehhez hasonlóan, 
azt írja a Biblia, hogy a jó ember a szíve kincseiből szólítja elő a jókat. Tudjátok, mi az erős 
hit? Nem a láthatókra tekint, és ez a természetfeletti csodáknak a kulcsa. Vegyük Ábrahám 
példáját. Ő előre dicsőséget adott azért, amit még nem látott, de Isten megígért neki. Ez a hit 
kulcsa. A hit nem a meglévő tagadása, hanem a meg nem levő előszólítása.  

Pár héttel ezelőtt az Úr nekem is a számba adta ezt olyan formában, hogy egy tünetet ne 
tagadjunk le, hanem tagadjuk meg. Utasítsuk vissza! És ez a pesti tanításból nagyon szépen 
előjött, hogy a hit nem a meglevőnek a tagadása, tehát egy láznak vagy egy betegségnek a 
tagadása, hanem a meg nem levőnek az előszólítása, tehát az egészségnek, a gyógyulásnak az 
előszólítása. A tagadás ugyanis egyfajta hazugság, és a hazugság által a saját szavaink 
gyengülnek. Ezt jó tudni. Azt kell mindig kijelentenünk, hogy gyógyultak vagyunk 
Krisztusban. Ő azért kapta a sebeket, hogy nekünk megszerezze a gyógyulást. Ő fizette ki a 
betegségeink árát. És meg kell értenünk mindannyiunknak, hogy a hit mit tesz, és mit nem 
tesz. Tehát még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy egy tünetet, egy problémát nem 
letagadni kell, hogy ez nincs. Ha valaki náthás, hiába mondja azt, hogy én nem vagyok 
náthás, mindenki azt látja, hogy fújja az orrát. De hogyha azt mondja, hogy megtagadom ezt a 
náthát, visszautasítom, mert ez a pokol terméke, és helyébe beszólítom a gyógyulást, mert én 
Krisztus sebeiben gyógyulást nyertem, akkor az egy helyes hit cselekedet. Halleluja! 

Legfelsőbb hatalom az Ige. Halleluja! Az Úr dicsősége van velünk. Akkor elénekeljük a 
szeretet éneket és elköszönünk mára egymástól. 

 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


