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A BIBLIAI HIT – 6. Egy hitrecept
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. 07. 30.

Szeretettel köszöntünk benneteket. Mondhatnám úgy is időszerűen, hogy forró szeretettel
ölelünk benneteket, és köszönjük az életeteket, hogy itt vagytok. Nem engedtétek meg, hogy
az ellenség eltántorítson, mert fontosak az egybegyülekezések. Így leszünk egybekötve,
átkötve, és jobban meg tudunk állni a viharokban.
Folytatjuk a Bibliai hit sorozatunkat. A 6. rész következik, a tanítás címe: Egy hitrecept.
Gondolom, szerettek ételreceptet cserélni, és örültök az új recepteknek, kipróbáljátok, hogy
mi is lesz belőle. Ma is hazavihettek egy új receptet. Az első Igénk más fordításból hangzik el.
Zsidó 11,1. Más fordítás
1. Most tehát biztosak vagyunk abban, amiben reménykedünk, és meg vagyunk győződve arról, amit nem látunk.
Kívánom, hogy minden hívő ismerje meg ennek az Igének a mélységét. Sokan közülünk
kívánnak valóságos fizikai dolgokat. Ez rendjén van, de sokan úgy kívánják, hogy előbb látni,
érezni, és megtapasztalni akarják azokat, mielőtt még elkezdenének hinni. De csak a hit tud
adni valóságot azoknak a dolgoknak, amikben reménykedünk. Ez az Ige itt tulajdonképpen
azt mondja, hogy a hit megragadja a reménységet a nem látható világban, és átviszi azokat a
fizikai valóság területére. Már tudjuk, hogy a hit Isten Igéjéből nő ki, mert a hittanítások által
felismertük, hogy a hit nem reménység, a reménység pedig nem hit. Besulykolás céljából
nézzük meg újra a három fogalom közötti különbséget:
A hit azt mondja, hogy megvan nekem, most. A reménység azt mondja, hogy egyszer majd
megkapom. Az értelmi egyetértés pedig úgy szól, hogy tudom, hogy meg kellene lennie, de
valamilyen okból mégse kapom meg.
Sok esetben reménységet hívják hitnek, vagy a hitet reménységnek, de ez helytelen. Azt
mondják, hogy hiszem, hogy majd valamikor meggyógyulok. Ez nem hit, ez csupán
reménység. Hitnek hívják ugyan, de mégis reménység, mert a jövőre vonatkozik. Így szólnak:
Hiszem, hogy el fogom majd nyerni a Szent Szellem keresztséget. Hiszem, hogy Isten
valamikor meg fog gyógyítani. De ez nem hit, ez mind reménység. Nem fog beválni, mert a
Biblia nem azt mondja a gyógyulásról, hogy Isten egyszer majd meggyógyít. Egyetlen helyen
sincs az Újszövetségben, ahol Isten megígérte, hogy majd meggyógyít valakit. Isten azt
mondja neked, hogy Ő a gyógyulást már megvette, kifizette a kereszten, és az már a tiéd.
Csak rajtad áll, hogy mikor veszed át azt a hit kezével. A Bibliában a gyógyulás nem
ígéretként szerepel, hanem bevégzett tényként. Az Úr Jézus a testében fogadta a sebeket.
Elhordozta azokat, és ennek valóságot kell ölteni.
1. Négy lépés
Most egy újabb receptet szeretnénk megosztani veletek Ábrahám és Tamás hite alapján.
János 20,25–29.
25. Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik:
Ha nem látom az Ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek
helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.
26. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az
ajtó zárva volt, beméne Jézus, és megálla a középen, és monda: Békesség néktek!
27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjaidat és nézd meg az én kezeimet; és
hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.
28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én Istenem!
29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: áldottak, akik nem
látnak és hisznek.
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Két dolog van, amire felfigyeltem ebből az igesorból. Egy fontos dolog derül ki, hogy Jézus
középen van. Jézus a világegyetem Ura, mindennek a központja. Középső helyet foglal el, és
a vége pedig arról szól, hogy áldottak, akik nem látnak és hisznek. Tehát nem a láthatókra
néznek, hanem a láthatatlant már elfogadják tényként, valóságként. A másik Igénk ellentéte az
előbb hallottaknak.
Róma 4,17–21.
17. Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt,
akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint
meglevőket.
18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz,
aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.
19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős
lévén, sem Sárának elhalt méhére;
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben,
dicsőséget adván az Istennek.
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.
Észre lehet-e venni valami különbséget Ábrahám és Tamás hite között? Természetesen
igen. Tamás így szólt: Nem hiszek addig, amíg nem látom Jézus testén a szegek nyomait, és a
sebet az oldalán. Mit mondott Jézus neki? Mivel hogy láttál engem Tamás, hittél. Áldottak,
akik nem látnak és hisznek. Egyértelmű, hogy Tamás a láthatók szerint hitt, nem a szellemi
dolgokban. Ábrahámról pedig azt mondja az Ige, hogy abban az Istenben hitt, aki azokat,
amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Valóságba hozza. Vajon melyik a bibliai
hit? Természetesen Ábrahám hite, mert a Zsidó 11,1-ben az olvasható, hogy a hit a reménylett
dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ábrahámot említi a Zsidó levél
11. fejezete is. A hite azon alapult, amit a Róma 4,21 mond.
Róma 4,21.
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.
Tehát a teljes hitét Isten szavába fektette. Ábrahám hitt Istennek és hitt az Ő ígéreteiben is.
Megtanulhatsz tőle egy egyszerű hitreceptet, amely működni fog a te körülményeid között is.
A hitrecept négy lépése a következő:
1. Birtokolta Isten Igéjét.
2. Hitt Isten Igéjében. Más szóval hitt Isten szavában.
3. Nem törődött az ellentmondó körülményekkel. Ez azt jelenti, nem a láthatókra tekintett.
4. Istennek adta a dicsőséget.
Ha követed ezeket a lépéseket, akkor mindig a hit útján fogsz járni. Ez a négy biztos lépés
bevezet a szabaduláshoz, gyógyuláshoz, a megválaszolt imákhoz, bármihez, amit szeretnél.
Ezek után figyeljük meg Tamás hitét, ami nem Isten szaván, hanem a saját érzésein
alapult. Azt mondta, hogy nem hisz addig, amíg nem látja meg azt, amiben hinnie kell.
Milyen sokan mondják: „Hiszem, ha látom!” De ez nem a bibliai hit. Ilyen a természetes
emberi hit, és minden elveszett embernek ilyen fajta hite van. Az igazi isteni hit az Igében
való hit. Ha Isten azt mondta, hogy ez igaz, akkor ez igaz is.
János 17,17.
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te Igéd igazság.
Istenben hinni annyi, mint hinni az Ő Igéjében. Nagyon fontos Smith Wigglesworth egyik
mondása: Istent az érzéseimmel nem tudom megérteni. Az Úr Jézus Krisztust nem tudom
érzéseimmel megérteni. Istent és az Úr Jézus Krisztust kizárólag az által tudom megérteni,
amit az Ige mond róluk. Ő mindaz, amit az Ige állít róla. Nekünk az Igén keresztül kell az Úr
Jézus Krisztussal megismerkednünk. Rengeteg ember próbálja megismerni Istent az érzései
által. Ha jól érzik magukat, úgy gondolják, hogy Isten meghallgatta őket. Ha rosszul mennek
a dolgok, azt gondolják, hogy Isten nem hallgatta meg őket. Érzéseikre épül a hitük. A mi
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hitünknek azonban Isten Igéjére kell épülnie. Ha Isten Igéjében az áll, hogy meghallgat, akkor
tudom, hogy meghallgat, mert Ő mondta ezt. Az Ő Igéje nem hazugság. Vagyis ha a hitemet
az érzésekre alapozom, akkor csak az egyszerű emberi hitemet használom. Sokan próbálnak
szellemi eredményeket elérni a természetes emberi hittel, de ez lehetetlen. Az igei hitet kell
használnom, hinnem kell Isten Igéjében, és ha a hitem az Igén alapszik, akkor én hiszek az
Igében. Tekintet nélkül a körülményekre és a látható dolgokra, amelyek a fizikai
érzékszervekre hatnak. Ilyen volt Tamás.
2. Ábrahámi hit
Rengeteg ember próbálja megszerezni Ábrahám áldását Tamás hitével. De ez egyszerűen
lehetetlenség. Nekünk, hívőknek, ábrahámi hitünk van, mert a Galata 3,29 ezt mondja.
Galata 3,29.
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az
ígéret szerint.
Galata 3,7.
7. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
Nekünk tehát Ábrahám szerinti hitünk van. Nem megszerezni próbáljuk, hiszen az már a
miénk. Az megvan nekünk.
Egy testvérnő időről időre beállt a sorba gyógyulásért, de soha nem kapta meg azt, mert
nem ábrahámi hite volt. Többen voltak, akik nem tudták átvenni a gyógyulásukat, mert úgy
gondolták, hogyha ez a régen újjászületett hölgy nem kapta meg a gyógyulást, akkor ők sem
fogják megkapni. Ezért Kenneth Hagin megkérte az Urat, hogy segítsen. Ha a hölgy nem is
tudná átvenni a gyógyulását, akkor legalább a gyülekezet lásson tisztán ebben a kérdésben. Az
Úr megmutatta Haginnek, hogy a hölgy ezt nem képes megérteni. De a gyülekezet számára
tanulságul fog szolgálni. Amikor újra imádkozott érte, a hölgy elkezdte kitapintani a testén az
elváltozást és azt mondta: Nem, még nincs meg a gyógyulásom! Kérem, imádkozzon értem
újra! Tehát Hagin újra imádkozott érte, és amikor befejezte, a hölgy megint ugyanazt kezdte
tenni. Tehát kezdte kitapintani a testén az elváltozást. Az imát követően az Úr pontosan
megmondta Haginnek, mit tegyen, hogy legalább a gyülekezeten segítsen. Ekkor a hölgy már
elindult a helyére, de ő visszahívta és azt mondta neki: Testvérem, szeretnék kérdezni tőled
valamit. Rendben van, csak tessék! – felelte a hölgy. Mikor fogsz elkezdeni hinni abban, hogy
meggyógyultál? Nos – mondta ő –, ha majd meggyógyulok. Megkérdezte tőle: Akkor meg mi
a csodát fogsz hinni, mert akkor már látni fogod az eredményt? Kérem, mondja el újra! –
kérte a hölgy.
Hagin négyszer ismételte el ezt a mondatot, de ő egyszer sem értette meg, viszont a
gyülekezet nagy része megértette, és nagyon sokan gyógyultak meg azon a napon. A hölgy
ezt az igazságot az értelmével próbálta megragadni, így azonban nem megy. Mert az értelem
képtelen a szellemi dolgokat befogadni. De ha a szellemedre hallgatsz, van ott valami, ami
reagál. Van ott valami, amit megért.
1Korinthus 2,14.
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.
Ez az érzékszervek uralta emberről szól, aki csak a láthatókban hisz, amit tapasztal az
érzékszervei által. Bárki hihet abban, amit érez, hall vagy lát. Az idő legnagyobb részében
fizikai szinten mozgunk, és esetenként valóban a láthatókra kell tekintenünk. Mert ha elkezd
esni az eső, akkor be kell hozni a ruhát. A természetes világban az érzékeinket követjük.
Például, ha átmegyünk az úton és a szemünk azt érzékeli, hogy autó közeledik, tudjuk, hogy
várnunk kell. Sok dologban természetes hittel kell járnunk. Hinnünk kell a szemünknek, a
szaglásunknak, az érzéseinknek. Mert hányszor előfordult a háziasszonnyal, hogy a szobában
érzi, hogy megérkeztek a „kozmáék”, mert a rántás leégett. Az egy fizikai érzékelés. Sok
ember próbál Istenben is ugyanezzel a fizikai, természetes hittel hinni. Ezt nevezik Tamás féle
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hitnek. De neki sem működött. Ha az érzékszervei azt állítják valamiről, hogy az nincs, akkor
el is hiszi, hogy valóban nincs. Ekkor szokták énekelni a „sam-sem” éneket. Tudjátok, mi az?
Sam, sem, nincs egy vasam sem. Nem is lesz, ha továbbra is ezt énekled. Mert az Ige meg az
ellenkezőjét mondja, hogy megáldattunk minden szellemi áldással a Krisztusban. Isten betölti
minden szükségünket dicsőségesen Jézus Krisztusban, az Ő gazdagsága szerint. Ezt kell
énekelni! De mi köze az érzékelésünknek a Bibliához? Isten Igéje mindig igaz, akár érzed,
akár nem érzed. De én most a szellemi dolgokról beszélek, mert mi már nem a testi szemeink
után járunk, hanem Ábrahám hite szerint igyekszünk előre haladni.
3. Szellemi gyógyítás
Ismét hasonlítsunk össze három fogalmat.
1. Az orvostudomány a fizikai testet gyógyítja.
2. A keresztény tudomány, más néven a teológia pedig az értelmen keresztül hat.
3. De amikor Isten gyógyít, Ő az ember szellemén keresztül gyógyít.
Az isteni gyógyítás Istentől jön ugyanúgy, ahogy az újjászületés is, amely a szellemünk
újjászületése. Mindkettő a szellemünkön keresztül végződik el. Mindkettőt a szellemünkön
keresztül vesszük át. Amikor újjászülettünk, nem a testünk született újjá, mert ez után is
ugyanabban a testben élünk tovább. A Biblia azt mondja: ha valaki a Krisztusban van, új
teremtés az, és ez a szellemünkre vonatkozik.
2Korinthus 5,17.
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett
minden.
Ez a szellemünkre vonatkozik. Az újjászületés az emberi szellem, más néven a belső
ember újjászületése. Az újjászületéskor nem a test lett újjá. Nem a fizikai test változott meg.
Miután újjászülettél, a belső emberednek kell uralnia a testedet, és helyes irányba terelni azt.
Jézus a következő mondja:
János 3,6.
6. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.
Először ehhez az Igéhez még egy gondolatot. Az ember kétféle módon születik meg.
Fizikai szinten az édesanyjától és édesapjától, és Istentől, az emberi szellem megérkezik az
embrióba, mert különben szellem nélkül a test halott. Mondja az Ige.
Jakab 2,26.
26. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek
nélkül.
Test halott szellem nélkül. Amikor bizonyos kort elér, iskoláskort, akkor a szellemével újjá
kell születnie, hogy örök élete legyen. Be kell fogadnia az Úr Jézust, az örök életet. Ránézésre
nem lehet megmondani egy személyről, mi történt vele belül. De az idő előrehaladtával meg
fog mutatkozni, hogy újjászületett-e, vagy sem. Nagyon sokszor mentek ki emberek az
oltárhoz, imádkoztak, sírtak, ugráltak, megölelték egymást, de az után soha többé nem látták
őket. Ez csak egy érzelmi élmény volt, és nem újjászületés. Máskor viszont kimennek
emberek az üdvösségimára, és úgy tűnik, semmilyen érzelmi átélésük nincs. Olyannyira, hogy
nem tudni, egyáltalán történt-e velük valami. Mégis sokan közülük kiváló kereszténnyé
válnak az életük során. Tehát arról van szó, hogy a hitünk nagyon sokszor fizikai érzéseken
alapul. Nagyon fontos, hogy az utolsó helyre helyezzük az érzéseket. Isten Igéje legyen az
első helyen, az ebben való hit a másodikon, és csak ez után következhetnek az érzések. Sok
embernél sajnos ez fordítva van, és elsősorban az érzésekhez ragaszkodik, másodszor a saját
érzelmeikben való hithez, és Isten Igéje kerül a harmadik helyre.
Ezek az emberek soha nem lesznek sikeresek semmiben. Nem lehet megmondani rögtön,
hogy mi történik valakinek a szívében, mert ez az emberi szellem újjászületése. Ha az illető a
rendelkezésre álló világosságban jár, ez meg fog kívül is mutatkozni. Az isteni gyógyulás
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ugyanilyen módon a szellemünkön keresztül jön, és nem azonnal mutatkozik meg a külsőn.
Párhuzamba állította a szellemi gyógyulást meg a szellemi újjászületést.
4. Szívbéli hit
A szívbéli hit az bibliai hit. A Biblia azt mondja, hogy szívvel hiszünk – olvassuk a
Róma levél 10. fejezetében. A szíved a szellemed, és a gyógyulás a szellemben kezdődik.
Legbelül kezdődik és eljut kívülre is. Akár tudod, akár nem, ugyanez érvényes a Szent
Szellemben való keresztségre is. Nevezhetjük ezt átélésnek, de valójában sokkal több ennél. A
Szent Szellem vétele egy szellemi megtapasztalás, nem pedig egy értelmi vagy fizikai átélés.
A Szent Szellem azért jön, hogy a szellemedben lakozzék, és a tested a Szent Szellem
templomává váljék. Az egyetlen ok, amiért a tested a Szent Szellem temploma lesz, hogy a
tested szolgál lakásul a saját szellemednek is. A Szent Szellem pedig a te szellemedbe
költözik be, és a kettő egybeforr. Nem tudsz Istennel kapcsolatba kerülni az értelmeden át,
mert Isten nem értelem. A Biblia azt állítja, hogy Isten nem ember, ami azt jelenti, hogy Isten
nem fizikai lény, hanem Ő szellem.
4Mózes 23,19.
19. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék.
Mond-é Ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?
Nekem ez az Ige nagyon tetszik. Az első része azt mondja, hogy Isten nem ember, tehát
nem fizikai lény. Aztán Isten szavahihető, valamint a Jakab 1,17-nek az utalása is lehet ez,
hogy Isten nem változik. Eddig megnéztük, hogy Isten nem értelem, Isten nem fizikai lény,
hanem Isten szellem. A szellem kifejezés sok emberben negatív hatást fejt ki, mert kísértetre
gondolnak, de Isten nem ilyen. Amikor Károli Gáspár a Bibliát fordította, akkor azért nem a
szellem szót használta, mert az valóban kísértetet jelentett a köztudatban. Jézus azt mondta
„Isten szellem”, Ő egy isteni személy.
János 4,24.
24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.
Nem léphetsz kapcsolatba Istennel sem az elméden sem a testeden keresztül. Egyedül a
szellemeden keresztül tudsz kapcsolatba lépni vele, mert Ő egy láthatatlan szellemi lény. Mi
pedig Isten képmására szintén szellemi lények vagyunk, és egy osztályba tartozunk a
Teremtőnkkel. Itt botlanak meg sokan, amikor a Szent Szellem keresztséget kérik. Az
értelmükkel vagy a testükkel próbálják venni a Szent Szellemet, fizikai élményre várnak, de
ez szellemi átélés. Egyetlen fizikai vonatkozása van a Szent Szellem keresztségnek, az pedig a
nyelveken szólás, amelynek során a Szent Szellem a szánkat, a hangszálunkat használja. Isten
Szelleme adja a késztetést a szólásra, ami a szellemedből jön, te pedig csak kimondod azokat.
Olvassuk el az 1Korinthus 14,14-et.
1Korinthus 14,14.
14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.
Mi kétféle imádságot ismerünk. Az anyanyelven mondott imádságot, amit Jézus nevében
irányítunk az Atyához, a másik pedig a nyelvek imája, az angyali nyelv, ami közvetlenül az
Atyához megy, és ez a nyelv titkos, kódolt, csak a mennyben értik. A Magyarázó fordítás
kiegészíti ezt az Igét.
1Korinthus 14,14. Magyarázó fordítás
14. Az én szellemem a Szent Szellem által bennem imádkozik.
Ez egy nagyon fontos megfogalmazás. Azaz a benned lakó Szent Szellem adja a
képességet, hogy tudj más nyelveken szólni.
Sok esetben nehéz az embereket kivezetni az értelmi síkról. Vannak, akik szeretnék
érteni azt, amit nyelveken imádkoznak, de ez a szellemünkből fakadó titkos nyelv az Atyához
megy. Volt olyan új hívő, akinek tetszett a nyelveken szólás, ezért azt kérte, hogy írjuk le
neki, hogy megtanulhassa. Az ilyen ember az értelmi síkon mozdul. Azt tudjuk, hogy a
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szótagokat a Szent Szellem adja, tehát a nyelvek imáját nem lehet papíron megtanulni.
Ilyenkor az értelmünknek el kell csendesedni, a belső késztetésre kell figyelni és azt
kimondani. Szintén nem kell semmilyen fizikai cselekedet sem a Szent Szellem
keresztséghez, sem a nyelveken szóláshoz. Például hangosabban kiáltani, hogy Isten jobban
meghallja, vagy a kezeket még magasabbra emelni, mert ezek mind testi cselekedetek.
Olvassuk el az Apostolok cselekedetei 8,18–20. verset. Itt az Ige Simon mágusról szól, aki
pénzért akarta megvenni a képességet.
Apostolok cselekedetei 8,18–20.
18. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent
Szellem, megkínálá őket pénzzel,
19. Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent
Szellemet vegyen.
20. De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad,
hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető.
Ez a Simon is fizikai szinten gondolkodott, fizikai szinten próbálta elnyerni azt, ami neki
tetszett, amit látott a szemeivel, de a Szent Szellem keresztség csak szellemi síkon történhet.
Az újjászületés is egy szellemi dolog, a Szent Szellem keresztség is egy szellemi dolog, és ezt
nem lehet helyettesíteni fizikai formaságokkal, ünnepséggel, ceremóniával. Amikor a hívők
érzések és testi megnyilvánulások mellett veszik a Szent Szellemet, akkor nekik rossz
alapokra kerül a hitük, és miután az érzések alábbhagynak, azt fogják mondani: Lehet, hogy
nem is kaptam meg a Szent Szellem keresztséget, pedig biztos voltam benne, mert olyan
csodálatos élmény volt! Látjátok, hogy az élményre, az érzésekre alapozza az ilyen ember a
hitét és nem az Igére? A Szent Szellemben való keresztség nem élmény. Sokkal több annál.
Ez a Szent Szellemnek, egy isteni személynek a befogadása. Ő egy személy és nem egy
dolog. Jézus a következőt mondta a János 14, 16-ban.
János 14,16.
16. És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon
mindörökké.
A Szent Szellem azért jön, hogy éljen és lakozzon benned. Neked pedig meg kell tanulnod,
hogyan viszonyulj hozzá. Többek között Ő ad neked nyelveken szóláshoz való késztetést. Sok
ember itt vall kudarcot, mert újra természetes szintre lépnek, nem hiszik, hogy megkapták a
Szent Szellemet, amíg nem szólnak nyelveken. Ez helytelen. A szekeret kötöd a ló elé? Furcsa
lenne! Ez az ábra a helytelen sorrendre utal. Néhányan nem értik meg ezeket a szellemi
dolgokat. Először higgy és vedd a Szent Szellemet, és ennek eredményeként aztán majd
szólsz nyelveken is. Nem abban a sorrendben történik, hogy nyelveken szólsz, és azután
veszed a Szent Szellemet. Nézzük meg mit ír az Apostolok cselekedetei 2,4.
Apostolok cselekedetei 2,4.
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken,
amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Álljunk meg itt egy pillanatra! Azt mondja az Ige eleje, hogy megteltek, és miután
megteltek, elkezdtek nyelveken szólni. Fontos a sorrend. Sokan elkezdenek nyelveken szólni
és csak azután hiszik el, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel.
Először hinned kell, először el kell fogadnod, és működni fog a dolog. Lehetetlen, hogy
előbb legyen a megnyilvánulás, mint a hit. Lehetetlen, hogy előbb tapasztald meg a
gyógyulást, vagy a nyelveken szólást, mint azt hinnéd. Isten Igéje mindenki számára
egyformán alkalmazható, ha hiszel, és nem csak próbálsz hinni. Nem megy, ha csak
próbálkozol vagy reménykedsz. Hinned kell Isten Igéjében. Mi hitben járunk, és nem
látásban, amikor gyógyulásról, Szent Szellem keresztségről, imaválaszról, vagy bármilyen
szellemi dologról van szó.
2Korinthus 5,7.
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7. Mert hitben járunk, nem látásban.
Nem úgy viselkedünk, mint Tamás. Olvassuk még fel a 2Korinthus 4,18-at is. Repetát
kaptok, pót Igét.
2Korinthus 4,18.
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
Dicsőség az Úrnak!
Hozzáfűznék még egy-két gondolatot. A Tűzkonferenciára nagyon készül az előkészítő
csapat. Már jelentkeztek a tengeren túlról, jelentkeztek Oroszországból. Tehát nagy érdeklődés van, nem csak Európából. Különféle felekezetek lesznek jelen. A másik dolog pedig,
amiről ma tanultunk, hogy nem az érzéseinkre kell hagyatkoznunk. Ezt alá tudom támasztani
azzal, amit korábban tanítottak, és nem egy helyről hallottam ezt. Nem egy forrásból
hallottam ezt. Hogyha itt ülnénk az egész alkalom alatt szótlanul, a pásztor sem szólna, a
bárányok sem szólnának, akkor is szellemben történne információcsere. Amikor ilyen nagy
alkalmon veszünk részt, ott képtelenség, hogy mindenki kijusson kézrátételre, de azt kell
meglátni ebben, hogy Isten jelenlétében plántálódnak el ajándékok. Isten jelenléte olyan
hatalmas egy ilyen nagyméretű rendezvényen, mert a hit összeadódik. Összevont hit van
jelen. Ajándékok plántálódnak el. Nem véletlenül Tűzkonferencia a neve. Ott valóban tűzet
fogunk fogni, és égő fáklyaként jövünk haza. Nem csak mi, hanem mindannyian, akik ott
lesznek. Én bízom benne.
Még ami kapcsolódik a mai tanításhoz, hogy mindannyian várunk egy jó tanításra, de nem
biztos, hogy mindenki tanítói kenettel rendelkezik. Lehet, hogy az ember egy kicsit
csalódottan jön haza, hogy hát nem volt egy olyan nagy tanítás ezen a konferencián. Ne az
érzésekre hagyatkozzunk, hogy most hogyan éreztem magam, vagy hogyan nem éreztem
magam. Én biztos vagyok benne, hogy abban a jelenlétben, amiben már voltunk is, meg
leszünk is nagyobb konferenciákon, ott ajándékok plántálódnak el. Amiről nem is tudunk,
csak majd évek múltán egyszer csak kiderül, hogy ez működik az én életemben, vagy az én
szolgálatomban. Tehát a mai tanítás arra mutatott rá, hogy ne az érzésekre, ne a fizikai
láthatókra hagyatkozzunk, hanem a szellemi dolgokat ragadjuk meg. Ha olyan szívvel
megyünk, akkor Isten el tudja plántálni az Ő ajándékait a szívünkbe. Ahogy Sámuel mondja,
hogy ímhol vagyok, Uram, használj engem! [Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád –ezt
mondja. Erre gondoltál?] Tehát nekünk is van mit elvenni ebből a tanításból, hogy tegyük
félre az érzéseket, tegyük félre a testi megtapasztalásokat, az érzékszerveinket, és a szellemi
dolgokra hagyatkozzunk jobban. Lehet, hogy nem is fogjuk érezni, hogy milyen ajándékot
kapunk, hanem csak kiderül majd egy idő múlva, hogy ennél ez működik, annál az működik.
Még egy kicsit kérem a figyelmeteket. Megjelent a gyülekezeti újságunk augusztusi száma.
Az első oldalon a Nyisd fel a szemeket című kis üzenet található, amely arról szól, hogy nem
hiábavaló az, hogyha az elveszettekért imádkozunk. Lehet, hogy nem első pillanatban látjuk
meg az eredményt, de az elvetett mag tudja a dolgát. A mag, amikor a megfelelő körülmények
közé kerül, akkor kikel. A második, harmadik oldalon pedig egy nagyon szívhez szóló
történet található, hogy Reinhard Bonnke hogyan találta meg az utódját Isten kegyelméből. A
hátsó oldalon pedig van egy bizonyság arról, hogy a helyreállítás Istene hogyan állított helyre
egy házasságot. Kanizsán, egy fesztiválon rosszul lett egy ember, aki felett ima hangzott el
nyilvánosan. A legutolsó kis üzenet a váltságdíj, amiről már korábban beszéltem, hogy egy
fogva tartott, ládába zárt ember semmit nem tud tenni a saját kiszabadításáért. Kell egy
Megváltó, kell, aki kifizeti a váltságdíjat, és szabaddá teszi. Nekünk is ezért volt szükségünk
az Úr Jézusra. Magunkat nem tudtuk volna megváltani. Ez egy nagyon jó történet, ami ezt
szemlélteti, hogy szükségünk van a Megváltónkra. Senki nem tudja magát megváltani. Erről
szól az augusztusi szám.
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Bizonyságokat hallgatunk még.
Ági: Az egyiket abból a könyvből írtam ki, hogy Hogyan vezet Isten Szelleme. A hithez
kapcsolódik. A hit a szellemből, a szívből származik. Higgy abban a tényben, hogy a te
Istenbe vetett hited működik! A másik pedig egyszer Erzsike tanításában volt Pesten, talán
tavaly ősszel. A bennünk lévő Ige legyőzhetetlen. Az Ige és az a hit, amit az Ige teremt
legyőzte a világot. Az első a Márk11,23–24. a második az 1János 4,4–5. Az Ésaiás 6,1-ben az
van, hogy láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot.
Ez egy mennyei látás volt. De ahogy tanultuk tegnap, meg korábban Varga István tanításában,
hogy gondolatban alakítsuk ki azt a látást, hogy az Úr trónja bennünk van. Mert az
1Korinthusban is, meg a 2Korinthusban is benne van, hogy mi vagyunk az Úr temploma. Az
Úr trónja bennünk is ott van, és az Úr palástja minket is betölt. Az Úr kenete, jelenléte,
dicsősége minket is betölt. El kell jutnunk odáig a szellemi felnövekedésben, hogy úgy
ragyogjunk, mint a csillagok, és az elveszettek megtalálnak minket. Ámen.
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el.
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem!
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és
Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az
örök életemet. Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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