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A BIBLIAI HIT – 16. A hit magaslatai 4. 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2018. november 5. 

 
Mindenszentek előtt is volt egy ünnep, október 31, a reformáció napja. Múlt héten erről 

elfelejtettem megemlékezni. A mindenszentekkel kapcsolatban fordultak hozzánk kérdéssel, 
kéréssel, hogy imádkozzunk a halottakért, de a Bibliában nincs ilyen imádság. Ezért, ha valaki 
ilyennel fordul hozzátok, akkor nyugodtan megmondhatjátok, hogy az élőkért van imádság. 
Isten az élők Istene. Valószínű, hogy a hagyományok, szokások miatt kérik, de a halottakért 
már nem tudunk tenni semmit.  

 
A bibliai hit 16. részéhez érkeztünk el. Következik: A hit magaslatai 4.  
A legmagasabb fokú hithez vezető hét lépés közül a mai tanítást az ötödikkel folytatjuk. 

Tanulmányoztuk már, hogy nekünk „Isten bennünk” tudatúnak kellene lennünk. Hogyha 
valaki ezt a szintet eléri, természetesnek fogja venni Isten Igéjét, amely szerint nagyobb az, 
aki bennünk van, mint aki e világban van, és győztesként nézhet szembe az élet problémáival.  

1János 4,4. Dr. Budai Gergely fordítás  
4. Ti azonban gyermekeim, az Istenből valók vagytok, és legyőztétek őket (a hamis 

prófétákat), mert az (az Isten) aki tibennetek van, nagyobb, mint az (az ördög), aki a 
világban van.  

Aki elérte ezt az „Isten bennem” tudatot, tudja, hogy az ő erőforrása belülről fakad, és 
történjék bármi, a nagyobb őbenne van. Kenneth Hagin sokszor a gyermekeivel kapcsolatban 
azt mondta: „Uram, nem tudom, hogy miért imádkozzam”. Emlékeztette az Atyát, emlékez-
tette saját magát, és a bensőjében a Szent Szellemet arra, hogy Ő azért van ott, hogy segítsen. 
Nézzük meg mit ír az Ige: 

1Korinthus 14,14. 
14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.  
Így hát csak annyit mondott a Szent Szellemnek, hogy várja tőle a segítséget, és azonnal 

elkezdett nyelveken imádkozni. Sokszor, amikor így imádkozott, Isten Igéket adott és 
megmutatta, mire számíthat konkrét helyzetekben. A válasz mindig megérkezett. Nem 
szükséges, hogy azonnal megértsd, hogy mit imádkoztál, mert az Ige is azt mondja, hogy 
ilyenkor az értelmünk gyümölcstelen. Néha viszont Isten megengedi, hogy pontosan 
megismerjük azt, ezért így szólt: 

1Korinthus 14,12–13. Egyszerű fordítás 
12. Ugyanez vonatkozik rátok is. Mivel nagyon akarjátok a Szent Szellem ajándékait, 

azon igyekezzetek, hogy elsősorban a helyi gyülekezet építésére, megerősítésére szolgáló 
ajándékok működjenek közöttetek! 

13. Ebből következik, hogy aki a nyelveken szólás ajándékát használja, imádkozzon 
érte, hogy meg is tudja magyarázni, amit mondott!  

Pál elsősorban nem arra utal, hogy a gyülekezetben lehet egy magyarázó szolgálatod, 
hanem arra, hogy imádkozz azért, hogy te magad megértsd a saját imádat, hogy amikor a 
nyelvek nemeinek ajándéka által szólsz, akkor értelmezni tudd, hogy miért imádkozol. 
Minden szellemi ajándék (1Kor. 12), így a nyelvek nemei, és a nyelvek magyarázata is 
minden Szent Szellemmel teljes hívőnél megnyilvánulhat az Ő akarata szerint (1Kor. 14,13).  

Most pedig emlékeztetésképpen felvázolom a szellemi ajándékokat, amelyekről 2016-ban 
tanultunk részletesen. Az 1Korinthusi levél 12. fejezetében található. A kilenc ajándék három 
csoportra osztható.  

1. Kinyilatkoztatás ajándékai. Ezek közlések Isten elméjéből. Idetartozik a bölcsesség 
szava, az ismeret szava, más néven a tudás szava, és a szellemek megkülönböztetése.  
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2. Az erőajándékok. Ezek Isten természetfeletti erejét mutatják be. Idesorolható a hit 
ajándéka, ez nem az átlagos, normál hit, hanem ez egy speciális hit, a csodatevő erők, és a 
gyógyítások ajándékai.  

3. Az ihletettségi ajándékok. Más néven kiejtés ajándékok. Ezek kimondják Isten üzenetét. 
Idetartozik a prófétálás ajándéka, ettől még az illető nem próféta, csak működik nála szellemi 
ajándék. Másik a nyelvek nemei, és a harmadik pedig a nyelvek magyarázata.  

Képzeljétek el, nekem is vissza kellett lapoznom 2016-ra, hogy megnézzem, mi a 
különbség a nyelvek nemei, és a nyelvek magyarázata között. Pedig nem egyszer átvettem az 
anyagot, tanítottam, és nem minden ragad meg az ember elméjében és a szívében. Bátran 
ajánlom nektek is, hogy csak visszafelé, amit a Szent Szellem mutat, nézzetek meg. Lehet, 
hogy valakinek elő kell venni a gyógyulásos tanításokat, lehet, hogy valakinek az idő 
sáfárságról szóló tanítást, kinek mit mutat a Szent Szellem. A nyelvek nemei és a nyelvek 
magyarázata együtt a próféciával egyenértékű. Figyeljétek meg, mi a különbség a két ajándék 
között! Az általános nyelvek imája felfelé száll az Atyához, a nyelvek nemeinek ajándéka 
által pedig Tőle jön hozzánk az üzenet, amit a nyelvek magyarázatának ajándéka által 
érthetünk meg, hogyha az működik. Tehát az irány más. Ha egyszerűen simán nyelveken 
imádkozunk, az felfelé megy, de amikor a nyelvek nemeinek az ajándéka működik, akkor az 
lefelé jön. Hogyha a Szent Szellem bekapcsolja a nyelvek magyarázatát, akkor még tudjuk is, 
hogy mit tartalmaz az üzenet. Ezért az Ige kétségtelen állítja, hogy aki nyelveken szól, 
imádkozzék, hogy megmagyarázza. A nyelvek magyarázata éppen olyan útmutatás, mint az 
összes többi a Bibliában. És éppúgy vonatkozik mindannyiunkra, hogy az Írás bármely más 
verse is. A Szent Szellem arra törekszik, hogy megmutassa neked, miért is imádkozol.  

1Korinthus 14,14. Bővített fordításból: 
14. „Mert ha (ismeretlen) nyelven imádkozom, a szellemem (a bennem lévő Szent 

Szellem által) imádkozik, de az elmém terméketlen…”  
Ez nagyon jól kifejezi, hogyan működik a nyelvek imája. Ez a vers azt mondja, hogyha 

nyelveken imádkozol, akkor a szellemed a Szent Szellem által imádkozik. Amikor a Szellem 
által imádkozol, akkor az értelmed meddő. Tehát kérd, hogy meg is tudd magyarázni.  

1Korinthus 14,1/a.  
1/a. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat…  

Kívánjuk a nyelvek magyarázatát, többek között. De kívánhatjuk a prófétálást is. Vagy 
bármelyiket a kilencből. Gyógyítások ajándékait, bölcsesség szavát. A kívánjátok szó görög 
jelentése: lelkesen törekszik, fáradozik, igyekszik, buzgólkodik, hogy megkapja. Hagin már 
hosszú ideje szólt nyelveken, és magyarázta is, amikor nyilvánosan is elkezdte ezt használni. 
Szinte mindent, amit Isten dolgairól megtanult, azt a nyelveken való ima és az azt követő 
magyarázat útján tanulta. Isten ugyanis így adott neki kijelentést.  

Néha az Úr a nyelveken való ima által átvezet a Biblia bizonyos részein. Tudjuk, hogy a 
Szent Szellem a mi tanítónk, és a vezetőnk.  

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

denre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.  
Hagint több fejezeten vezette át már így a Szent Szellem a nyelvek nemei, és magyarázata 

által. Így kezdett el megérteni olyan dolgokat az Igében, amit addig soha. És ez a módszer 
nemcsak az enyém, hanem a tiéd is, és minden Szent Szellemmel betöltött hívőé. Nem történt 
semmi olyan Hagin családjában, amiről ne tudott volna, néha már két évvel az esemény 
bekövetkezte előtt. Tíz esetből kilencben ilyen módon tudott meg dolgokat Istentől. Ezt a 
szellemi ajándékot nem azért birtokolta, mert próféta volt, egyszerűen a nyelveken szólás 
gyakorlása és a nyelvek magyarázatának ajándéka által fejlődött ki. Látjátok, hogy a Szent 
Szellem ismeri a jövőt, ahogyan az Ige is mondja, hogy Ő megmutatja a bekövetkezendő 
dolgokat.  
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János 16,13. 
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. 

Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket 
megjelenti néktek.  

Egyértelmű. Ne felejtsd el, hogy Isten ezt nemcsak a prédikátoroknak vagy egy 
meghatározott személynek ígérte meg. A Szent Szellem megmutatja a bekövetkezendő 
dolgokat minden hívőnek! (Az már más kérdés, hogy ki mennyire figyel rá, mennyire 
hangolódik rá a Szent Szellemre, és mennyire hall tőle.) 

Ha a Szellemmel betöltött hívők megtanulnák, hogyan halljanak az Úrtól, semmi váratlan 
esemény nem történne az életükben. Sem baleset, sem tragédia, sem más nem következne be 
az életükben, mert előre tudnák, és így sok rossz dolgot el tudnának hárítani, ha figyelembe 
venné a Szent Szellem jelzéseit. Ahogy Hagin tanítja, a Szent Szellemnek van zöld jelzése, 
meg piros jelzése. Sajnos a szellemi dolgok nem olyan világosak mindenki számára, mint 
ahogyan lenniük kellene, mert túl sokat tartózkodunk természetes szinten. Pontosan ebben 
lehet segítségünkre a nyelveken szólás, mert ilyenkor nem a test és az értelem aktív, hanem a 
szellemünk.  

1Korinthus 14,14/a. 
14/a. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik… 
A nyelvek a szellemedből jönnek elő. Láthatod tehát, hogy ilyenkor a szellemed aktív és az 

van kapcsolatban Istennel, és az tud Istentől elvenni dolgokat. Értékeljük nagyra a nyelveken 
szólást! Újjászületés után ez a legnagyobb dolog, ami valaha is történt velünk. A Szent 
Szellemmel való betöltekezés, a nyelveken szólás bizonyítékával, és maga a nyelveken való 
imádkozás a legnagyobb dolog, a legnagyobb tényező az életünkben. Egy történet következik:  

Hagin 1937-ben töltekezett be Szent Szellemmel. Öt évvel később, mialatt Kelet-Texasban 
pásztorolt, kezdett el azon a módon imádkozni, és kapni kijelentéseket, bár senki nem mondta 
neki addig, hogy ilyesmi létezhet. Mondhatom úgy, hogy saját bőrén tapasztalta meg, hogy ez 
így működik. Ezért először elfogadta, de később azonban eltávolodott ezektől, mert nem volt 
kellő igei világossága és nem volt biztos benne, még annak ellenére sem, hogy áldást is nyert 
belőle.  

Abban az időben legalább egy órába telt, amíg az értelmét le tudta csendesíteni. Ez a másik 
ok arra, amiért rendkívüli módon kell értékelnünk a nyelveken szólást. Amikor elkezded, az 
értelmed szüntelenül zakatol. De ha elég hosszan imádkozol, akkor elcsendesedik. Mivel 
Hagin hosszú éveken át gyakorolta ezt az ima-módszert, később azonnal be tudott lépni 
szellemben. Egyszerűen lecsendesítette az elméjét, nem gondolt semmire, így rögtön be tudott 
lépni a szellemi síkra. Sokat gyötörte az ördög. Főképp az elméjét, amely még nem volt kellő 
mértékben megújítva Isten Igéjével. Azt mondogatta az ellenség: Csak a drága idődet 
fecsérelted! De Hagin azt válaszolta: Jó, akkor most még egy órát imádkozom nyelveken! 
Sokan azt hiszik tévesen, valamiféle extázist, vagy rendkívüli érzést kell átélniük a közben, 
hogy nyelveken imádkoznak, de ez téves. Hagin elhatározta, hogy egyszerűen csak letérdel, 
és imádkozni kezd nyelveken. Pál is nagyon sokat imádkozott nyelveken. Ezt olvassuk el: (A 
könyökben is megjelent a gyógyító kenet, ízületekben is munkálkodik a Szent Szellem.)  

1Korinthus 14,18. 
18. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken;  
Nem kell felgerjesztened magad, vagy valamilyen különleges érzést átélned, a felhőkben 

járnod és sorolhatnám tovább. Felesleges. Ezt az emberek hústestből csinálják, és nem a Szent 
Szellem által. Különös, de néhány keresztény úgy véli, amikor testi indíttatásból át akarja adni 
a nyelvek imája „üzenetét”, akkor el kell változtatni a hangját. De ez helytelen. Épp úgy 
beszélj akkor is, ahogy általában szoktál. Sokan akarunk valami különöset tenni, hogy 
másokkal megpróbáljuk elhitetni, hogy Isten ereje van rajtunk. De a Szent Szellem mindenkor 
bennünk van. Ezért elég, hogyha bekapcsolódsz az áradatába és együtt mozdulsz Vele.  
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A tévében láthatjátok azt, amikor a nagy tengeri hullámokat a szörfösök meglovagolják. 
Körülbelül így kellene nekünk is a Szent Szellem hullámait megnyergelnünk, és azzal együtt 
áradni. Erre mondok egy példát. Hagin egyik összejövetelén egy hölgy minden áron tudatni 
akarta, hogy a Szent Szellem valóban használja őt, ezért úgyszólván sikoltozott és visított 
nyelveken. Egyáltalán nem volt építő. Ha történetesen mellette ültél volna, felugrottál volna a 
rémülettől, amikor elkezdte. Itt megjegyzem egy nem túl régi tapasztalatomat, hogy egy több 
gyülekezetet is megjárt szent azt mondta ránk, hogy mi fegyelmezett hívők vagyunk. Hagin 
kérte a hölgyet, hogy ugyanúgy szóljon nyelveken is, mint ahogy egyébként beszél. A 
sikoltozás emberi cselekedet, nem a Szent Szellemé. Nekünk olyan dolgokat kell tennünk, 
amely másokat épít, és nem elriaszt.  

Tehát Hagin céltudatosan nekilátott nyelveken szólni, és egy órát imádkozott az 
irodájában. Azután leült a székébe, de valami azt sugallta: Elfecséreltél egy órát! Az ördög 
volt az, mert minden, ami elbátortalanít, az az ellenségtől jön. Most e miatt megint letérdelek, 
és még egy órát imádkozom nyelveken – válaszolta Hagin. Így is tett. Azután felkelt, és 
harmadszor is visszaült a székébe. Az ördögön kívül van még egy ellenséged. A tested. Ami 
szintén ellened harcol, ezért erőt kell venned ahhoz, hogy tudj imádkozni. A tested nem tudja, 
mit csinálsz, amikor a szellemi területen vagy, mert nem tud belépni erre a síkra.  

Sőt, az elméd, az értelmed sem fogja tudni, mit cselekszel, ha nem újult meg Isten Igéje 
által. Mivel a test és az elme hozzászokott, hogy előtte mindig ő irányított, most nem akar 
veled tartani, amikor imádkozol. Tehát lehet, hogy minden tiltakozni fog benned az ellen, 
amit teszel, de Isten Igéje mégis azt mondja, hogy jó nyelveken szólni és ezt meg kell tenned. 

Mindenesetre elvesztegettél három órát – mondta az ördög.  
Emiatt most még tovább imádkozom – vágta rá Hagin. Tehát letérdelt és végigimádkozta a 

negyedik órát is, majd ismét felállt és leült a székébe.  
De megint megszólalt az ördög: Elpocsékoltál négy órát! Látjátok, azt akarta az ellenség, 

hogy az érzéki világban, a fizikai világban maradjon.  
Azt felelte neki: Megmondom, mit fogok tenni, ördög. Leülök ide és még két órát 

imádkozom. Hogyha tovább zavarsz, akkor megduplázom és legközelebb már négy, azután 
pedig már nyolc órát töltök el imával! 

Öt és háromnegyed óra múlva betört abba a szellemi birodalomba, ahol addig még soha 
nem járt, és ez fordulópontot eredményezett a szolgálatában is. De szükséges volt erre az idő, 
hogy valamit leromboljon magában, és hogy az ördögöt legyőzze. Ez alatt az öt és 
háromnegyed óra alatt fél tucat különböző nyelven imádkozott, elkezdte az egyiken, azután 
magyarázta, majd leírta, és dátumot irt hozzá. De később prédikált is arról, amit akkor tanult.  

Egy következő történet: Három évvel a megtörténtek előtt Hagin már átadott egy üzenetet. 
A második világháború éveiben voltak akkor és Isten így szólt hozzá: „A második 
világháború után ‘Isteni Gyógyulás Ébredése' Amerikában.” Ezt a kijelentést 1943 
szeptemberének első hétfőjén hirdette ki, tehát már évekkel azelőtt, hogy a háború véget ért 
volna. Valóban eljött az ébredés, amiről imája közben szólt Isten korábban. Megfigyelhető, 
hogy a gyülekezeti Test nem halad abban az ütemben, ahogy kellene, mert egy személy 
egyedül nem hordozhatja ezt a fajta imát, mindannyiunknak részt kell vennünk benne.  

Ebben az imafajtában Hagin az értelmét le tudta csendesíteni, és szempillantás alatt rá tudott 
lépni a szellemi síkra, ahol a szelleméből szólt a Szent Szellem által, aki vezette az imában.  

6. Közösségünk Istennel 
Tudnunk kell, hogy nekünk, újjászületetteknek, valóságos közösségünk van az Atyánkkal. 

A megváltás valódi, lényegi oka az volt, hogy helyreállhasson a közösség ember és Isten 
között. Az 1Korinthus 1,9-ben van egy gyönyörű Ige. 

1Korinthus 1,9. 
9. Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való 

közösségre, 
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Figyeljétek meg, hogy az Ő Fiával való közösségre szól az elhívásunk. Folytassuk az 
igeolvasást az 1János 1-ben. 

1János 1,3–4. 7. 
3. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen 

velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus 
Krisztussal. 

4. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. 
7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk 

van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 
A legnagyobb megtiszteltetés, amelyben az Atya valaha is részesített bennünket az, hogy 

közösségben, egységben lehetünk Vele, az Ő Fiával és a Szent Szellemmel, hogy ezzel 
valósuljon meg az Ő álma az emberi faj megváltásáról. A kapcsolat közösség nélkül 
befejezetlen, olyan, mint a házasság szerelem és szövetség nélkül. A közösség pedig hitet 
szül, ezenkívül ez az öröm szülője és a győzelem forrása is. Az Atya minket, mint egyéneket 
hívott el közösségre az Ő Fiával. És ha közösséged van Vele és az Ő világosságában jársz, 
akkor az ima a legkedvesebb és legfantasztikusabb kincsed lesz, amelyet úgy nyersz el, mint 
Krisztus örököse.  

Azt is mondják némelyek, hogy mennyire megterheli őket az imádkozás. Hagin az említett 
napon, öt és háromnegyed órát imádkozott nyelveken, és néha még többet is, de ez soha nem 
volt teher a számára. Mindig öröm volt, és ez soha nem vette el az erejét, sőt inkább 
feltöltötte. A gond az, hogy ahelyett, hogy hagynák az emberek, hogy a Szent Szellem 
átvegye az imát, sokan saját erőből imádkoznak tovább, és ettől kimerülnek. Sokan, amikor 
imára kerül sor, olyanok, mint Hagin egyik evangélista barátja.  

Ez egy következő történet. Egy sátoros összejövetelen ez az evangélista annyira 
felerősítette a hangszórókat, hogy inkább elriasztotta, mintsem odavonzotta volna az 
embereket. Amikor megkérdezték, mi ennek az oka, így felelt: Amikor felerősítem a hangot, 
ez a győzelem érzésével tölt el. A pásztor erre azt válaszolta: Nem kell győznöd és 
uralkodnod ilyenkor, inkább hallanod kell a Szent Szellemtől, mert Ő fog munkálkodni, és 
nem a mikrofon vagy a szónok hangereje.  

Az eredmény nem a hangerőtől függ, hanem a Szellem áradásától. Látjátok, hogy sokszor 
az emberek természetes dolgoktól, például a nagy hangerőtől várják a győzelmet. A fejlett 
technikai apparátus vagy a túlzott hangerő a helyzet magaslatára repíti őket pillanatnyilag. De 
hamar elfáradnak, mert a szolgálatot megpróbálják saját maguk hordozni, Isten segítsége 
nélkül. Van egy bizonyos dolog, amit úgy is nevezhetünk, hogy az Úrban való megnyugvás. 
Ésaiás azt prófétálta, hogy a nyugalom az, hogy megnyugtassuk az elfáradottat.  

Ésaiás 28,11–12. 
11. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez, 
12. Ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, 

és ez a pihenés! És nem akarták hallani! 
Tehát a nyelveken szólás fel kellene, hogy frissítse az embereket. Nagyon régen hallottam 

egy bizonyságot egy pásztortól, aki szakács volt, és valami felbosszantotta őt napközben. 
Elkezdett nyelveken imádkozni, és elég hamar lecsendesedet. De ezt a nyelvek imáját 
gyakorolta akkor is, amikor a konyhán dolgozott, hogy békessége legyen.  

7. Jézus nevének tekintélye 
A Filippi 2-ből olvasunk két verset. 
Filippi 2,9–10.  
9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely 

minden név fölött való; 
10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 

valóké. 
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Ismernünk kell Jézus nevének a tekintélyét, mint ránk érvényes valóságot, örökséget. Ép-
pen úgy, ahogy egy magas rangú ember, aki felhatalmazást ad a nevének korlátlan használa-
tához. Mit tudnánk elérni egy meghatalmazással, egy dokumentummal? Ha azt mondaná az az 
ember, hogy használhatod a nevét, hogy minden szükségedet betöltsd, akkor bármit 
megtehetnél, amit akarsz. Ehhez hasonlóan Isten meghatalmazást adott nekünk arra, hogy 
használjuk Jézus győztes nevét. 

Lukács 10,19. 
19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az 

ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 
Ez szó szerint azt jelenti, hogy hatalmunk van a sátáni erők felett. Jézus azt is mondta, 

hogy a hívők tesznek valamit és jelek követik őket. Ezt olvassuk el a Márk 16-ban. 
Márk 16,17–18. 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; 

új nyelveken szólnak. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
De az Úr Jézus azt is mondta, hogyha az Ő nevében kérünk, akkor az Atya megadja 

nekünk. Ezt pedig a János 15,16-ban nézzük meg: 
János 15,16. 
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. 

A felsorolt Igék világosságában láthatjuk, hogy hatalmunk van arra, hogy használjuk Jézus 
győztes nevét. Ez elsősorban nem hit kérdése, hanem annak a kérdése, hogy ismered-e, hogy 
milyen jogok illetnek meg Krisztusban, és hogy elfoglald a helyedet Őbenne. Mindössze erről 
van szó. Lehet, hogy furcsának tűnik az, hogy elsősorban nem hit kérdése, de a következő 
példa ezt meg fogja világítani. Valaki mesélte, hogy a fivére misszionáriusnak ment Afrikába 
a gazdasági válság idején. Ennek az embernek volt egy kis földbirtoka, amelyen azonban egy 
társaság ültetvényt akart telepíteni. Ez a társaság megvette a földet, de az üzletet nem sikerült 
lebonyolítani, mert közbejött az afrikai út. Ezért néhány napra ez a misszionárius elment a 
testvéréhez és megkérte, hogy bonyolítsa le helyette az üzletet. Meghatalmazást adott neki, 
hogy írja alá az adásvételi szerződést és megbízta azzal, hogy a pénz egy részén építsen házat 
a szüleiknek. A bátyja azt mondta, hogy ehhez neki nincs jogosultsága. Mire a testvére 
biztosította őt arról, hogy az aláírásával hitelesíti a meghatalmazást és így minden rendben 
lesz. A bátyja elmondta, hogy azon a napon, amikor az ügyintézésre került a sor, nem hitte, 
hogy az simán fog menni. De mégis aláírt a fivére helyett, mire az ügyvédek átnyújtották neki 
a csekket. Ő a bankszámlájára tette a vételárat, és otthon elmondta a feleségének, hogy még 
mindig nem biztos abban, hogy teljesíteni tudja a bátyja megbízását. Napokig tűkön ült, és 
várta, mi fog történni. De minden rendben ment, és így fel tudta építeni a házat a szüleiknek, 
ahogy megbeszélték. Azt mondta, hogy nem az ő hite rendezte el az ügyet, hiszen ő maga 
nem hitte, hogy ez sikerül fog, mégis valóra vált, mert jogilag szabályos volt.  

Azt szeretném megmutatni nektek, hogy elsősorban nem a hitről van itt szó, hanem arról, 
hogy tudd, mi a tied, és azt tedd, amit az Ige mond. Ha nem használod a Jézustól kapott 
tekintélyt, nem fog menni. Ha viszont meggyőződsz róla, hogy Jézus neve a tied, és elkezded 
azt használni, meglátod majd, hogy meglesz annak a hatása, meglesz az eredménye, mert 
győzelemben fogsz járni. 

Az utóbbi tanításokból az világlik ki, hogy két fontos tényező van, hogy győzelemben 
tudjunk járni. Az egyik, hogy Jézus győztes nevét használjuk, királyokként uralkodjunk, 
úgyhogy rendeleteket hozunk és kihirdetjük. A másik pedig, hogy elfoglaljuk az Atya jobbján 
azt a helyet, ahol Jézus ül, mert az Ige azt mondja, hogy Jézussal együtt ültettünk a világ-
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egyetem legmagasabb pontjára. Tehát ezt a két tényezőt, ha tudatosítjuk, akkor ez bennünket 
előre fog vinni a győzelem útján. 

Összefoglalva a legmagasabb fokú hithez vezető hét lépést, még egyszer elmondom: 
1. Állj az Igére 
2. Ismerd a megváltásodat 
3. Az új teremtés jogait ismerd 
4. Ismerd a megigazultságodat 
5. „Isten bennünk” tudatúnak kell lenni 
6. Közösségünk van Istennel 
7. Jézus nevének a tekintélye 
Ezt a hét lépést átvettük, ennek a hét lépésnek a végére értünk. 

 
Pár gondolat van még a tarsolyomban. Tegnap is nagyon összetett tanítás volt Pesten, a 

gondolkodásra is kitért, és az Úr emlékeztetett két kísérletre, amely a gondolkodásunk 
korlátait mutatja. Például, ha egy bogár köré egy kört rajzolnak, akkor a körön nem megy át, 
mert ezt egy akadálynak tekinti, pedig fizikailag nincs semmi akadály ott. Vagy pedig, ha egy 
lovat kikötnek egy üres székhez, amit könnyedén elhúzhatna, nem megy el, mert ő azt már 
egy akadálynak veszi. Sokszor előfordul velünk is, hogyha az elménket nem állítjuk át az 
Igére, akkor ugyanígy maradhatunk abban az állapotban, abban a helyzetben, azokkal a 
tünetekkel, mint ami előtte volt. Egy nagyon fontos gondolat is elhangzott, hogy az alapján, 
hogy miként reagálunk egy helyzetre, magunkat le tudjuk ellenőrizni, hogy szellemben járunk 
vagy testben. 

Tegnap megint nem indult az egyházi tévé, de nem a stúdióban van a baj. Múlt héten sem, 
meg most sem, hanem automatikusan, önkéntesen átállítja magát, és mire megtalálják a hibát, 
a korrekciónak a módját, addig kell egy kis idő. Jobb oldalon lehet írni kommenteket, és 
ahogy figyeltem, kétféle keresztények írtak ott. Az egyik a szellemi keresztény, aki csak 
sajnálkozott, hogy még mindig nincs adás, és voltak, akik hústestben nyilvánultak meg és egy 
kicsit dörgedelmesebben írtak. A képes üzenetekben volt, hogy a látszat után ne ítéljetek. 

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. 
 

 


