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Elõhang

F. F. Bosworth mondja: ,,A legtöbb keresztény
 háromszori meleg étellel táplálja a testét naponta, míg 
a szellemét heti egyszeri hideg élelemmel, és csodálkoz-
nak, hogy a hitük olyan gyenge.”

Naponta kellene táplálni a hitünket! Ez mindennél
fontosabb az Úrral való együttjárásunkban. Azért írtam
ezeket a könnyen emészthetõ hit adagokat, hogy segítsenek
a hited naponkénti gyarapításában.

Tanulmányozd, és hangosan mondd ki a minden egyes
oldal alján található megvallásokat. Ezek Isten Igéjén ala-
pulnak. Amikor hallod magad megvallani Isten Igéjét, a
szellemedben rögzülnek az Õ igazságai. Az Õ Igéje a
szellemedbe lejutva hatékonnyá teszi az életedet.

Kenneth E. Hagin



Élő
Mert az Istennek Igéje élõ és ható, és élesebb 
minden kétélû fegyvernél, és elhat a szellemnek és 
a léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig,
és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

— ZSIDÓ 4,12.

Ahhoz, hogy erõs légy a hitben, legelõször meg kell
 bizonyosodnod Isten Igéjének sérthetetlenségérõl. Tudnod
kell, hogy a Biblia pontosan az, amit kijelent magáról —
Isten Igéje — Istentõl való kinyilatkoztatás a számunkra! 
A Biblia Isten hozzánk szóló beszéde, ma! Nemcsak a múlt
és a jövõ könyve, a jelené is; olyan könyv, ami most szól
 hozzánk. Egy olyan üzenet, amelyben Isten lehelete van,
amelyben Isten lakozik, amelyet Isten ihletett.
Így szól a Zsidó 4,12. Moffat fordításában: „Mert Isten

 Logosza (az Ige) egy élõ dolog…” Eleven! Élõ! Él! De a
 számodra csak akkor válik élõvé, ha elfogadod, és erre
 alapozva cselekszel. 
Én mindig ezt tartottam szem elõtt Isten Igéjével kap-

csolatban, és ennek megfelelõen cselekedtem is: Az Ige 
éppen olyan, mintha személyesen az Úr Jézus Krisztus lenne 
jelen és Õ szólna hozzám.

Megvallás: Isten Igéje élõ, bennem él. Isten szól hozzám, 
kijelentést ad az Igéje által. Én úgy fogadom az Õ Igéjét, 
mintha maga az Úr Jézus Krisztus lenne itt személyesen 
és Õ szólna hozzám. És ennek alapján cselekszem is.
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Elrendezve
De hát hogyha némelyek nem hittek? Vajon azoknak
hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek
hûségét? Távol legyen. Sõt inkább az Isten legyen
igaz, minden ember pedig hazug… — RÓMA 3,3–4.

Hogy erõs alapja legyen a hitednek, azt javaslom, fogadd
el a következõ jelmondatot, amit én piros tintával írtam a
Bibliám elõlapjára sok évvel ezelõtt.
„A Biblia mondja. Én hiszem. És ezzel el van intézve.”
Határozd el, hogy mindig megteszed ezt a két dolgot: 

(1) elfogadod Isten Igéjét úgy, ahogy mondja, és (2) jársz
annak a világosságában, amit az Ige mond. Ne próbálj 
bizonyos dolgokat kikerülni vagy félremagyarázni.
Ne próbálj beleolvasni dolgokat az Igébe, csak azért mert

egy bizonyos módon akarsz hinni valamit. Tanulmányozd
az Igét — és fogadd el pontosan úgy, ahogy az le van írva.
Az a felekezet például ahol felnevelkedtem, nem tanított

a hitrõl és a gyógyulásról. Tinédzserként tizenhat hónapig
voltam fekvõbeteg, és öt orvos mondta, hogy meg fogok
halni. Én azonban Isten Igéjéhez fordultam és minél többet
tanulmányoztam, annál inkább beláttam, hogy az Ige igaz.
Kijelentettem: „Én annak a világosságában fogok járni, amit
az Ige mond. Nem veszem figyelembe a felekezetem tanításait,
mert az Ige Isten hozzám szóló beszéde, ma.” Amikor ezt
 eldöntöttem, a csatát kétharmad részt már megnyertem:
úton voltam az isteni gyógyulás felé.

Megvallás: Isten Igéje igaz. Én hiszek Istennek. Annak 
a világosságában járok, amit az Ige mond, mert Isten Igéje
Isten hozzám szóló beszéde, ma.
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Ő beteljesíti
És mondta Isten: […] õrködöm az én Igém fölött,
hogy beteljesítsem azt. — JEREMIÁS 1,12. (ASV)

Bizonyára hiszel a munkaadódnak. Elhiszed, amit mond,
és aszerint cselekszel. Ha megígéri, hogy felemeli a fizeté-
sedet, nem kételkedsz a szavában.
Ugyanígy: te és a te szavad, az egy. Te magad állsz a saját

szavaid mögött és az ígéreteid mögött. Ha a szavad nem jó,
akkor te sem vagy jó. Isten szava azonban  meg bízhatóbb,
mint egy embernek a szava! Isten szava és Isten egyek. Ha
Isten Igéje nem jó, és nem lehet megbízni benne, akkor
Isten sem jó, és benne sem lehet megbízni.
De Istenben megbízhatunk! Õ maga áll a saját szava

 mögött! Õ áll minden ígérete mögött!
Megismered Jézust Isten Igéjén keresztül, és Jézus meg-

ismertet téged Istennel, az Atyával. Azután elkezdesz csele-
kedni Isten Igéje alapján. Próbát teszel vele. Miután egy
ideig megteszed, amit Isten mond az Igéjében, olyan
 természetessé válik a számodra, mint amikor a fõnököd
 szavára cselekszel.

Megvallás: Én hiszek Istennek, és az Õ Igéje alapján
 cselekszem. Istennek pedig gondja van arra, hogy az Igéjét
beteljesítse az én életemben.
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Az Ige
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje
(Rhema) által. — RÓMA 10,17.

„Akármit csinálok, nekem akkor sincs hitem — mondja
némelyik keresztény. — Imádkoztam, böjtöltem, és még
sincs hitem.”
A hitért való könyörgés sohasem hoz hitet. Miért nem?

Mert a hit nem abból származik, hogy imában kérjük; a hit
hallásból származik. Minek a hallásából? Isten Igéjének a
hallásából!
Ha ösztökélni kell a keresztényeket arra, hogy legyen

hitük, ez azt jelenti, hogy Isten Igéje elvesztette a valóságát
az életükben. Az Újszövetség apostoli leveleiben sehol sem
olvassuk, hogy a hívõket ösztökélni kellene arra, hogy
 legyen hitük. Miért nem? Mert az apostoli levelek a
 Gyülekezetnek íródtak. Annak pedig minden egyes tagja
valóságosan beleszületett Isten családjába. A hívõk meg-
kapták a Szent Szellemet, Aki a tanítójuk, vezetõjük és
 vigasztalójuk. Olyan mértékû lesz tehát a hitük, amilyen
mértékben megismerik az Atyát és a kiváltságaikat.
Egyszerûen csak tanulmányozd a Bibliát és ismerkedj

meg a mennyei Atyáddal. Járj a lehetõ legbensõségesebb kö-
zösségben Õvele, ismerd meg, milyen kiváltságaid vannak
az Õ tulajdon gyermekeként. Ahogy eggyé válsz az Igével és
az Ige eggyé válik veled, hatalmassá leszel a hitben.

Megvallás: Ahogy tanulom Isten Igéjét, eggyé válok az
Igével. Táplálkozom az Igével, hallgatom, és ebbõl szár-
mazik a hitem.
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A bizonyságtétel
Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az 
Isten bizonyságtétele nagyobb… És ez az a
 bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az
Isten; és ez az élet az Õ Fiában van. Akié a Fiú, 
azé az élet… — 1JÁNOS 5,9. 11–12.

Istenben hinni egyszerûen annyi, mint hinni az Õ  Igé -
jében. Tanulmányozd Isten Igéjét ezzel az eltökéltséggel:
Meg fogom tudni, hogy mit mond Isten és egyetértek azzal. Nem
várhatod, hogy Isten dolgai mûködjenek az életedben, ha
szembehelyezkedsz az Õ Igéjével. Ez azt jelenti, hogy  
bizonyos „vallásos” elképzeléseket el kell felejtened. Túl 
sok vallásos agymosást kaptunk szellemi tanítás helyett.
Ismerd meg, mit mond Isten az Igéjében a  következõkkel

kapcsolatban:
1. Mi illet meg téged az Õ megváltási terve által
2. Ki neked az Atya
3. Mit tesz Jézus érted jelenleg az Atya jobbján
4. Mit végez a Szent Szellem benned?

Azután ismerd meg az Igébõl, mit gondol Isten a követ-
kezõkrõl:

1. Mit mond arról, hogy ki vagy te Krisztusban?
2. Ki vagy te Krisztusban?
3. Mi az, ami már a tiéd, mert Krisztusban vagy?

Bár nem látszik, hogy valóságos az életedben, mégis
kezdd el megvallani: „Igen, ez az enyém, Isten Igéje 
szerint.” Meg fogod látni azután, hogy a hit megvallása
 megtermi a valóságot.

Megvallás: Én egyetértek Isten bizonyságtételével. Amit 
Õ mond, hogy vagyok, az vagyok. Amirõl Õ azt mondja,
hogy az enyém, az az enyém.
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Megváltva
Akiben (Jézus Krisztusban) van a mi megváltásunk
az Õ vére által… — EFÉZUS 1,7.

A Webster értelmezõ-szótár szerint a ‘megváltani’ azt
 jelenti: (1) visszavásárolni, (2) fogságból kiszabadítani  vált -
ságdíj fizetésével.
Ahhoz, hogy a legmagasabb szintû hitben járhass, ismer-

ned kell a Krisztusban való megváltásod valóságát, nem
mint tantételt, filozófiát vagy hittételt, hanem mint
 valóságos megváltást a sátán hatalmából.
Amikor Ádám elbukott, az emberiség rabságba esett.

 Istennek azonban volt egy terve — egy hatalmas megváltói
terve! És elküldte az Úr Jézus Krisztust, hogy ezt véghez -
vigye. (A Webster-szótár így értelmezi a ‘véghezvinni’ szót:
minden részletében teljessé, azaz tökéletessé tenni.)
Isten Igéje azt mondja nekünk: „Akiben (Krisztus

 Jézusban) van a mi váltságunk…”Milyen hálásak lehetünk,
hogy nem kell próbálkoznunk azzal, hogy elnyerjük a
 megváltást. Már megvan a megváltásunk! Meg vagyunk
váltva és meg vagyunk szabadítva a sötétség birodalmából,
a sátán hatalmából — most!

Megvallás: Én meg vagyok váltva! Krisztusban van az 
én váltságom! Az Õ vére által van megváltásom, nem
próbálom elnyerni; már az enyém. Az enyém, most! Jézus
visszavásárolt engem. Jézus Krisztus kiszabadított engem
a fogságból azzal, hogy kifizette értem a váltságdíjat — 
a saját életét adta értem!
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Általvitt
Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett
 minket a szentek örökségében való részvételre 
a világosságban; aki megszabadított minket a 
sötétség hatalmából, és általvitt az Õ szerelmes
 Fiának országába; akiben van a mi váltságunk 
az Õ vére által… — KOLOSSÉ 1,12–14.

A sötétség a sátán birodalma. Ebben a szóban: ‘sötét ség’,
benne van minden, ami a sátán. A világosság Isten király-
sága. Az újjászületés által kivétettél a sötétség királyságából,
és átkerültél Isten szerelmes Fiának királyságába, Isten
 királyságába és a világosság királyságába.
A mi mennyei Atyánk alkalmassá tette a gyermekeit

 (vagyis „megfelelõvé” tette õket) arra, hogy részesedjenek
az örökségbõl — a szentek örökségébõl a világosságban!
Az örökséged része az is, hogy Isten megszabadított

téged a sátán sötétségének hatalmából, és átvitt téged az Õ
szerelmes Fiának országába. Isten már alkalmassá tett —
már megszabadított — már áthelyezett téged. Hála
 Istennek, részesedhetsz az örökségedbõl, már most. Ne
 halogasd a távoli jövõre.

Megvallás: Köszönöm neked, Atyám, hogy Te alkalmassá
tettél engem, hogy az örökségembõl már most részesedjek.
Én meg vagyok váltva, meg vagyok szabadítva a sátán
hatalmából, most. A Te szerelmes Fiadnak királyságába
helyeztél át. A világosság királyságának állampolgára
vagyok, a világosságban élek, a világosságban járok. 
Egy szented vagyok a világosságban!
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Győztes
És õk legyõzték azt a Bárány véréért, és az õ
 bizonyságtételüknek beszédéért…

— JELENÉSEK 12,11.

Mivel a sátán az istene ennek a világnak (2Kor. 4,4), meg-
próbálja majd használni a hatalmát feletted. Megpróbál
majd visszatartani attól, hogy élj a megváltásod jogaival.
De te legyõzheted az ördögöt minden egyes alkalommal,
bármi legyen is a próbatétel. Legyõzheted Jézus vére által,
és a  bizonyságtételed beszédével!
Csak tudnod kell, hogy mit vásárolt meg számodra a 

vér: szabadulást a sötétség (a sátán) erejébõl (hatalmából),
és áthelyezést (az újjászületés által) a világosság birodal-
mába. Neked a bizonyságtételedet kell hozzátenned ehhez
a tudáshoz.
Állj meg a helyeden! Valld meg, hogy mit szerzett neked

a Bárány vére. Dicsõség Istennek, van erõ a vérben! A vér
ereje azonban nem fog automatikusan mûködni — hozzá
kell tenned a bizonyságtételedet!

Megvallás: Én gyõztes vagyok, legyõzöm az ördögöt
 minden egyes összecsapásban; õ sohasem gyõz le engem. 
Én gyõzöm le õt a Bárány vérével és a bizonyságtételem
beszédével.
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Ő uralkodik
… [Isten] feltámasztotta Õt [a Krisztust] a halálból,
és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben. 
Ma gasan minden fejedelemség és hatalmasság és
erõ és uraság és minden név fölé, mely neveztetik
 nemcsak e világon, hanem a következendõben is. 
És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette
 mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé, mely
az Õ Teste, teljessége Õnéki, aki mindeneket betölt
mindenekkel. — EFÉZUS 1,20–23.

Ha már új teremtmények vagyunk a Krisztus Jézusban,
a sátán uralma véget ért felettünk. Jézus az ura és feje
ennek az új testnek, az Gyülekezetnek. Mi vagyunk a test.
Krisztus a fej. A Gyülekezet a test. Krisztus a fej.
A hívõ világ egésze — minden újjászületett ember — új

teremtés a Krisztus Jézusban. Mint egyedek is új teremt-
mény vagyunk, mert mindegyikünk tagja ennek a testnek.
A sátánnak nincs joga uralkodni a Krisztus Teste felett —
és ahhoz sincs joga, hogy egyedenként uralkodjon felettünk.
Krisztus a feje a testnek. Õ az, akinek kormányozni és
 uralkodni kell a Krisztus Teste felett. A sátán elveszítette
hatalmát a szellemünk, a testünk, az elménk, a pénzügyeink
és az életkörülményeink felett, mert Isten mindent Krisztus
lábai alá helyezett.

Megvallás: Isten mindent Krisztus lábai alá vetett. Én
tagja vagyok a Krisztus Testének. A láb része a testnek, 
így tehát a sátán az én lábam alatt van!
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Gondviselő
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek
lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentõl
nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert drága
áron vétettetek meg; dicsõítsétek azért az Istent a ti
testetekben. — 1KORINTHUS 6,19–20.

Mondják nekem némelyek: „Hagin testvér, a szellemünk
természetesen az Úrhoz tartozik, de a testünk még nincs
megváltva, így a fizikai világban továbbra is el kell szen-
vednünk a betegséget és a gyengeséget.”
A fent idézett szöveg azonban Isten Igéje, és elmondja

 nekünk, hogy nemcsak a szellemünk, hanem a testünk is
áron vétetett meg. Ezért nekünk azt mondja: „dicsõítsétek
azért az Istent a ti testetekben…” Megdicsõíti-e Istent, ha az
ördög uralkodik felettünk fizikailag? Dicsõíti-e Istent, ha a
Szent Szellem templomát megrongálja a betegség? Nem!
Természetesen nem!
Miért engedi meg ezt Isten tehát? Mivel te vagy a gond-

viselõje a testednek, Isten Szelleme templomának. Isten azt
mondja, hogy neked van teendõd a testedet illetõen.
Tanulj meg ellenállni mindennek, ami megtámadja a

 testedet, éppolyan éberen, ahogy ellenállsz mindennek, ami
megtámadja a szellemedet. Egyszerûen csak mondd ezt:
„sátán, neked semmi jogod nincs arra, hogy ezt ráhelyezd a
 testemre. Az én testem Istenhez tartozik.”

Megvallás: Az én testem Istennek a temploma, ezért jó
gondviselõje leszek, és dicsõíteni fogom Istent az én  tes -
temben.
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Megvásárolva
Nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szent Szellemnek
a temploma (valóságos szentélye), aki tibennetek 
él, akit (mint ajándékot) kaptatok Istentõl? Ti nem
a magatokéi vagytok, áron lettetek megvéve (drága
áron lettetek megvásárolva és kifizetve, és az Õ
 sajátjává téve). Ezért hát tiszteljétek Istent és
 dicsõítsétek Õt a ti testetekben.

— 1KORINTHUS 6,19–20. (Amplified)

Tetszik nekem, ahogyan egy, már visszavonult  misszi -
onáriust láttam szolgálni a betegek felé. Egy asszony felé
szolgálva, elõször így imádkozott: „Atyám, ez az asszony a
Te gyermeked, hozzád tartozik. Az ördögnek nincs joga
uralkodni felette. Te Jézusra helyezted a betegségét és erõt-
lenségét, mert meg van írva: »…betegségeinket Õ viselte, és
 fájdalmainkat hordozá.« (Mát. 8,17)
Majd az ördöghöz szólt: „sátán, ennek az asszonynak a

teste a Szent Szellem temploma. Õ Istenhez tartozik, neked
nincs jogod törvénytelenül behatolni Isten tulajdonába.
 Távozz el Isten tulajdonáról!”
Ezután az asszonyhoz szólt: „A sátán elnyomta a testedet

betegséggel, de Isten gondoskodott a szabadulásodról. A te
tested a Szent Szellem temploma, és parancsolatod van arra,
hogy dicsõítsd Istent a testedben.
Megdicsõülhet Isten a testedben, ha az ördög uralja?

Nem! Ezért, állj ellen ennek a betegségnek velem együtt.
Követeljük, hogy a sátán hagyjon fel Isten tulajdonának
 háborgatásával!”

Megvallás: Én tisztelni fogom Istent és megdicsõítem Õt 
az én testemben.
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Tilos az átjárás
Ne hagyjatok (így) semmi teret vagy talpalatnyi
 helyet az ördögnek (semmi lehetõséget se adjatok
neki). — EFÉZUS 4,27. (Amplified)

Emlékszem, olvastam egyszer a Reader’s Digest-ben,
hogy egy szép kis füves térségen (magánterület volt) az
 emberek nem zavartatva magukat, csak úgy átjárkáltak. 
A kertész meg épített egy alacsony kerítést — kis cölöpöket
vert le és körbedrótozta a területet.
Az emberek azonban továbbra is ugyanúgy, átlépve a

 dróton, a füvön jártak. A kertész erre táblát állított fel:

Úriemberek nem fognak,
másnak pedig tilos
átjárni ezen a magánterületen!

Ez adta nekem az ötletet, hogy én is elhelyezzek egy  
táblát a testemen. Nem láthatod, mert a szellememben van.
Az ördög azonban látja. A táblán ez áll: 

TILOS AZ ÁTJÁRÁS!
ÖRDÖG, EZ RÁD VONATKOZIK!

Hit által tettem. Már sok éve megvan ez a tábla, és az
ördög nem jár át Isten magántulajdonán — az én testemen.
Mint a tested gondviselõje, te felelsz azért, hogy a sátán ne
kövessen el birtokháborítást Isten magántulajdonán.

Megvallás: Isten tulajdonának gondviselõjeként, nem
 engedem meg a törvénytelen behatolást, nem adok teret, 
egy talpalatnyi helyet sem az ördögnek. Semmi  lehetõ sé -
get nem adok neki.
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Új teremtés
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a
 régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

— 2KORINTHUS 5,17.

Én örülök, hogy új teremtmény vagyok. Csak tizenöt éves
voltam, amikor újjászülettem, de pontosan emlékszem,
 hogyan történt. Valami végbement a bensõmben. Úgy tûnt,
mintha egy kéttonnás súly gördült volna le a mellkasomról.
Nemcsak eltávozott tõlem valami — hanem valami történt a
bensõmben, oda került valami! 
Abban a pillanatban, amikor elfogadtad Jézus Krisztust,

mint a Megváltódat és megvallottad Õt, mint életed Urát
(Róm. 10,9–10), te is újjá lettél teremtve. Abban a pilla natban
az a megváltás, amirõl Jézus gondoskodott kétezer évvel
ezelõtt, valósággá vált számodra. Abban a pillanatban meg-
adatott a szellemednek Isten élete és természete. Újjá lettél
teremtve — újjászülettél!
Az újjászületés nem élmény, nem vallás. Nem egyházhoz

való csatlakozás. A szellemed újjászületése. 
Amikor újjászülettél, a régi dolgok elmúltak. Isten sze-

mében minden bûn, és az egész addigi életed el lett törölve.
Mindaz, ami azelõtt voltál — szellemi értelemben — eltö-
röltetett. Megszûnt létezni. Te pedig egy új ember lettél a
Krisztus Jézusban. Isten semmit sem lát az addigi életedbõl,
attól a pillanattól fogva, hogy újjászülettél!
Minden újjá lett benned. A szellemed újjá lett teremtve.

Átmentél a halálból az életbe! (1Ján. 3,14)

Megvallás: Én új teremtmény vagyok a Krisztusban. Újjá
vagyok teremtve. Isten élete és természete van bennem. 
Átmentem a halálból az életbe, egy új teremtmény vagyok!
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Az Ő családja
Valakik pedig befogadták Õt, hatalmat adott azok-
nak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Õ
nevében hisznek; akik nem vérbõl, sem a testnek
akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem
 Istentõl születtek. — JÁNOS 1,12–13.

Egy igazság sincs a Bibliában, ami olyan mélyreható
lenne, mint az az áldott tény, hogy amikor újjászületünk,
 bekerülünk Isten családjába! Isten, az Atya, a mi Atyánk! 
Õ gondoskodik rólunk! Õ törõdik velünk — minde -
gyikünkkel személyesen — nemcsak mint csoporttal, testü-
lettel, vagy egyházzal. Õt érdekli minden egyes gyermeke,
és mindegyikünket ugyanazzal a szeretettel szeret.
A mi Mennyei Atyánk azonban nem Atyja mindenkinek,

ahogy azt sokan feltételezik. Jézus azt mondta pár mélyen
vallásos embernek: „Ti az ördög atyától valók vagytok…” 
(Ján. 8,44) Igen, Isten Teremtõje az egész emberiségnek, de
az embernek újjá kell születnie ahhoz, hogy az Õ gyermeke
legyen. Az egész világnak Istene Õ, de csak az újjá teremtett
embernek Atyja.
Isten a te Atyád. Az Õ tulajdon gyermeke vagy. Mivel

pedig Atyád Õ, biztos lehetsz abban, hogy elfoglalja az apa
helyét és ellátja az apa szerepét. Biztos lehetsz abban, hogy
Isten szeret téged, és Mennyei Atyádként fog gondoskodni
rólad.

Megvallás: Én Istentõl születtem. Beleszülettem Isten
családjába, Isten, az Atya, az én Atyám. Én az Õ tulajdon
gyermeke vagyok. Õ az én tulajdon Atyám. Õ szeret 
engem. Õ gondoskodik rólam. Õ törõdik velem.
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Általa szeretettek
Én õbennük, és te énbennem: hogy tökéletesen
eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te
küldtél engem, és szeretted õket, amiként engem
szerettél. — JÁNOS 17,23.

Amikor megtudod — valóban megtudod —, hogy Isten
a te tulajdon Atyád, és te az Õ gyermeke vagy, ez a tudás a
következõ hatással lesz rád: éppolyan szabad és bensõséges
 közösséged lesz az Atyával, mint Jézusnak, amikor a földön 
élt, mert Isten, az Atya éppúgy szeret téged, ahogy Jézust
szerette! A János 17,23. mondja ezt: „…és szeretted õket,
 amiként engem szerettél.”
„Én egyszerûen nem tudom elhinni, hogy Isten engem

éppannyira szeret, mint Jézust” — mondhatja valaki.
 Dicsõség Istennek, én tudom és hiszem, mert a Biblia ezt
mondja, és ezzel el van döntve!
Te és én mondhatjuk Jézussal együtt: „…nem vagyok

 egyedül, mert az Atya velem van” (Ján. 16,32). Mert ha Isten úgy
szeret engem, ahogy Jézust — márpedig ez így van —, akkor
éppúgy velem van, mint ahogyan Jézussal volt.
Én nem félek, mint ahogy Jézus sem félt soha. Semmitõl

sem kell félni. Ember mit tehet azzal, akit Isten szeret és
 védelmez?!

Megvallás: Az Atya Isten, az én tulajdon Atyám. Én az Õ
tulajdon gyermeke vagyok, Õ pedig éppúgy szeret engem 
itt a földön, mint Jézust a földi életében. Ugyanolyan
közösségben lehetek Vele, mint Jézus volt. Éppúgy szabad
vagyok a félelemtõl, mint Jézus volt, mert nem vagyok
egyedül. Az én Atyám velem van.
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Újonnan születve
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó mag-
ból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely
él és megmarad örökké. — 1PÉTER 1,23.

Minket Isten nemzett. 
Mi Istentõl születtünk.
Mi Isten gyermekei vagyunk. 
Mi Isten örökösei vagyunk.
Mi örököstársai (a ‘társ’ azt jelenti, hogy ‘egyenlõ’)

 vagyunk Jézusnak (Róm. 8,17).
Amikor ezt kijelentjük, nem önmagunkat magasztaljuk

fel. Istent magasztaljuk és azt, amit Õ tett értünk az Úr Jézus
Krisztus által. Nem mi tettük magunkat új teremtéssé. Isten
tett minket új teremtéssé. Õ a mi hitünk szerzõje és bevég -
zõje. Mi új teremtmények vagyunk, Isten teremtett minket
újjá a Krisztus Jézusban!

Megvallás: Engem Isten nemzett, Istentõl születtem. Én
 romolhatatlan magból születtem, Isten élõ Igéje által.
 Beleszülettem a szellemi valóságba, örök életet kaptam, és
a szõlõtõ vesszejévé lettem Isten romolhatatlan Igéje által.
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Az Ő alkotása
Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus
Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket elõre elké-
szített az Isten, hogy azokban járjunk.

— EFÉZUS 2,10.

Nem mi hívõk tettük magunkat azzá, ami vagyunk —
Isten tette ezt. Ezért vigyázz, nehogy ítéletet mondj Isten
 teremtésérõl.
A magukat alázatosnak tartó keresztények néha azt

mondják: „Én olyan méltatlan vagyok.” Isten azonban nem
alkotott méltatlan új teremtményeket. Én nem vagyok mél-
tatlan, és te sem vagy az. Ha azt mondod, hogy méltatlan
vagy, ez nem alázatosság — ez Isten Igéjének semmibevé-
tele, és helyet ad az ördögnek, hogy uralkodjon rajtad. 
Mi Isten keze munkája vagyunk! Amikor önmagunkat

 kicsinyeljük, valójában Isten munkájával vagyunk elége-
detlenek. Lekicsinyeljük az Õ alkotását.
„Teremtetvén a Krisztus Jézusban” — mondja a mai

Igénk. Ne tekints magadra többé természetes szemszögbõl.
Szemléld magadat Jézusban. Sokkal jobban festesz majd.
Tudod, az Atya Isten úgy lát téged, mint ahogy senki más.
Õ Krisztusban lát téged!

Megvallás: Én Isten alkotása vagyok. Õ tett engem új
teremtéssé. Õ teremtett engem a Krisztus Jézusban. Úgy
látom magamat, ahogy Isten lát engem: Krisztusban látom
magamat.
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Eltörölve
Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmaga-
mért, és bûneidrõl nem emlékezem meg!

— ÉSAIÁS 43,25.

„Azt hiszem, most kell megfizetnem azért az életért,
amit azelõtt éltem, mielõtt üdvösségre jutottam” — mondta
egyszer egy szolgáló, aki nehéz idõket élt éppen.
Sok keresztény, mint ez a szolgáló is, vereséget szenved,

mert engedi, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek az élet-
ében, mivel azt hiszi, ennek így kell lennie. Nem ismerik a
különbséget a megtérés és a vezeklés között.  Megpróbálnak
vezekelni az életük múltbeli dolgai miatt. De igazában,
 amióta megtértek a bûneikbõl, Isten nem vesz tudomást
arról, hogy valaha is vétkeztek.
„Én eltöröltem álnokságaidat (vétkeidet) — mondja

Isten — Önmagamért.” Nem miattad tette Isten, hanem a
saját kedvéért. „Bûneidrõl nem emlékezem meg” — ígérte Õ.
Ha Isten nem emlékezik rájuk, neked miért kellene? Neked
sem lenne szabad!
Amikor újjászülettél, fel lettél oldozva a bûneid b üntetése

alól. Ha a továbbiakban is meg kellene fizetned a bûneidért,
akkor a halálod után a pokolba kellene menned, mivel ez
is része a büntetésnek. De hála Istennek, nemcsak a bûn
hatalmától vagyunk megváltva, hanem a bûn büntetésétõl is.
Jézus a helyünkre állt. Õ szenvedte el a bûneink büntetését.

Megvallás: Amikor megtértem, az én Mennyei Atyám
eltörölte a vétkeimet. Õ nem emlékszik többé a bûneimre,
ezért én sem emlékszem, és Õt sem fogom emlékeztetni
rájuk.
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Az új teremtés tényei
Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi
köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez?
vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? 
És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi 
köze hívõnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten
templomának bálványokkal?…

— 2KORINTHUS 6,14–16.

Ahhoz, hogy erõs hited legyen, úgy kell látnod magadat,
ahogy Isten lát téged — azt kell mondanod magadról, amit
Isten mond rólad. A fent idézett Ige a hívõket hívõnek ne-
vezi és a hitetleneket hitetlennek. Így tehát nevezd magadat
hívõnek.
A hívõket megigazultságnak nevezi és a hitetleneket

megnemigazultságnak. Nevezted már magadat valaha is meg-
igazultságnak? A Biblia így nevez téged, tehát ez vagy. 
A hívõket világosságnak nevezi, a hitetleneket meg sötét -
ségnek.
„És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal?“ Itt a Gyülekezet

Krisztussal azonos. Krisztus a fej, és mi vagyunk a test.
Ugye, a fejednek nem lehet más a neve, mint a testednek? 
A Gyülekezet azonossá tétetett a Krisztussal — mi va-

gyunk a Krisztus teste. Gondolkozz el ezen. Hagyd, hogy
felszívódjon benned. Milyen hatalmas alapja ez a hitnek!

Megvallás:Mivel Krisztusban vagyok — én hívõ vagyok.
Én megigazultság vagyok, a világosság fia, hívõ ember
vagyok. Isten temploma vagyok.

SZEPTEMBER 19



Isten, a mi megigazultságunk
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit
által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. 

— RÓMA 3,22.

Ahhoz, hogy teljes mértékben gyõzedelmes lehess —
hogy a legmagasabb szintû hitben járhass —, ismerned kell
a saját megigazultságod valóságát a Krisztusban. Olvasd el
a Róma 3,21–26-ot. Jelöld meg ezeket az Igéket a Bibliád-
ban. Gondolkozz rajtuk — táplálkozz velük —, mígnem a
belsõ tudatod részévé válnak.
Ha King James-Bibliád van, tartsd a fejedben, hogy

ugyanaz a görög szó, ami a 26. versben ‘igaz’-nak (ill. rago-
zott alakjainak) van fordítva, ‘megigazult’-nak is  fordít ha -
tó. Így az ‘igaz’-at helyettesítheted a ‘megigazult’-tal. Sok
fordítás adja vissza így.
A Young’s Literal Translation of the Bible („Young szó sze-

rinti Biblia-fordítása”) például így adja vissza a Róma 3,26-
ot: „…hogy elõhozza az Õ [Isten] igazságosságát a mostani
idõkorszakban, mert Õ igazságos, és megigazultnak jelenti
ki azt, aki Jézus hitébõl való.“
Mit mondanak nekünk ezek az Igék? Azt, hogy Isten

maga igazságos. És azt, hogy Isten megigazultnak nyilvání-
tott minket, mert mi hittünk Jézusban.

Megvallás: Isten, az Atya, igazságosnak jelentette ki 
magát Jézus Krisztuson keresztül. És Isten, az Atya, az én
tulajdon Atyám, megigazultnak jelent ki engem, mert én
hiszek Jézusban. Ezért én megigazult vagyok. Elfogadom
az Istentõl való megigazultságomat.
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Igaznak ítélve
Mert ha az egynek bûnesete miatt uralkodott a halál
az egy által; sokkal inkább uralkodnak az életben 
az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem
bõvölködésében és a megigazulás ajándékában
 részesültek. — RÓMA 5,17.

Mert szívvel hiszünk a megigazulásra…
— RÓMA 10,10.

A legtöbb ember abban a hitben van, hogy a megiga -
zultság a szellemi fejlõdésnek egy olyan szintje, amit 
helyes életvitellel el lehet érni. A Biblia tanít a helyes élet-
vitelrõl — de a helyes életvitel önmagában sohasem tesz
megigazulttá. (Ha ez így lenne, akkor nem lenne szükséged
Jézusra.) A megigazultság igaz állást jelent, vagyis azt, hogy
Isten elõtt  igazak vagyunk. 
A megigazultság egy ajándék. Az ajándék olyasmi, amit

feltétel nélkül kapsz meg, azonnal és hiánytalanul. A
 gyümölcs ellenben a szellemi fejlõdés velejárója — növek-
szik, fejlõdik. Hála Istennek, képesek vagyunk szellemileg
 növekedni — de a megigazultságban nem tudunk növekedni.
Pontosabban: semmivel sem leszel megigazultabb, amikor
a mennyországba jutsz, mint most.
Hogyan lettél igazzá? Úgy születtél! A megigazultság az

újjászületéssel jár. Szíveddel hittél a megigazulásra. Amikor
újjászülettél, megkaptad Isten, az Atya életét és természetét
(Ján. 5,24. 2Pét. 1,4). Isten természete tett téged megigazulttá!

Megvallás: A megigazultság az enyém. Úgy kaptam ezt.
Hittem a megigazulásra, és az újjászületésem pillanatában
megkaptam. Isten elõtt tisztán állhatok. Én igaz vagyok.
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Isten igazsága
Mert azt, aki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk,
hogy mi Isten igazságává tétessünk Õbenne.

— 2KORINTHUS 5,21.

„Mert azt, aki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk…”
Olykor úgy teszem próbára az embereket, hogy az  Igé -

nek ezt a részét felolvasva megkérdezem tõlük: „Hányan
 hiszitek, hogy ez igaz?” Mindnyájan felteszik a kezüket.
Majd felolvasom a vers másik részét: „…hogy mi Isten
 igazságává tétessünk Õbenne.”
Utána azt mondom: „Ezek szerint mi — ti és én — Isten

igazsága vagyunk a Krisztusban. Hányan hiszitek, hogy ez
igaz?” Többnyire a jelenlévõk felénél sem tudom elérni,
hogy felemeljék a kezüket. Pedig ha a versnek egyik fele
igaz, igaznak kell lennie a másik felének is!
Isten gondoskodott róla, hogy ennek birtokában le-

gyünk. Rá kell ébrednünk arra, hogy ez a miénk!

Megvallás: Jézus bûnné lett értem, hogy én Isten igazsága
legyek Õbenne. Én Isten igazsága vagyok a Krisztusban.
Isten gondoskodott a megigazulásomról. A megigazultság
az enyém most! Megigazultam, tehát igaz vagyok.
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Uralkodni a megigazultság által
Mert ha annak az egy embernek a bûne (vétsége,
botlása) miatt a halál uralkodott azon az egyen ke-
resztül, sokkal bizonyosabb az, hogy akik elfogadják
(Istennek) túláradó kegyelmét (meg nem érdemelt
jóindulatát) és a megigazultság ingyenes ajándékát
(igazként állítja õket Önmaga elé) királyokként fog-
nak uralkodni az életben az egy emberen, a Krisztus
Jézuson (a Messiáson, a Felkenten) keresztül.

— RÓMA 5,17. (Amplified)

Az egyik legnagyobb problémánk, hogy mindent kito-
lunk a jövõbe. Gondoljunk csak arra a dalra, amit énekelni
szoktunk: „Amikor mind a mennyben leszünk majd…”
Dicsõség Istennek, oda fogunk jutni, de nem kell addig
 várnunk Isten áldásaira! Már most élvezhetjük õket! Igen,
majd a Krisztussal fogunk együtt uralkodni. De nem kell
addig várnunk! Mit mond a mai szövegünk, hogy mikor
 fogunk királyokként uralkodni? Most! Az életben! Ebben
az életben! Hogyan? Jézus Krisztus által.
Azért királlyal szemlélteti Pál az uralkodást, mert abban

az idõben királyok voltak felettük. A király uralta a saját
 birodalmát. Az õ szava volt a végsõ. Amit mondott, az úgy
lett! Övé volt a hatalom. Õ uralkodott. Az Ige azt mondja,
hogy mi az életben uralkodunk Jézus Krisztus által. Miért?
Mert mi Isten igazságává lettünk Krisztusban.

Megvallás:Mivel én megkaptam a megigazultság ingyenes
ajándékát, ami igazzá tett Isten elõtt, uralkodom az életben
az egy Jézus Krisztus által. Én igazságos királyként
uralkodom a felségterületemen. Amit én mondok, az lesz!
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Hathatós ima
[…] igen hasznos az igaznak buzgóságos könyör-
gése. — JAKAB 5,16.

Az igaz Jézus lett a te megigazulásod (1Kor. 1,30). Az Isten
elõtt való helyzeted biztos. Ezért úgy állhatsz meg Isten
 jelenlétében, mintha soha semmi rosszat nem tettél volna!
Mintha sohasem követtél volna el bûnt! Minden kárhoz -
tatás és a szellemi kisebbrendûség érzése nélkül! Nem
csoda, hogy a Zsidó 4,16. azt mondja: „Járuljunk azért
 BIZODALOMMAL a kegyelem királyiszékéhez, hogy ir gal-
masságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején
 segítséget kapjunk.”
Amikor megismered ezeket a hatalmas szellemi igaz  ságo-

kat, nem kell többé másokhoz futkosnod, hogy imádkozza-
nak helyetted. Tudni fogod, hogy Isten, az Atya, éppolyan
gyorsan meghallgat téged, mint minden más hívõt. Miért?
Mert a te helyzeted Isten elõtt éppolyan jó, mint bármelyik
keresztényé. Isten az Õ testének egyik tagját sem szereti job-
ban, mint a többit.
Az emberek sokszor azt gondolják: Ha rá tudom venni

X.Y.-t, hogy imádkozzon értem, az õ imája használni fog. 
Õ  valóban Isten embere. Ez nem így van. Az illetõ talán job-
ban megtanult élni azzal, ami már az övé, de semmivel sem
 igazabb nálad. És Isten kicsit sem fogja gyorsabban meg-
hallgatni az õ imáját, mint a tiédet.

Megvallás: Én Isten igazsága vagyok a Krisztus Jézusban.
Mivel igaz vagyok, Isten meghallgat engem, amikor imád-
kozom. Az én imáim igen hathatósak és hasznosak.
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Gondoskodás
Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbo-
csássa bûneinket és megtisztítson minket minden
hamisságtól. — 1JÁNOS 1,9.

Kaptam egyszer egy kérdést: „Azt látom az Igékbõl,
hogy a régi bûneink el vannak törölve, és igaz, mi újjáte-
remtettünk. De mi van azokkal a bûnökkel, amiket azóta
követtem el, hogy keresztény lettem?” Hála Istennek a
gondoskodásáért — 1János 1,9! Ez a vers nem a bûnösöknek
szól — hanem a keresztényeknek! János elsõ levele a keresz-
tényeknek íródott. (1Ján. 2,1–20)
Amikor az ember vétkezik, kárhoztatás alá kerül. Elve-

szíti igazsága érzetét. De akkor megvallja az Úrnak: „Bûnt
követtem el, elhagytalak Téged, bocsáss meg nekem Uram,
Jézus nevében.” Az Úr két dolgot tesz:
(1) megbocsát neki,
(2) és megtisztítja õt.
Mitõl tisztítja meg Isten? Minden tisztátalanságtól!
A ‘nem tiszta’ mindössze egy ‘nem’-mel több a ‘tisztá’-

nál! Amikor meg vagyunk tisztítva a ‘nem-tisztaságtól’-tól,
azaz a tisztátalanságtól, akkor újra tiszták vagyunk! Dicsõ -
ség az Úrnak!

Megvallás: Köszönöm, Atyám az 1János 1,9-ben leírt
 gondoskodást. Köszönöm Neked, hogy hû vagy, megbo -
csátasz és megtisztítasz engem minden tisztátalanságtól,
hogy továbbra is igaz legyek a Te szemedben.
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A Szent Szellem befogadása
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel…
— APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,4.

[…] elküldék azokhoz Pétert és Jánost; kik mikor
 lementek, imádkoztak érettük, hogy vegyenek Szent
Szellemet.

— APOSTOLOK CSELEKEDETEI 8,14–15.

[…] vettetek-é Szent Szellemet, minekutána
hívõkké lettetek?…

— APOSTOLOK CSELEKEDETEI 19,2.

Az Újszövetség idején az volt a kivételes, ha a hívõk nem
fogadták el a Szent Szellem bennük lakozását, a nyelveken
szólás azonnali bizonyítékával és természetfeletti jelével. 
Az apostoli levelek olyan hívõknek íródtak, akik már meg-
ismerkedtek Jézussal mint megváltójukkal, akik már betel-
jesedtek a Szent Szellemmel.
Hála Istennek, a Szent Szellem van bennünk is. Túlon-

túl gyakori azonban, hogy akik már újjászülettek és azután
betöltekeztek a Szellemmel, úgy gondolnak erre, mintha
csupán egy áldást kaptak volna, vagy valamiféle élményben
lett volna részük — és teljesen félreértik, amit Isten Igéje
tanít! 
Egy isteni személy valóságosan eljön, hogy bennünk éljen!

Maga Isten lakozik bennünk a Szent Szellem személyében!

Megvallás: Maga Isten lakozik bennem a Szent Szellem
személyében. A Teremtõ lakozik bennem. Isten él bennem.
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Isten bennem
Nem tudjátok felfogni és megérteni, hogy ti (az egész
korinthoszi gyülekezet) Isten temploma (az Õ szenté-
lye) vagytok, és hogy Isten Szent Szelleme állandó la-
kozást vett bennetek (Õ otthon van bennetek,
közösségben veletek mint gyülekezettel és ugyanakkor
mint egyedekkel is)? — 1KORINTHUS 3,15. (Amplified)
Maga Isten az, aki miután új teremtményekké tesz minket,

a testünket valóságosan az Õ otthonává teszi. Itt a földön már
nem a szentek szentjében lakik, hiszen maga Isten mondja:
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent
Szellem temploma, amelyet Istentõl nyertetek…?” (1Kor. 6,19.)
Teljes tudatában kell lennünk annak, hogy mi a Szent

 Szellem temploma vagyunk — Isten mibennünk van! 
Szépen formált cirkalmas betûkkel vésve áll az egyik

 gyönyörû texasi templom homlokzatán az ószövetségi Ige,
amely kijelenti: ez az épület Isten temploma. Ez engem m in-
dig felbosszant, amikor arra járok. Miért? Mert ezek az em-
berek egy hazugságot látnak épp a gyülekezeti épületük
h omlokzatán. Azt mondani, hogy a templom épülete Isten
háza, mert Õ ott lakik, helytelen. Isten nem egy épületben
lakik.
Ha arra gondolunk, hogy a templom épülete azért Isten

háza, mert felajánlottuk Istennek, az úgy helyes. Vigyáznunk
kell azonban, hogy ne keverjük össze a szellemi dolgokat a
 fizikaiakkal. Ügyelnünk kell tehát, hogy úgy jelentsük ki a
 szellemi dolgokat, ahogy valóban vannak.
A te tested Isten háza, vagyis temploma — nem pedig az az

épület, ahova istentiszteletre jársz. Emlékeztesd magad erre,
és segítségedre lesz az engedelmességben és a hitedben.

Megvallás: Az én testem Isten temploma. Isten állandó
lakhelye bennem van. Isten otthon van énbennem.
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A nagyobb mibennünk
Ti az Istentõl vagytok fiacskáim, és legyõztétek
azokat; mert nagyobb Õ, aki bennetek van, mint az,
aki e világban van. — 1JÁNOS 4,4.

Megszokottá kellene válnia, hogy az élet minden válsá-
gában ezt mondd: „Én gyõztes vagyok. Több vagyok, mint
gyõztes. A Teremtõ lakik bennem. A nagyobb él bennem. Õ
 keresztül tud vinni engem ezen. A nagyobb az, aki sikerre visz
engem, én nem bukhatok el.”
Ilyenkor nem magaddal dicsekszel, hanem a Nagyobbal,

aki benned van. És ez fogja Õt arra indítani, hogy érted
munkálkodjon!
Ha te újjászületett, Szellemmel betöltekezett hívõ vagy,

benned minden megvan — használatra készen —, amire
 valaha is szükséged lehet a gyõzelemhez.
Minden létezõ isteni erõ, isteni képesség, benned lako-

zik! 
Ha hiszed a Bibliát, és elkezded megvallani, amit mond,

a Nagyobb fel fog kelni benned, és világosságot ad az e lméd-
nek, útmutatást a szellemednek, egészséget a testednek és
segítséget az élet minden területén.

Megvallás: Nagyobb Õ, aki bennem van, mint az, aki a
világban van. Nagyobb, mint az ördög, nagyobb, mint a
betegség, nagyobb, mint a szegénység, nagyobb, mint a
halál, nagyobb, mint az ellenség minden ereje. És Õ bennem
él! A nagyobb képes engem sikeressé tenni. Én nem tudok
elbukni!
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Képesség
[…] Mert ti az élõ Istennek temploma vagytok,
amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és kö-
zöttük járok; és leszek nékik Istenük, és õk én
népem lesznek. — 2KORINTHUS 6,16.

Láthatólag kevés keresztény van tudatában annak a tény-
nek, hogy Isten benne lakozik. Különben nem beszélnének
úgy, ahogy beszélnek.
Mit értek ez alatt? Amikor valami nehézség támad az

 életükben, gyorsan kijelentik: „Nem, én ezt nem tudom
megtenni.” Miért? Mert önmagukban bíznak, vagy a
 hústestben, pedig tudják, hogy önmagukban nincs meg a
képességük, hogy felülkerekedjenek. De ha tudatában va-
gyunk annak, hogy Isten bennünk van, akkor azt is tudjuk,
hogy Isten képes bármit megtenni. Ezért felhagyhatunk
azzal, hogy ezt mondjuk: „Én ezt nem tudom megtenni”, és
bátran elkezdhetjük mondani: „Képes vagyok megtenni —
mert Istenben bízom! Én képes vagyok erre — mert Isten
bennem van! Én képes vagyok erre — mert nagyobb Õ, aki
bennem van, mint az, aki a világban van!” Nem számít,
mivel szembesülsz — még ha olyan akadály van is az  életed -
ben, amit látszólag lehetetlen eltávolítani —, azt mondha-
tod: „Isten gyõzelemre fog vezetni engem! Õ sikeressé tesz
engem! A Nagyobb lakik énbennem!” Ez az igei hit. 
Ez a hit szava. Ez fogja arra indítani a Nagyobbat, hogy
munkálkodjon érted!

Megvallás: Isten Szelleme bennem lakik. Én abban
bízom, aki énbennem lakik. Neki megvan a képessége, így
én mindent meg tudok tenni — mert Isten Szelleme bennem
van. Én képes vagyok rá — mert Neki mindenre megvan a
képessége.
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A Segítő
És én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót (taná-
csadót, segítõt, közbenjárót, ügyvédet, erõsítõt és párt-
fogót) ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

— JÁNOS 14,16. (Amplified)
Szomorú tény, hogy sok keresztény nem vesz tudomást a

Szent Szellemrõl, Aki benne lakozik. Azt hiszem, tévesen úgy
gondolkodnak, hogy Õ jön, és átveszi az irányítást az életük
 felett. Mindent megcsináltat velük, amit csak kell, automati-
kusan, anélkül, hogy bármilyen erõfeszítést tennének.
De Õ nem tesz ilyet. A démonok mûködnek így. Õk azok,

akik rákényszerítik az emberre azt, amit nem akar. A démonok
hajtják, kényszerítik és irányítják az embereket. A Szent
 Szellem ellenben „úriember”. Õ sosem fog kényszeríteni, hogy
megtégy olyat, ami ellentétes az akaratoddal. Az Írásokból
 látjuk, hogy a Szent Szellem vezet, utat mutat, ösztönöz és
késztet. Gyöngéden adhat egy jelzést, de sohasem erõltet, hogy
tégy meg valamit.
Némelyek panaszkodnak: „Miért nem teszi meg Isten ezt

vagy azt?” A Szent Szellem semmit sem tesz, amíg te munkára
nem fogod a saját érdekedben! Õ azért küldetett, hogy a  
segítõd legyen. Nem azért, hogy elvégezze a munkát helyetted,
hanem azért, hogy segítsen neked elvégezni. 
Amikor tudatossá válik, hogy a Szent Szellem benned van,

akkor értelmes módon cselekedhetsz Isten Igéje alapján, és a
Szent Szellem munkálkodni fog rajtad keresztül. Kezdj el a
mai megvallással összhangban beszélni, és azt veszed majd
észre, hogy Õ, aki benned lakik, valóságosabbá válik számodra.

Megvallás: A nagyobb énbennem van. Én Õrá h agyatkozom.
Õ hatalmasan fog élni és megnyilvánulni bennem, segíteni 
fog nekem. A nagyobb gyõzelemre visz engem, sikeressé tesz
engem.
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Ugyanaz a Szellem
De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki  fel -
támasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltá-
masztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti 
a ti halandó testeiteket is az Õ tibennetek lakozó
Szelleme által. — RÓMA 8,11.

A „halandó testeitek” ebben a szövegben nem a jövendõbeli,
feltámadott testünkre vonatkozik; a jelenlegi halandó tes-
tünkre vonatkozik! (A ‘halandó’ jelentése: ‘halálnak kitett’.)
A mi testünk nem lesz halandó a sírban. Most halandó. 
A Szellem akkor már nem fog a testünkben lakozni. Isten
Szelleme most lakozik a testünkben. Halandó testünknek
most van szüksége arra, hogy Isten Szelleme, Aki bennünk
lakozik, megelevenítse.
Az egyik ok, amiért a Szent Szellem a halandó t estünkben

lakozik az, hogy meggyógyítson minket azokból a betegsé-
gekbõl, amik megpróbálnak ránk akaszkodni. A gyógyulás
része Isten tervének, vagyis a ma érvényes szövetségnek. 
A gyógyulás része annak a gondoskodásnak, amivel Isten
gondoskodik a gyermekeirõl — az Õ Testérõl — itt a földön.
Ha meg tudnánk úgy érteni Isten gyógyítási tervét, ahogy

meg kellene értenünk, a betegek egyszerûen meggyógyul-
nának abban a pillanatban, amikor a betegség megpróbálja
megérinteni õket!

Megvallás: Ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta a
Krisztus Jézust a halálból, bennem lakik. Õ bennem él.
Megeleveníti az én halandó testemet. Gyógyítja az én
 halandó testemet.
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Az Ő állandó lakozása
Õ adja meg nektek az Õ dicsõségének gazdag kin-
csestárából, hogy megerõsödjetek és megszilárdul-
jatok hatalmas erõvel a belsõ emberben a (Szent)
Szellem által [aki maga lakozik a ti legbensõbb
 lényetekben, a személyiségetekben]. Krisztus a ti
hitetek által [valóságosan] lakozzék (telepedjen le,
maradjon meg, építse ki állandó lakhelyét, otthonát)
a ti szívetekben… — EFÉZUS 3,16–17. (Amplified)

Hogyan lakozik, hogyan telepedik le és építi ki állandó
lakhelyét, otthonát Krisztus a szívedben? A te hited által.
Amit Isten akar az az, hogy kiépíthesse az Õ állandó

 lakhelyét a szívedben! A keresztények pontosan ezt nem
 engedik meg Neki! (Ne feledd: Ezt a levelet újjászületett,
Szellemmel betöltekezett keresztényeknek írták.)
A keresztények így énekelnek: „Jöjj el hozzám, Uram, jöjj

el hozzám.” Ezzel azt mondják, hogy az Úr nincs itt — de
ha valahogy rá tudnánk venni, hogy eljöjjön, Õ biztosan
tudna valamit tenni értünk. Meg azt is énekeljük: „Nyúlj 
ki és érintsd meg Jézust, amikor erre jár.“ Mindezek az
 érzések a fizikai megismerésen alapulnak. Nekem nem kell
kinyúlnom és megérintenem az Urat, mert Õ bennem él!
Azt is énekeljük: „Csak egy érintést kérek, ó Uram, Tõled.”
Mit kezdjek én ezekkel az „érintésekkel”, amikor a Szent
Szellem bennem él? Bízz Istenben, aki már benned lakik!
Tanulj meg „Isten-bennem-van” tudatú lenni!

Megvallás: Meg vagyok erõsítve és fel vagyok szerelve
hatalmas erõvel a Szent Szellem által, aki a bensõm leg-
mélyén lakik. A Krisztus vett lakozást a szívemben;
beköltözött, letelepedett és állandó lakhelyévé tette a
szívemet.
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Közösség
Hû az Isten, aki elhívott titeket az Õ Fiával, a mi
Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

— 1KORINTHUS 1,9.

A legnagyobb megtiszteltetés, amit Isten megadott
 nekünk, hogy egyaránt közösségben lehetünk Vele, az Atyá-
val, az Õ Fiával és a Szent Szellemmel, hogy végrehajtsuk
Istennek az emberi nemre vonatkozó megváltási tervét.
Az újjászületés által rokonságba kerültél az univerzum

Teremtõjével! Isten gyermeke lettél. Rokoni kapcsolatba
 kerültél Vele. A rokonság azonban közösség nélkül élette-
len. Olyan, mint egy házasság szerelem és közösség nélkül. 
Az Istennel való bensõséges, mély baráti közösség a hit

szülõanyja. És Isten téged személyesen elhívott arra, hogy
bensõséges baráti közösségben légy az Õ Fiával.

Megvallás: Isten elhívott engem arra, hogy  közösség ben
legyek az Õ Fiával, Jézus Krisztussal. Én közösségben,
 bensõséges barátságban járok Jézussal. Én társalkodom
Jézussal. Együtt fogok munkálkodni Vele. Egyaránt
közösségben vagyok Istennel, az Atyával, Jézus Krisztussal
és a Szent Szellemmel, hogy végrehajtsuk Istennek az em-
beri fajra vonatkozó hatalmas megváltási tervét.
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Imaközösség
Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek,
hogy néktek is közösségtek legyen velünk. A mi
 közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az Õ
 Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk
 néktek, hogy örömötök teljes legyen […]Ha pedig a
világosságban járunk, amint Õ maga a világosság-
ban van: közösségünk van egymással, és Jézus
Krisztusnak, az Õ Fiának vére megtisztít minket
minden bûntõl. — 1JÁNOS 1,3–4. 7.

Ha te közösségben vagy Istennel, és a világosságban jársz,
amint Õ a világosságban van, akkor az ima lesz az egyik
 legnagyobb kincsed, amit örököltél a Krisztusban.
Az ima a mi erõnk egyesítése az Atya Istennel. A Vele való

közösség ápolása. Az Õ akaratának véghezvitele a földön.
Nem szabad, hogy az ima bármikor probléma vagy teher
 legyen a számodra. Teljes örömnek kell lennie.
Az ima — a valóságos ima — semmit sem fog kivenni

 belõled, hanem gazdagabbá tesz, valamivel mindig gyarapít.
Mert Istennel vagy közösségben, amikor imádkozol.

Megvallás: Én közösségben vagyok az én Atyámmal,
amikor imádkozom. És az én örömöm teljes! Én bensõséges
közösségben vagyok Istennel. Bensõséges barátságban
vagyok Istennel — társalkodom Vele és hallgatok Õrá —
hogy végre tudjam hajtani az Õ akaratát itt a földön.
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Erőink egyesítése
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk,
 kicsoda ellenünk? Aki az Õ tulajdon Fiának nem
kedvezett, hanem Õt mindnyájunkért odaadta, mi
módon ne ajándékozna Vele együtt mindent miné-
künk? — RÓMA 8,31–32.

Isten és te együtt munkálkodtok, hogy végrehajtsátok az Õ
megváltási tervét e világra vonatkozóan. Isten éppúgy nem
boldogul nélküled, mint ahogy te sem boldogulhatsz Õnél-
küle. 
Ezért is adta nekünk Jézus a szõlõtõ és a szõlõvesszõk pél-

dázatát. A szõlõtõ nem tud gyümölcsöt teremni a szõlõvesszõk
nélkül, a szõlõvesszõk pedig nem tudnak meglenni a szõlõtõ
nélkül. A mai igehelyünk a rómaiakhoz írott levél elsõ nyolc
fejezetének egyik végkövetkeztetése. Azt mutatja meg ne-
künk, hogy az Atya Isten teljesen egy a gyermekeivel. Bemu-
tatja azt a tökéletes közösséget és együttmûködést, amit Isten
gyermekei élveznek Mennyei Atyjukkal. Megmutatja, hogy
Isten gyermekeinek hatalma van a sötétség erõi és a körülmé-
nyek felett. És Isten betetõzi ezt a 37-es versben: „De mind-
ezekben több, mint gyõztesek vagyunk Õáltala, aki minket
szeretett.”
Isten tevékenyen munkálkodik az érdekedben. Támogat

téged és kiáll melletted. Folyamatosan harcol érted. Folyama-
tosan betölti minden szükségedet az Õ bõséges kegyelmének
kincsestárából. Az Õ bölcsességét és az Õ képességét adja
neked!

Megvallás: Isten értem van! Ki lehet ellenem? Én egy
vagyok az én Atyámmal! Õ cselekvõ módon munkálkodik
értem. Betölti az én szükségeimet. Én közösségben vagyok
Vele és együtt munkálkodom Vele.
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Alkalmas voltunk
Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által
van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak
valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenke -
zõleg: a mi alkalmas voltunk az Istentõl van: aki
 alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szol-
gái legyünk… — 2KORINTHUS 3,4–6.

Mi nem közönséges emberek vagyunk.
Mi össze vagyunk kapcsolva a Mindenhatóval.
Mi magával Istennel egyesültünk.
Mi hajtjuk végre Isten akaratát a földön.
Mi csatornák vagyunk, akiken keresztül Isten kiárasztja

önmagát a világra. Természetesen Isten ezt csak akkor tudja
megtenni — ha az Õ képessége a mi képességünkké válik.
Most már jobban megérthetjük az 1Korinthus 3,9-et:

„Mert Isten munkatársai vagyunk…” Ez jelenti az Atyával
való közösséget! Õ biztosítja az erõt, a bölcsességet, a
 kegyelmet és a képességet — azokat a természetfeletti
 eszközöket, amelyeknek a segítségével hathatósan munkál-
kodhatunk az új szövetség szolgálóiként.

Megvallás: Az én alkalmasságom Istentõl van, aki alka-
lmassá tett engem arra, hogy az új szövetség szolgálója
legyek. Isten az én alkalmasságom. Õ az én képességem. Én
Isten munkatársa vagyok, véghezviszem az Õ akaratát itt
a földön.
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A név
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Elmenvén azért… — MÁTÉ 28,18–19.

Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az
én nevemben… — MÁRK 16,17.

Milyen hatással lenne az életedre, ha egy dúsgazdag
ember felhatalmazna, hogy a saját vagyonát használd min-
den szükségleted kielégítésére?
És mi még ennél is többet kaptunk! Isten képessé tett

minket, és felhatalmazást adott nekünk, hogy használjuk
Jézus nevét! Ennek a névnek pedig hatalma van itt a földön.
E név használata igazában nem hit kérdése, hanem arról van
szó, hogy élsz-e a törvényes jogaiddal Krisztusban? Elfog-
lalod-e Isten fiaként a helyedet, és élsz-e mindazzal, ami
megillet. Az Õ neve megillet téged!
Jogunk van használni ezt a nevet az ellenségünkkel

 szemben. Jogunk van használni a nevet imakéréseinkben.
Dicsõség Istennek, ez a név megillet minket! Ez a név ada-
tott nekünk, hogy véghezvigyük az Atya Isten akaratát
ebben az idõkorszakban, amelyben élünk.
A korai egyház élt ezzel a hatalommal. Jézus képviseleté-

ben cselekedtek, az Õ helyére állva. Ma pedig nekünk kell
használnunk az Õ nevét, és cselekednünk Õhelyette!

Megvallás: Minden hatalom mennyen és földön Jézus
nevében van. Nekem megadatott ennek a névnek a
használata és a benne lévõ hatalom. Nekem jogom van
használni Jézus nevét!
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Hogy dicsőíttessék az Atya
És akármit kértek majd az én nevemben, megcse-
lekszem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban.

— JÁNOS 14,13.

Milyen döbbenetes ígéret!
Amikor beleszületünk Isten családjába, az újjászületés

által megkapjuk azt a jogot és kiváltságot, hogy használjuk
Jézus nevét. Minden hatalom, ami ebbe a névbe  ruházta -
tott, azért adatott nekünk, hogy az Atya megdicsõüljön a
 Fiúban.
A Fiú kivetett volt a földön. Keresztre feszítve mezítele-

nül függött a világ elõtt. De ahol pusztán a keresztrefeszítés
szégyenét prédikálják, a név elveszti hatalmát, erejét és te-
kintélyét — nem áradnak az áldások az emberre, és nem
adatik dicsõség Istennek, az Atyának.
Jézus neve azért adatott, hogy átvegye Jézus helyét a föl-

dön. Mindazt, amit Jézus meg tudott tenni földi élete során,
minden egyes hívõ megteheti most. Jézus van ebben a
 névben. Ez a név maga Jézus. Mindaz, ami Jézus volt —
mindaz, amit Õ tett — mindaz, ami Õ jelenleg — mindaz,
ami Õ valaha is lesz — benne van jelenleg ebben a névben!
Amikor használjuk Jézus nevét, láthatóvá tesszük a

 Golgotán elvégzett munkájának teljességét. Amikor hasz-
náljuk ezt a nevet, az élõ, gyógyító Krisztus van jelen —, 
az Atya Isten dicsõségére!

Megvallás: Én használni fogom Jézus nevét, ahogy 
utasít erre az Õ Igéje, hogy dicsõséget adjak Istennek, az
Atyának.
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A hit bizonysága
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek
 Istenben. — MÁRK 11,22.

Egy jó King James széljegyzetes-Biblia margója így adja
vissza a mai szöveget: „Legyen bennetek Isten hite.” A gö-
rögül értõktõl tudhatjuk, hogy annak a szószerinti fordítása,
amit itt Jézus mondott, így hangzik: „Legyen isteni fajta
 hitetek.” Néhány modern fordítás is így adja vissza ezt a
 verset.
Ha egyáltalán nem tudsz görögül, akkor is könnyen be-

láthatod, hogy ennek a versnek ez a helyes fordítása, mivel
Jézus épp elõzõleg mutatta be a tanítványoknak, hogy Õ
rendelkezik ezzel a fajta hittel: az isteni fajta hittel, azzal a
hittel, amit Isten használt, amikor kezdetben megteremtette
a világot. Ennek a fejezetnek az elején, Jézus szólt a termé-
ketlen fügefához. Nem imádkozott. Egyszerûen azt mondta
annak a fának: „Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt
senki…” (14. vers)
Másnap reggel, amint Jézus és a tanítványok elhaladtak

ugyanott, látták, hogy a fügefa gyökerestõl kiszáradt. Péter,
visszaemlékezvén, azt mondta: „Mester nézd, a fügefa, ame-
lyet megátkoztál, kiszáradt.” (21. vers)
Jézus azt felelte neki: „Legyen isteni fajta hitetek.” Jézus

bemutatta nekünk az isteni fajta hitet. Azután azt mondta,
hogy ezzel rendelkeznünk kell.

Megvallás: Én látom, ahogy az én Uram, Jézus Krisztus
bemutatja az isteni fajta hitet. Jézus elvárja tõlem, hogy
 ismerjem és rendelkezzem az isteni fajta hittel! És én ezt
valóban birtokolom!
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A hit meghatározása
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja
ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és
szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit
mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

— MÁRK 11,23.

Közvetlenül azután, hogy Jézus bemutatta az isteni fajta
hitet, meg is határozta azt. A Márk 11,23-ban Õ, a hit feje-
delme, így határozza meg az isteni fajta hitet:
(1) az ember hisz a szívében,
(2) majd kimondja a szájával azt, amit a szívében hisz, 
(3) és az megtörténik.
Isten ezt a fajta hitet használta, amikor kezdetben meg-

teremtette a világot. Isten hitte, hogy amit Õ mond, meg
fog történni! Ezért azt mondta: „Legyen föld.” És lett föld.
Valójában Õ mindent úgy teremtett — a napot, a holdat, a
csillagokat, a bolygókat és az állatokat, mindent — kivéve
az embert —, hogy hitte: az, amit Õ mond, meg fog történni.
Azután kimondta. És megtörtént. Ez az isteni fajta hit.

Megvallás: „Ha valaki azt mondja…”, ez rám is
vonatkozik. Amit hiszek a szívemben és kimondok a
 számmal, meg fog történni. Én az isteni fajta hitben élek és
munkálkodom.
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Az Istentől kapott hit
Mert a nékem adott kegyelem által mondom min-
denkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre
magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék,
amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.—
RÓMA 12,3.

„Hit: igen, erre van nekem szükségem —mondják sokan.
— És imádkozom is, hogy Isten adja meg nekem.” Ezzel
csak az idõdet vesztegeted. Nincs több értelme Istenhez
imádkoznod hitért, mint annak, hogy az ujjaiddal  mal -
mozol, azt a mondókát hajtogatva: „Ragyogj, ragyogj kicsi
csillag.”
A hitért való imádkozás reménytelen vállalkozás és el-

pocsékolt idõ, mert minden hívõ megkapta az isteni fajta
hitnek egy bizonyos mértékét. Nem kell megszerezned.
Nem kell imádkoznod érte. Nem kell böjtölnöd érte. Nem
kell jó cselekedetekkel és jó magaviselettel kiérdemelned.
Már a tiéd.
Pál nem a bûnösöknek írt, hanem a hívõknek, a Római

levélnek ebben a versében. Azt mondta: „…mondom min den-
kinek közöttetek [nem a világon mindenkinek], …az Isten
adta kinek-kinek a hit mértékét.” Minden hívõnek van hite!
Isten adta nekik!

Megvallás: Isten megadta nekem a hit mértékét. Nekem
megvan az isteni fajta hit egy mértéke! Isten ezt már
megadta nekem! Már megvan nekem.
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Üdvözítve hit által
Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez
nem tõletek van: Isten ajándéka ez.

— EFÉZUS 2,8.

Figyeld meg, az a hit, amely által üdvözülsz: „nem tõletek
van”. Más szavakkal, nem természetes, emberi hit. Isten
ajándéka! Ez megegyezik a Róma 12,3-mal, amely kijelenti:
„…az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét”!
A keresztények mégis azt mondják: „De nekem még

sincs hitem.” Én mindig azt válaszolom erre: „Akkor miért
nem fogadod el az üdvösségedet? Aki üdvösségre jutott,
annak van hite! Ugyanis nem lenne üdvössége hit nélkül.”
Minden hívõnek van hite! A Biblia azt mondja, hogy van

nekik! Sok keresztény azonban nincs tudatába annak, hogy
neki is van hite, ezért nem használja azt a hitét, ami meg-
van. Isten ellen, a Biblia ellen és önmaguk ellen foglalnak
állást, mivel állandóan arról beszélnek, hogy mennyire
nincs hitük.
Isten szól hozzánk az Igéjében. Isten és az Õ Igéje egyek.

Ha Isten Igéje mond valamit, akkor azt Isten mondja. Isten
Igéje pedig azt mondja, hogy Isten már megadta neked a hit
mértékét. Biztos, hogy ez isteni fajta hit, mert Istennek
nincs másfajta hite!

Megvallás: Én üdvözültem! És kegyelembõl nyertem
 üdvösséget, hit által — ami Isten ajándéka! Én ren-
delkezem az isteni fajta hitnek egy mértékével! Birtokolom
egy mértékét annak a hitnek, ami a világot teremtette
kezdetben! Birtokolom egy mértékét a hegyeket elmozdító
hitnek!
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Honnan jön a hit
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje
(Rhema) által. — RÓMA 10,17.

Hogyan ad Isten a bûnösnek hitet arra, hogy üdvözüljön?
Elolvashatjuk együtt a rómaiakhoz írott levél 10. fejezeté-
ben, amely az üdvösségrõl beszél, és arról, hogyan kapunk
hitet az üdvösségre. (Zárójelben vannak az én megjegyzé-
seim.)
„De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban

és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
 (Figyeld meg: Isten Igéjét a ‘hit beszédé’-nek nevezi. Mert
ez építi fel a hitet. Ebbõl származik a hit azoknak a szívé-
ben, akik megnyitják magukat rá.) Mert ha a te száddal  
vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a
megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre…
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
 Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? (Most
értsd meg ezt.) Mimódon hisznek pedig abban, aki felõl nem
 hallottak? […] Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten
Igéje (Rhema) által.” (Róm. 10,8–10. 13–14. 17.)
Nem tudsz hinni hallás nélkül. A hit hallásból jön. Mit

kell meghallanod? Isten Igéjét!

Megvallás: Én hallgatom Isten Igéjét. És ebbõl származik
a hitem.
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A hit beszéde
De mit mond? Közel van hozzád az Ige(Rhema), 
a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde,
amelyet mi hirdetünk.

— RÓMA 10,8.

Isten Igéje „a hit beszédének” neveztetik.
A hit tényeken alapul — Isten Igéjének a tényein. A hi-

tetlenség teóriákon alapul. Én így határozom meg a teóriát:
„A teória olyan feltételezés, ami a vitatott téma ismeretének
a hiányából fakad.” Sok egyház azért van tele h itetlenséggel,
mert túl sok teóriát hallottak. 
A hitetlenség lelkülete került túlsúlyba a szolgálatokban;

a szegény, drága nyáj meg csupán annak a terméke, amit lel-
kipásztoraiktól hallottak prédikálni. Igazában úgy tudunk
a legjobban segíteni az embereknek, ha megmondjuk nekik,
hogy mit mond a Biblia — azt adjuk nekik, amit Isten Igéje
mond — nem pedig azt, amit ember mond.
Az ember tévedhet, Isten sohasem téved. Nem számít,

hogy milyenek a körülmények — nem számít, hogy mi
 történt az életedben —, Isten Igéjének van mondanivalója
azzal kapcsolatban. Tudd meg, mit mond Isten Igéje! A hit
jönni fog — és megváltoztatja a dolgokat a te javadra.

Megvallás: Az Ige — Isten Igéje — a hit beszéde — közel
van hozzám. Elrejtettem a szívemben. Kimondom a szám-
mal. Ebbõl származik a hitem. A hit pedig megváltoztatja
a dolgokat.
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Ugyanaz a hit
Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme
van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam;
hiszünk mi is, és azért szólunk.

— 2KORINTHUS 4,13.

Pál azt írta: „A hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme
VAN…”
Nem azt írta tehát, hogy: „próbálkozunk azzal, hogy

megszerezzük”, vagy „ebben reménykedünk”, hanem azt
mondta, hogy ez a „miénk”! Mi a miénk? A hitnek ugyanaz
a szelleme. És ez milyen fajta hit? Olyan fajta, ami (1) hisz,
és (2) azért szól.
Ez nem ugyanaz a fajta hit, amelyikrõl Jézus beszélt 

a Márk 11,23-ban? Az a fajta, amely (1) hiszi a szívében, 
(2) kimondja a szájával, és (3) akkor az megtörténik? De
igen! Ez a hitnek ugyanaz a szelleme! A 2Korinthus 4,13.
pedig azt mondja, hogy ezzel rendelkezünk!

Megvallás: Bennem a hitnek ugyanaz a szelleme van. Én
hiszek, és ezért szólok. Rendelkezem egy mértékével annak
a fajta hitnek, ami a világot teremtette kezdetben. Ren-
delkezem a hegyeket elmozdító hitnek egy mértékével.
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A növekvő hit
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek,
atyámfiai, tiérettetek, ahogy ez méltó is, mivel f elet-
tébb megnövekedett a ti hitetek…

— 2THESSALONIKA 1,3.

Isten minden hívõt a hitnek ugyanazzal a mértékével
indít el, miután újjászületik. Nem ad az egyik csecsemõ
 kereszténynek több hitet, mint a másiknak. Miután újjá-
születünk, már rajtunk múlik, hogy fejlesszük azt a hit-
mértéket, amit megkaptunk.
Túl sokan tették azt a hitükkel, amit az a bizonyos

ember az egy talentumával: becsomagolta, és elrejtette,
nem használta fel. A saját hited mértékét lehet növelni —
növekedhet. De te vagy az, aki növeled — nem pedig Isten!
Két dolgot tehetünk a hitünk növekedéséért: (1) Isten

Igéjével tápláljuk, és (2) gyakoroljuk, azaz a gyakorlatban
 alkalmazzuk.

Megvallás: Isten megadta nekem a hit mértékét. Gondom
lesz arra, hogy a hitem felettébb megnövekedjen. Táplálni
fogom a hitemet Isten Igéjével. Gyakorolni fogom a hitemet
— gyakorlatban fogom alkalmazni. Az én hitem növekszik.
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A hit mérhető
Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és
monda az Õt követõknek: Bizony mondom néktek,
még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.

— MÁTÉ 8,10.

Egy százados jött Jézushoz a beteg szolgája érdekében.
Amikor Jézus azt mondta: „…Elmegyek és meggyógyítom õt”
(Mát. 8,7), a százados azt felelte: „…csak szólj egy szót, és meg-
gyógyul az én szolgám.” (8. vers)
Jézus azt mondta neki: „…Eredj el, és legyen néked a te hited

szerint…” (13. vers)
Tanítványaihoz fordulva pedig azt mondta: „…még az

 Izraelben sem találtam ilyen NAGY hitet.” (10. vers) Ezek
 szerint lehetséges, hogy valaki nagy hitet fejlesszen ki.
Másfelõl a kis hitnek a példáját láthatjuk, amikor Péter

elkezdett süllyedni, az után, hogy már járt a vízen. Jézus
megdorgálta Pétert, mondván: „…KICSINYHITÛ, miért
kételkedtél?” (Mát. 14,31) Ha a hit lehet nagy és lehet kicsi,
akkor a hit mérhetõ! Itt van néhány olyan Ige, ami azt
 bizonyítja, hogy a hit mérhetõ: Növekvõ hit (2Thess. 1,3);
gyenge hit (Róm. 4,19); gazdag hit (Jak. 2,5); hittel teljes
(Csel. 6,5); teljes hit (Jak. 2,22); képmutatás nélkül való hit
(2Tim. 1,5); hajótörést szenvedett hit (1Tim. 1,19); gyõzedel-
mes hit (1Ján. 5,4).

Megvallás: Az én hitem növekszik. Az én hitem felnövek-
szik nagy hitté, erõs hitté, gazdag hitté, teljes hitté, képmu-
tatás nélküli hitté, gyõzedelmes hitté. Én hittel teljes
vagyok!
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A hit tápláléka
Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely
Istennek szájából származik.

— MÁTÉ 4,4.

Jézus itt fizikai hasonlattal él egy szellemi gondolat átad -
ásánál. Azt mondja, hogy ami a testnek a kenyér, illetve a
táplálék, az az ember szellemének, vagyis a szívének Isten
Igéje. Táplálhatod a szellemedet. Táplálhatod a hitedet.
Isten Igéje a hit tápláléka.
Smith Wiggleswsortht, a nagy angol prédikátort, akinek

a szolgálata során a feljegyzések szerint tizennégy ember
 támadt fel a halálból, a hit apostolának nevezik. Õ mondta:
„Addig sohasem tartom magamat teljesen öltözöttnek, amíg
nincs az Újszövetség a zsebemben. Inkább cipõ nélkül
 indulnék el hazulról, mint a Bibliám nélkül!” Wigglesworth
világkörüli utazásai során sok otthonban szállt meg. Úgy
mesélik, hogy minden étkezés után, még az éttermekben is,
kicsit hátrább húzódott az asztaltól, elõvette az Újszövetsé-
gét, és azt mondta: „A testet már tápláltuk; most tápláljuk
a belsõ embert.” Aztán felolvasott valamit a hitrõl, befeje-
zésül pedig rendszerint adott egy kis hitrõl szóló tanítást.

Megvallás: Én Isten minden Igéjével élek. Táplálom a
hitemet. Táplálom a belsõ emberemet. Táplálkozom a hit
 táplálékával — Isten Igéjével!
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Az elvárás
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert
aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Õ létezik és meg-
jutalmazza azokat, akik Õt szorgalmasan keresik. 

— ZSIDÓ 11,6.

Isten hitet vár tõlünk. Nos, ha Isten elvárja, hogy legyen
hitünk, amikor az lehetetlen, hogy hitünk legyen, jogunk
van megkérdõjelezni az Õ igazságosságát. Ha azonban Isten
a kezünkbe adja azokat az eszközöket, amelyek által hit
jöhet létre, akkor a miénk a felelõsség, hogy van-e hitünk
vagy sem.
Isten nekünk adta az Õ Igéjét, és azt mondta: „…a hit hal-

lásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” (Róm.
10,17.)
F. F. Bosworth, a gyógyítás tekintélyes szakértõje, és a

Krisztus a gyógyító címû klasszikus könyv szerzõje,
mondja: „A legtöbb keresztény napi háromszori meleg
 étellel táplálja a testét, a szellemét azonban csak heti egy-
szeri hideg étellel, és még csodálkozik, hogy olyan gyenge a
hitben.”

Megvallás: Én örömöt akarok szerezni az én Mennyei
Atyámnak. Én hitben fogok járni. Folyamatosan táplálni
fogom a hitemet azzal a hittáplálékkal, amelyet Isten adott
a kezembe.
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Gyakorold
…Legyen néktek a ti hitetek szerint.

— MÁTÉ 9,29.

Ha rendszeresen eszel, és nem végzel testmozgást, meg
fogsz hízni és puhány leszel. Hasonlóképpen, ha nem gya-
korlod a hitedet, a „hitizomzatod” elsorvad. Gyakorold a
 hitedet azon a szinten, ahol vagy. Vannak keresztények,
akiknek a hite meghaladja másokét a fejlettségben. Ahogy
táplálod és gyakorlod a hitedet, úgy növekedik és erõsödik.
Ne feledd, hogy senki sem úgy kerül a létra csúcsára, hogy
a legfelsõ fokán kezdi! 
Sokan szenvedtek vereséget, mert megpróbáltak a sa ját

hitszintjük felett hinni. Tanítást hallottak a hitrõl, és meg-
próbálták a létra tetején kezdeni. Mivel a hitük nem volt
ezen a szinten, nem mûködött, és azt mondták: „Ez a hit-
dolog nekem nem megy. Próbáltam, de nem mûködik.”
A hit mûködni fog, mihelyst gyakorlod. Egy idõ után

olyan dolgokkal kapcsolatban is tudsz hinni Istenben,
amirõl álmodni sem mertél volna. Legyen neked a te hited
szerint. Ha a kérésed Isten Igéjén alapul, és hiszed, hogy
Isten megteszi, Isten meg is fogja tenni. 
Bárhol is tartasz a hitben, legyen megfelelõ a hozzáállá-

sod. Állj pozitívan a dolgokhoz — és tartsd bekapcsolva a
hit kapcsolóját. Folyamatosan higgy Istenben, és használd
a hitedet.

Megvallás: Legyen nektek a ti hitetek szerint. Én a mai
napon folyamatosan használom a hitemet. Gyakorlom a
hitemet. A gyakorlatban alkalmazom a hitemet. Gondom
van rá, hogy a hitem mindig mûködjön!
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A hit helye
Mert szívvel hiszünk… — RÓMA 10,10.

…és szívében nem kételkedik, hanem hiszi…
— MÁRK 11,23.

A hit — a valóságos hit, a bibliai, az igei hit — a szívbõl
származik, nem a fejbõl. Mit jelent szívvel hinni? Mi az
ember szíve? Nos, itt nem arra a fizikai szervre gondolunk,
amelyik a vért pumpálja a testben, és életben tart. 
Nem tudnál jobban hinni a fizikai szíveddel, mint az

ugyancsak fizikai kezeddel, szemeddel, füleddel, orroddal
vagy a lábaddal! 
Gondoljuk csak meg, hogyan is használjuk a ‘szív’ fogal-

mát. Amikor egy fának a szívérõl beszélünk, a fa közép-
pontjára, a legbelsõ, lényegi részére gondolunk. Amikor egy
téma ‘szívérõl’ beszélünk, a téma legfontosabb részét értjük
alatta, az idegközpontját, azt a részét, ami körül minden más
forog.
Hasonlóképpen, amikor Isten az ember ‘szívérõl’ beszél,

az ember legfontosabb részérõl — az ember lényének
 központjáról — a szellemérõl beszél!

Megvallás: A szívemmel hiszek Istenben. Én nem kételke-
dem a szívemben. Én hiszek a szívemben.
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Az elrejtett ember
Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csen-
des szellem romolhatatlanságával, ami igen becses
az Isten elõtt. — 1PÉTER 3,4.

Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk
megromol is, a belsõ mindazáltal napról napra meg-
újul. — 2KORINTHUS 4,16.

Engedjük meg Istennek, hogy Õ mondja meg nekünk,
mi a szív. Az 1Péter 3,4-ben Isten azt mondja, hogy az
ember szíve — egy rejtett ember. Vagyis, ez a rejtett ember
el van rejtve a fizikai érzékeink elõl. Nem láthatjuk fizikai
szemmel, nem is érinthetjük fizikai kézzel. Ez azért van,
mert nem fizikai lény; õ az a „belsõ ember”, akirõl a
2Korinthus 4,16. beszél.
Az Igében ezt a két kifejezést találjuk, amivel Isten meg-

határozza nekünk az emberi szellemet: a belsõ ember és a
szívnek elrejtett embere.

Megvallás: Én hiszem Istent a szívem elrejtett emberébõl.
Én hiszem Istent a belsõ emberembõl. Én hiszem Istent az
én szellemembõl.
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Szellemi lény
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg tite-
ket mindenestõl, és a ti egész valótok: szellemetek,
lelketek és testetek feddhetetlenül õriztessék meg a
mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

— 1THESSALONIKA 5,23.

Te szellem vagy.
Van lelked.
És testben élsz.
Szellemed a szellemvilággal tart kapcsolatot.
Tested a fizikai világgal van kapcsolatban.
Lelked pedig az elme világához kapcsolódik.
Ez a három világ, amivel kapcsolatban vagy. Nincs több.

Az ember szellemi lény, Isten képére teremtve, Aki Szellem.
(Lásd 1Móz. 1,26. Ján. 4,24.)
Te is szellemi lény vagy. És segíti a hitedet, ha így gon-

dolkodsz errõl, mert a hit a szívbõl jön, azaz a szellemedbõl,
vagyis a belsõ emberedbõl. (Ezek a fogalmak: az ember
szelleme és az ember szíve egymással felcserélhetõ módon
használatosak az egész Bibliában.)
A hit nem a fejbõl származik, a hit nem a testbõl szár-

mazik. A hit a szívbõl származik!

Megvallás: Én szellem vagyok. Van lelkem. Testben élek.
Én szellemi lény vagyok, Isten képére teremtve. A szelle-
memmel állok kapcsolatban Istennel. A szellememmel
hiszem Istent!
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A szív a fej ellenében
Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedbõl; a
magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

— PÉLDABESZÉDEK 3,5.

A saját értelmed egyszerûen az elméd mûködési folyamata
— a saját emberi gondolkodásod. Más szavakkal így 
is olvashatnánk ezt a verset: „Bizodalmad legyen az Úrban
teljes szívedbõl; és a saját fejedre ne támaszkodj.”
A hit mûködni fog a szívedben, még ha a fejedben kételke dés

van is! Sok keresztény amiatt szenved vereséget, hogy a mi-
kor a kételkedés belép az elméjébe, azt mondja: „Én kétel-
kedem.” Jézus azonban nem azt mondta: „és a fejében nem
kételkedik”, hanem azt mondta: „és szívében nem kételkedik,
hanem hiszi…” (Márk 11,23) A szív hite az, ami elvégzi a
munkát, nem pedig a fejé.
Azok közül a nagy csodák közül, amelyek megtörténtek

az életemben, némelyik akkor történt, amikor ilyen  hit -
kijelentéseket tettem, mint: „Én a szívembõl való hittel
 elfogadom a gyógyulásomat” — miközben a fejem egyre azt
mondta: „Ez nem így van. Ez nem így van!” (Két szervi
szívbetegségbõl gyógyultam meg és egy gyógyíthatatlan
 keringési betegségbõl, ami majdnem teljesen megbénította
a testemet.)
Neked is szokott bajod lenni a fejeddel? Ilyenkor egy-

szerûen csak bízzál az Úrban teljes szívedbõl (ne a fejedbõl),
és a saját értelmedre ne támaszkodj!

Megvallás: Bizodalmam van az Úrban teljes szívembõl.
Nem támaszkodom a saját értelmemre. Én hiszem a szívem-
bõl, hogy amit Isten Igéje mond, az igaz.
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A fej hite
Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk 
az Urat. Õ pedig monda nékik: Ha nem látom az Õ
kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat
a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom
az Õ oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc
nap múlva ismét bent voltak az Õ tanítványai, Tamás
is õvelük. Noha az ajtó zárva volt, beméne Jézus, és
megálla a középen és monda: Békesség néktek! Az-
után monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd
meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bo-
csássad az én oldalamba: ÉS NE LÉGY HITETLEN,
HANEM HÍVÕ. És felele Tamás és monda néki: Én
Uram, és én Istenem! Monda néki Jézus: Mivelhogy
láttál engem, Tamás, hittél: BOLDOGOK, AKIK
NEM LÁTNAK ÉS HISZNEK. — JÁNOS 20,25–29.

Tamás hite a fej hite volt. Jézus nem dicsérte meg érte.
Jézus azt mondta: „Mivelhogy láttál, hittél.” 
Mindenkinek lehet ilyen fajta hite, legyen az illetõ szent

vagy bûnös. Ez a fej hite. A fej abban hisz, amit az érzékek
közölnek vele. Jézus a szív hitét dicsérte meg. Õ azt mondta:
„...boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Szívvel hinni azt
 jelenti, hogy attól függetlenül hiszel, amit a tested vagy az
érzékeid fizikailag jeleznek. A fizikai ember azt hiszi, amit
fizikai szemeivel lát, amit fizikai füleivel hall, amit f izikailag
érzékel. A szív azonban Isten Igéjében hisz, függetlenül
attól, hogy az érzékek mit mondanak.

Megvallás: Én nem vagyok hitetlen; én hívõ vagyok. Én
aszerint hiszek, amit Isten Igéje mond, függetlenül attól,
amit látok vagy érzek.
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A szív hite
Aki a reménytelenség ellenére elvárással HITTE,
hogy sok népnek atyjává lesz, ASZERINT, AMINT
MEGMONDATOTT: Így lészen a te magod.

— RÓMA 4,18.

A rómaiakhoz írott levél 4. fejezetében Isten szavait
 olvashatjuk Ábrahámról és az õ hitérõl. A 18-as vers azt
mondja, hogy Ábrahám hitt. Mi szerint hitt Ábrahám?
„…aszerint hitt, amint megmondatott…”
Ábrahám nem aszerint hitt, amit látott. Nem aszerint

hitt, amit érzett. Nem aszerint hitt, amit a fizikai érzékei
mondtak neki. Még csak nem is aszerint hitt, amit a saját
feje diktált neki. Ábrahám aszerint hitt, amint megmonda-
tott, Isten által!
Ennek az Igének az ismerete már sok nehéz helyzeten

 átsegített engem.
Amikor az ellenség és az ellentmondó körülmények azt

mondták: „Nem, ez nem a tiéd”, én ennek ellenére megáll-
tam a hitemben, és azt mondtam a szívembõl: „Hiszem,
aszerint, ami megmondatott.” És „ami megmondatott”, az
maga Isten Igéje!

Megvallás: Én aszerint hiszek, amint megmondatott.
 Aszerint hiszek, amint megíratott. Én nem aszerint járok,
amit látok, és nem az alapján lépek, amit érzek. Csakis
 aszerint járok, amit hiszek!
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Mint meglévőket
Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek
téged. Az elõtt az Isten elõtt, akiben hitt, aki a hol-
takat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek,
elõszólítja mint meglevõket. — RÓMA 4,17.

Ha Ábrahám aszerint hitt, amint megmondatott, nézzük
meg, pontosan mi is mondatott me? Miben hitt Ábrahám?
Amikor Ábrám (ahogy addig neveztetett) kilencvenki-

lenc éves volt, az Úr azt mondta neki: „Ne neveztessék ezután
a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert
népek sokaságának atyjává tettelek téged.” (1Móz. 17,5) Figyeld
meg, Isten nem azt mondta, hogy: „teszlek majd téged”,
hanem azt: „Ezt tettem veled.”
Amikor Isten ezt az ígéretet tette, Ábrahám még gyer-

mektelen volt. És nem az mondatott Ábrahámnak, hogy
higgye, hogy atya lesz (jövõ idõ). (Azok akik „majd meg fog-
nak kapni” valamit, sohasem kapják meg. Ugyanígy járnak
azok is, akik azt mondják, „Egyszer majd üdvözülni fogok.”
Vagy: „Majd meg fogok gyógyulni.”)
Nem! A hit mindig jelen idõ! Ábrahámnak abban kel-

lett hinnie, hogy õ népek sokaságának atyjává tétetett.
Mert láthatod, a hit úgy szólítja azokat a dolgokat, amelyek
nincsenek, mint meglévõket. És azok ettõl jönnek létre!

Megvallás: Az én Mennyei Atyámhoz hasonlóan, azokat a
dolgokat, amelyek nincsenek, úgy szólítom, mint
meglévõket. És azok létrejönnek! Azok az enyémek, már
most!
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Isten utánzói
Ezért legyetek Istennek az utánzói [másoljátok Õt 
és kövessétek az Õ példáját], mint ahogy az igen
 szeretett gyermekek [utánozzák az apjukat].

— EFÉZUS 5,1. (Amplified)

— Én nem tudom hinni, hogy az enyém az, amit nem
látok! — mondta nekem egyszer egy prédikátor. 
—Azt el tudod hinni, hogy van eszed? —kérdeztem erre. 
—Természetesen — mondta. 
— És láttad már valaha? 
Ábrahám elhitte azt, amit nem látott. Tamás nem volt

hajlandó elhinni azt, amit nem látott. Tamás neve nincs
följegyezve a hit hõseinek arcképcsarnokában a Zsidókhoz
írott levél 11. fejezetében. De Ábrahámé ott van. 
Máskor mondtak nekem ilyet is: 
— Igen, az rendjén van, hogy Isten úgy szólítja azokat,

amik nincsenek, mint meglevõket, hiszen Õ az Isten. Az
 viszont már nem lenne helyénvaló, ha én is ezt tenném.
Ha neked nem szabad megtenned, akkor Istennek sem sza-

bad megtennie! Az ördög gyermekei úgy cselekszenek, mint
az ördög. Isten gyermekei viszont úgy, amint Isten. Isten a
hit Istene. Mivel mi a hit Istenének hitgyermekei vagyunk,
nekünk hitben kell cselekednünk. A hit pedig elõszólítja
azokat a dolgokat, amik nincsenek, mint meglévõket!

Megvallás: Én a hit Istenének hitgyermeke vagyok. Én
utánozom Istent, az én Atyámat. Követem az Õ példáját,
az Õ nagyon szeretett gyermekeként. Én hitben cselekszem.
Elõszólítom azokat, amik nincsenek, mint meglévõket. És
azok létrejönnek.
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Erős hit
Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlen-
séggel, hanem erõs volt a hitben, dicsõséget adván
az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit Õ ígért,
meg is cselekedheti. — RÓMA 4,20–21.

— Én gyenge vagyok a hitben — mondta nekem egy
 asszony. — Imádkoznál, hogy megerõsödjön a hitem? —
kérdezte.
— Nem — mondtam. — Nem fogok. Az igazság ugyanis

az, hogy erõs vagy hitben! Csak nem vagy tisztában vele. Fel-
tehetek neked néhány kérdést? Te hiszed, hogy amit Isten
ígért, azt meg is cselekedheti?
— Természetesen — mondta büszkén. — Én tudom,

hogy Isten mindent megcselekedhet, amirõl azt mondta,
hogy meg fogja tenni. És tudom, hogy meg is teszi.
— Tudod azt mondani: „Dicsõség Istennek!”, és dicsérni

Õt az ígéreteiért?
— Persze, hogy tudom. Mindennap ezt teszem.
— Tehát erõs vagy a hitben — mondtam erre — a Róma

4,20–21. szerint. Ábrahám is erõs volt a hitében. Mi az erõs
hit? Dicsõséget adni Istennek, és teljesen elhinni, hogy amit
Õ ígért, azt Õ meg is cselekedheti. Ha megfelelsz ennek a
követelménynek, akkor te is erõs vagy a hitben.

Megvallás: Én teljesen elhittem, hogy amit Isten ígért, azt
Õ meg is cselekedheti. Én dicsõséget adok Istennek. Én
erõs vagyok a hitben. Az Ábrahám hitével rendelkezem.
Rendelkezem az isteni fajta hitnek egy mértékével.
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A megnembocsátás
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg,
ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti
mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétke-
iteket. — MÁRK 11,25.

Jézus közvetlenül az után, hogy megtette azokat a csodá-
latos, izgalmas, elképesztõ és döbbenetes kijelentéseket,
amelyek a Márk 11,23–24-ben vannak feljegyezve, (és még
soha senkinek nem sikerült behatolni ezeknek a kijelentés-
eknek a mélységeibe) ugyanott — és ugyanazzal a lélegzettel
azt mondta: „És amikor imádkozva megállotok, bocsássa-
tok meg…”
Ha a megnembocsátás légköre vesz körül, a hited nem fog

mûködni! Az imáid nem fognak mûködni! A megnem -
bocsátást a hit egyedüli akadályaként említette meg Jézus. 
Ezért a megbocsátás elsõrendû kérdés kell, hogy legyen.

(Ha az imáim és a hitem nem mûködnek, a megbocsátás
kérdése az elsõ, amit megvizsgálok az életemben.) Semmi-
képpen, soha nem engedem meg, hogy bárkivel szemben
megnembocsátás kerüljön a szívembe. Megtagadom, hogy
bárkirõl gonoszat gondoljak. Nem hagyom, hogy bárkire
megsértõdjek. Nem számít, hogy mit tettek ellenem, nem
számít, mit mondtak rólam —nem hagyom, hogy ez h atással
legyen rám.

Megvallás: Az imáim mûködnek. A hitem mûködik. Nem
hagyom, hogy a szívembe megnembocsátás férkõzzön.
 Minden sértõdöttséget elutasítok bárkivel kapcsolatban is.
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A megbocsátás
Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyá-
tok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

— MÁRK 11,26.

— Hagin testvér — szólított meg egy hölgy —, ûzd ki 
ezt a megnembocsátó szellemet belõlem. Van egy asszony 
itt a gyülekezetben, akinek nem tudok megbocsátani. Úgy
 látszik, nem vagyok képes a megbocsátásra.
Mire én: 
— Elõfordul, hogy meg kell bocsátanod a férjednek?
— Hogyne, van úgy, hogy meg kell bocsátanom neki, és

olykor õ bocsát meg nekem.
— Ha jól értettem, azt mondtad, nem vagy képes a meg-

bocsátásra.
Nevetett: 
— Szóval meg tudok bocsátani, igaz? 
— Hát persze — mondtam —, ha meg tudsz bocsátani az

egyiknek, meg tudsz bocsátani a másiknak is. Megértette,
és azt felelte rá:
— Én képes vagyok megbocsátani, és meg is teszem.

Ennyi az egész!
Ez éppen ilyen egyszerû. Ne tedd bonyolulttá a megbo-

csátást. Jézus azt mondta: „Mikor imádkozva megállotok,
bocsássatok meg.” Ez azt jelenti, hogy meg tudunk bo csá-
tani. Jézus nem kért tõlünk olyasmit, amit ne lennénk
 képesek megtenni.

Megvallás: Én meg tudok bocsátani. Gyors vagyok a meg-
bocsátásra. És az én Atyám is megbocsát nekem a Menny-
ben.
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A szív szeretete
… az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a
Szent Szellem által, aki adatott nékünk.

— RÓMA 5,5.
— Utálom az anyósomat — mondta nekem egyszer egy

szolgáló felesége. —Még azt sem tudom, hogy van-e üd vös-
ségem egyáltalán, mert a Biblia azt mondja: „Aki gyûlöli az
õ atyjafiát, mind embergyilkos az; és tudjátok, hogy egy ember-
gyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna õbenne.” (1Ján.
3,15) Tudtam, hogy van üdvössége és be van töltekezve a
Szent Szellemmel. Azt is tudtam azonban, hogy megengedi
az ördögnek, hogy uralja õt az elméjén és a hústestén ke-
resztül. Azt mondtam tehát:
— Nézz a szemembe és mondd ki hangosan: „Én utálom

az anyósomat.” Amint ezt kimondod, ellenõrizd a bensõdet
— mert Isten szeretete a szívünkbe lett kitöltve, nem a
fejünkbe—, és mondd el nekem, mi történik ott.
Megtette, amire kértem, és meglepõdve mondta:
— Valami “zavaró” érzés van a szellememben mélyen!
— Igen, valami a bensõdben figyelmeztetni próbál téged

— mondtam neki. — Isten szeretete a szellemedben ural-
mat akar venni feletted, te azonban megengeded az elméd-
nek — ahol ezek a gondolatok felhalmozódtak —, hogy az
uralkodjon feletted. A szíved valójában mindenkit szeret. 
— Igen, tényleg így van — ismerte be. —Akkor most mit

tegyek? 
— Cselekedj szeretetben, és engedd, hogy a szíved ural-

kodjon rajtad — és ne a fejed.

Megvallás: Én megengedem Isten szeretetének, amely kitöl-
tetett a szívembe a Szent Szellem által, hogy uralkodjon
felettem.
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A hit felszabadítása
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja
ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és
szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit
MOND megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

— MÁRK 11,23.

Évekkel ezelõtt, miután egy egész napot töltöttem el egy
gyülekezet szentélyében imádkozással, Istenre való várako-
zással, olvasással és az Igén való elmélkedéssel, leborultam
az oltár elõtti szõnyegre.
Eljutottam arra pontra, ahol az elmém lecsendesedett.

Ekkor szólt hozzám az Úr a szellememben, olyan tisztán és
hallhatóan, ahogy addig még sohasem hallottam.
Azt mondta: „Észrevetted már, hogy a Márk 11,23-ban a

‘mondani’ ige háromszor található meg valamilyen formá-
ban, a ‘hinni’ pedig csak egyszer?”
Felültem, és hangosan válaszoltam: 
—Nem, ezt én eddig sohasem vettem észre! (Számát sem

tudom, hányszor olvastam már azelõtt ezt a verset.)
Aztán folytatta az Úr: 
— Az enyéimnek fõként nem a hitükkel van gondjuk. 

A kimondásnál rontják el. Megtanították õket arra, hogy
higgyenek, de a hitet szavakkal kell felszabadítani, a szánkon
keresztül. Az lehet a tiéd, amit kimondasz.—Majd hozzátette:
— Ezután háromszor annyit kell tanítanod a megvallás ol-
daláról, mint a hit oldaláról, hogy ezt megértsék az emberek.

Megvallás: Én azt kapom, amit kimondok. A szavaimmal
felszabadítom a hitemet.
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Amit mondok
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja
ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és
szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit
mond megtörténik, MEGLESZ NÉKI, AMIT
MONDOTT. — MÁRK 11,23.

Vizsgáljuk meg, amit Jézus mond a mai textusban: „…és
szívében nem kételkedik, hanem hiszi [azaz hiszi a szívében],
hogy amit mond megtörténik…” Mit mondasz? A szavaidat
mondod—a megvallásaidat —, és ezek a szavak adnak neked
hatalmat a démonok, a betegség és a körülmények  felett.
Mit mond Jézus, hogy mi lesz meg neked? Amiben hi-

szel? Nem. Sokan gondolkodnak így: „Ha elég erõsen hiszem,
meg fog történni.” Ugyanakkor hitetlenül beszélnek, és így
nem történhet meg, amit kérnek!
Jézus nem azt mondta: Meglesz neki, amit hisz; Õ azt

mondta: „…meglesz néki, amit MONDOTT.” Valóban azt
kapod meg, amit MONDASZ. Ha nem vagy elégedett az
életedben azzal, amid van, akkor ellenõrizd le, amit mon-
dasz — ellenõrizd a megvallásaidat.
Mindaz, amid van, és mindaz, ami ma vagy, annak az ered-

ménye, amit hittél és mondtál tegnap!

Megvallás:Én hiszek a szívemben, és hiszek a szavaimban.
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Szavak
Szádnak beszédei által estél tõrbe, megfogattattál a
te szádnak beszédeivel. — PÉLDABESZÉDEK 6,2.

Sok keresztény az ördögöt hibáztatja bizonyos dolgokért,
pedig valójában saját szájának szavai ejtik fogságba. Egy író
így fogalmazta ezt meg:
Azt mondtad, hogy nem vagy rá képes — és abban a pil-

lanatban, hogy kimondtad, vereséget szenvedtél.
Azt mondtad, hogy nincs hited — a kételkedés pedig

 óriásként feltámadt és megkötözött téged. Bebörtönözted
magadat a saját szavaiddal. A kudarcról beszéltél és a k udarc
fogvatartott téged.
Szavaink uralkodnak felettünk. Ezt mondta Jézus a Márk

11,23-ban: „…meglesz néki, amit mondott.”
Sohase beszélj a kudarcról. Sohase beszélj a vereségrõl.

Soha, még egy pillanatra se ismerd el, hogy Isten képessége
vagy ereje nem tud téged sikerre vinni.
Ha a kudarcról vagy a vereségrõl beszélsz, azt ismered el,

hogy Isten nem tudja megtenni, nem vitt téged sikerre az
életben.
De hála Istennek, Õ meg tudja tenni! Õ már meg is tette!

Ha helyesen hiszel és helyesen beszélsz, ennek a valóságá-
ban fogsz járni!

Megvallás: Én visszautasítom, hogy a kudarcról beszéljek.
Visszautasítom, hogy a vereségrõl beszéljek. Isten sikerre
visz engem az életben.
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Amit mondani kell
Ti az Istentõl vagytok fiacskáim, és legyõztétek azo-
kat; mert nagyobb Õ, aki bennetek van, mint az, aki
e világban van. — 1JÁNOS 4,4.

Mit végez benned a Szent Szellem?
A Szent Szellem csak egy „szellemi autóstoppos”? Mint

egy stoppos utazik veled végig az életen? Csak valami feles-
leges poggyász a számodra, amit egész életedben hordoz-
hatsz? Nem! A Szent Szellem azért él benned, hogy segítsen
neked!
Õ azért él benned, hogy megerõsítsen téged!
Õ azért él benned, hogy megvigasztaljon téged!
Õ azért él benned, hogy gyõzelemre vigyen téged az élet-

ben!
Tégy ilyen pozitív megvallásokat, ahelyett, hogy kudarc-

ról és kételkedésrõl beszélnél.

Megvallás: Én hiszem, hogy a Nagyobb bennem él. Én
hiszem, hogy Õ nagyobb, mint az ördög. Én hiszem, hogy
Õ nagyobb, mint a megpróbáltatások, próbatételek, 
amikbe kerülök. Én hiszem, hogy Õ nagyobb, mint a vihar,
amin keresztülmegyek. Én hiszem, hogy Õ nagyobb, mint 
a problémák, amelyekkel szembesülök. Én hiszem, hogy 
Õ nagyobb azoknál a körülményeknél, amelyek látszatra
megkötöztek. Én hiszem, hogy a Nagyobb valóban nagy-
obb a betegségnél és a gyengeségnél. Én hiszem, hogy a
Nagyobb nagyobb bárminél és bárkinél! És a Nagyobb
 bennem él!
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A negatív jelentés
… Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erõ -
sebb az nálunknál. És rossz hírét vitték annak a föld-
nek, amelyet megkémleltek, Izrael fiaihoz, mondván:
Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük
azt, olyan föld, amely megemészti az õ lakóit; az egész
nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekbõl áll. 
És láttunk ott óriásokat is […], és olyanok valánk a
magunk szemében, mint a sáskák, és az õ szemeikben
is olyanok valánk. — 4MÓZES 13,31–34.
Izrael kijött Egyiptomból és eljutott Kánaán határáig egy

Kádes-Barnea nevezetû helyhez. Onnan küldtek el tizenkét
férfit, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. És a Biblia azt
mondja, hogy azok közül a kémek közül tíz „negatív j elentés-
sel” tért vissza.
Mi a gonosz hír? A kétség híresztelése. (A hívõnek éppúgy

nem szabad kétséget híresztelnie, mint ahogy pletykákat nem
szabad terjesztenie!)
Isten már megmondta Izrael gyermekeinek, hogy nekik

adta azt a tejjel és mézzel folyó földet. Elismerték, hogy az
való ban tejjel és mézzel folyó föld.
— DE — panaszolták — óriások laknak azon a földön, és

mi nem tudjuk azt elfoglalni!
Izrael gyermekei azt vallották meg, amiben hittek. Abban

hittek, hogy ez nekik nem sikerülhet. Azután azt mondták: „Mi
nem tudjuk ezt megtenni.” És pontosan azt kapták, amit
mondtak! Izrael a többség beszámolóját fogadta el — a n egatív
jelentést —, és azt mondták, hogy nem tudják elfoglalni a föl-
det. Izrael pontosan azt kapta meg, amit mondott: Isten nem
engedte annak a nemzetségnek, hogy elfoglalja azt a f öldet.

Megvallás: Én nem terjesztek kételkedést. Én nem adok
negatív jelentést.
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A jó jelentés
És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó
népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és
 elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbí-
runk azzal. — 4MÓZES 13,30.
Józsué pedig…és Káleb…akik a földnek kémlelõi
közül valók voltak…szólának Izrael fiai egész gyüle-
kezetének, mondván: A föld, amelyen általmentünk,
hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az
Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra
a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel
folyó föld. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne
féljetek annak a földnek népétõl; mert õk nekünk
csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tõlük az õ
 oltalmuk, de az Úr velünk van: ne féljetek tõlük!

— 4Mózes 14,6–9.
Józsué és Káleb volt az a két kém, akik jó hírrel tértek vissza.

Nem tagadták, hogy óriások vannak Kánaánban; egyszerûen
csak megjegyezték, hogy Izrael gyermekei képesek lesznek
legyõzni az óriásokat. — Kétség nélkül megbírunk azokkal
— mondták —, mert az Úr velünk van! —Ez volt az õ jó  jelen -
tésük. Hasonlóképpen: mi hívõk nem dughatjuk a homokba
a fejünket, mint a strucc, és nem tagadhatjuk, hogy vannak
problémák és nehézségek az életünkben. Igen, ott vannak az
„óriások”, de azokkal mi — kétség nélkül — megbirkózunk,
mert az Úr velünk van! Amikor szembekerülsz az élet óriá-
saival, ne tégy negatív megvallásokat. Ne beszélj hitetlenül,
és ne adj negatív jelentéseket. A hit mindig jó jelentést ad!
Megvallás: Kétség nélkül le tudom gyõzni az óriásokat az
életemben — mert az Úr velem van! Nagyobb Õ, aki bennem
van, mint az, aki a világban van.
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Érzések
… mert Õ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem
távozom tõled. — ZSIDÓ 13,5.
Egy asszony jött oda hozzám az összejövetel végén, ame-

lyen elõzõleg a hitrõl tanítottam. Hisztérikusan zokogott.
Azt mondta: — Hagin testvér, imádkozz értem!
— Mi a baj? — kérdeztem.
— Úgy érzem, hogy az Úr elhagyott engem!
— Milyen szörnyû bûnt követtél el, ami miatt elhagyott

volna az Úr?
— Amennyire tudom, semmit sem követtem el —

mondta —, egyszerûen csak úgy érzem, hogy az Úr jelenléte
eltávozott tõlem.
— A Biblia nem azt mondja, hogy az „úgy érzem” szerint

járjunk — magyaráztam —, a Biblia azt mondja, hogy a hit
szerint járjunk. És Isten Igéje azt mondja, hogy az Úr soha-
sem hagy el téged, sem el nem távozik tõled.
— Ezt én tudom —mondta sírva —, de most úgy látszik,

elhagyott.
— Neked nagyobb hited van az „úgy látszik”-ban, mint

a Bibliában.
— De azt én tudom, hogy én mit érzek — mondta majd-

nem mérgesen.
— Hát persze, én meg ismerem az én Jézusomat. Jézus

mondta ezt, és én ebben hiszek. Mi nem törõdhetünk azzal,
amit érzünk. Ha elkezdesz helyesen hinni, helyesen gon-
dolkodni és helyesen beszélni, nemsokára megjönnek a
 helyes érzések is!

Megvallás: Jézus sohasem fog elhagyni engem, sem el nem
távozik tõlem. Õ mondta ezt. Én ebben hiszek, és ezt mon-
dom.
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Imádkozni és megvallani
Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor
imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg-
lesz az néktek. — MÁRK 11,24.

A hit mûködik megvallás által ima nélkül is (figyeld meg:
a Márk 11,23. nem említi az imát), meg ima által is. Igaz,
amikor imádkozol, akkor is ki kell mondanod (vagyis meg
kell vallanod), amit akarsz.
Szeretném megismételni: A hited mûködik MEGVALLÁS

ÁLTAL is, meg IMA ÁLTAL is, de amikor IMÁDKOZOL,
akkor is KIMONDOD.
A Márk 11,23. és 24. keltett fel engem a betegágyamból

sok évvel ezelõtt. Miután imádkoztam, elkezdtem mondani
(nem csak gondolni) hangosan a szobámban: „Én hittel el-
fogadom a szívbetegségbõl való gyógyulásomat. Én hittel el-
fogadom a paralízisbõl való gyógyulásomat. Hittel
elfogadom a gyógyulásomat a gyógyíthatatlan keringési
problémámból.”
Végül, arra az esetre, ha kihagytam volna valamit, azt

mondtam: „Hittel elfogadom a gyógyulásomat a fejem
 búbjától a lábam ujjáig.” Egy órán belül a fizikai betegség
minden tünete eltávozott a testembõl, én pedig ott álltam az
ágyam mellett — gyógyultan!

Megvallás: Bármit is kívánjak, amikor imádkozom,
hiszem, hogy megkapom. Megvallom, amit hiszek. Kitar-
tok a megvallásom mellett. És mindig megkapom, amit
kérek.
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Első a hit
Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden
 lehetséges a hívõnek. — MÁRK 9,23.

Csak árnyalatnyi a különbség aközött, amikor hittel ki-
mondod, és aközött amikor imádkozod. Nézd meg újra a
Márk 11,23. és 24-et. Jézus nem azt mondta: „Higgyetek
csak.” Pontosan megmondta, hogy mit higgyünk. Ez a hit-
tel való kimondás: „…hiszi, hogy amit mond megtörténik…”
(23. vers)
Amikor hiszed, hogy amiket mondasz, megtörténnek,

akkor még nem történtek meg. Te azonban kitartóan hiszed,
hogy amiket kimondtál — legyen rá gondod, hogy kimondd
õket —, meg fognak történni. Én állandóan ezt mondom az
ellentmondó körülményektõl függetlenül: „Ez meg fog tör-
ténni.” Mi fog megtörténni? „…meglesz néki, amit mondott.”
Elõbb vagy utóbb, meglesz neked!
Ez a hittel való ima: „…Amit csak kívántok, amikor imád-

koztok higgyétek, hogy megkaptátok…” (24. vers)Amikor imád-
kozol. Nem azután, hogy imádkoztál. Nem a jövõ héten.
Hanem, amikor imádkozol — abban a pillanatban — higgy!
Mit higgy? Azt, hogy megkapod, amit kértél. Kezdd el
mondani: „Én hiszem, hogy megkapom.” És mi fog történni?
„…meglesz néki, amit mondott!”
Igen, eljön a megvalósulás ideje, de nem az van elõször.

A hit az elsõ, azt követi a megvalósulás.

Megvallás: Én hívõ vagyok. Amikor imádkozom, hiszem,
hogy megkapom, amit kértem. Kimondom, és hiszem, hogy
amit mondok, meg fog történni.
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Hit az anyagiakban
Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántorít-
hatatlanul, mert hû az, aki az ígéretet tette.

— ZSIDÓ 10,23.

Valahányszor szükségem volt valamire, mindig megáll-
tam a Márk 11,23-on és kimondtam (vagyis megvallottam),
amit hittem, hogy Isten meg fog cselekedni. Mindig csak
kimondtam, és nem imádkoztam felõle. (Másokkal kapcsolat-
ban viszont hatással lehet a te imáidra az, amit õk hisznek;
különösen ha nincsenek egyetértésben veled.)
Én már évek óta nem imádkozom az anyagi dolgaim

felõl, és mégsem voltam soha pénz nélkül. Mindig csak
 annyit mondok: „A pénz be fog jönni” — és be is jön.
 Amikor meghatározott összegre van szükségem, pontosan
fogalmazom meg a megvallásomat: pontosan megnevezem
az összeget, amire szükségem van.
Egyszer 1500 dollárra volt szükségem a következõ else-

jére, tehát ezt mondtam ki. És folyamatosan ezt mondtam
ki. Az imáimban errõl nem emlékeztem meg, csupán azt
mondtam: „Elsejére nekem meglesz az 1500 dollárom.”
Amikor eljött az elseje, megvolt az 1500 dollár, dicsõség az
Úrnak.

Megvallás: Én megmaradok a hitem megvallásában rendí-
thetetlenül. Mert hû az, Aki az ígéretet tette. És én
megkapom, amit mondok.

NOVEMBER 11



Minden területen
Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom,
hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint
ahogy a lelked is gyarapodik. — 3JÁNOS 2.

Maga az Úr tanított engem egyszer a pénzügyekkel kap-
csolatos hitrõl sok évvel ezelõtt. Akkoriban a területen szol-
gáltam és éppen napok óta imádkoztam és böjtöltem súlyos
anyagi helyzetemmel kapcsolatban. Az Úr szólt hozzám, és
azt mondta:
— Az a te bajod, hogy nem gyakorlod, amit prédikálsz.

Prédikálod a hitet, de nem gyakorlod.
Tiltakoztam: — De Uram, hiszen azt teszem!
— Ó, te gyakorlod a hitet, amikor gyógyulásról van szó,

és ez dicséretes — mondta. — Használtad a hitedet az üd-
vösséggel, a Szent Szellem-keresztséggel és a gyógyulással
kapcsolatban. De a hit mindenben ugyanaz. Ha gyógyulásra
lenne szükséged, hittel megragadnád, és nyilvánosan beje-
lentenéd, hogy meggyógyultál. Ugyanezt kell tenned a pénz-
ügyekkel kapcsolatban is. Megmondom, mit tegyél: elõször
is soha ne imádkozz pénzért — azaz olyan értelemben ne,
ahogy eddig. Amire szükséged van, az a földön van. Én nem
fogok pénzt hullatni a mennybõl. Az hamisítvány lenne, és
én nem vagyok pénzhamisító. Amire neked szükséged van,
az ott van lent. Én teremtettem a földet és mindent, ami rajta
van. Én azt nem az ördögnek és az övéinek teremtettem.
 Igényelj annyit, amennyire szükséged van. Egyszerûen csak
mondd azt: „sátán, vedd le a kezedet a  pénzemrõl.” Mert a
sátán az, aki visszatartja tõled, nem én.

Megvallás: Jézus megváltott engem az ellenség kezébõl. 
És Jézus nevében hatalmam van követelni azt, amirõl Isten
gondoskodott a számomra.
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A te kívánságaid
Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor
imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meg-
lesz az néktek. — MÁRK 11,24.

„…Amit csak kívántok…”
Nem amit a nagypapád kér. Sem amit a nagynénéd. Nem

amit a férjed kíván. Sem amit a feleséged.
Te kaphatod meg a kívánságaidat. Ha azonban a te kíván-

ságod nem egyezik meg mások kívánságával, nem kénysze-
rítheted rájuk a te kívánságaidat. Miért? Mert amikor más
is érintett, az õ akarata is szerepet játszik a helyzetben.
A te hited mindig mûködni fog a saját életedben. És néha

— nem mindig — mûködtetheted a hitedet mások érdeké-
ben is.

Megvallás: Az én hitem mindig mûködik saját magam
számára a saját dolgaimban. Isteni bölcsesség által, tudni
fogom, hogy mikor használhatom a hitemet mások
érdekében.
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Egy akaraton
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek
egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felõl,
amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei
Atyám. — MÁTÉ 18,19.
Nem fogsz tudni a hiteddel gyógyulásra vezetni valakit,

aki abban hisz, hogy meg fog halni! Nem vagytok ugyanis
egy akaraton. Amikor másért imádkozol, fontos rávenned
az illetõt, hogy legyen veled egy akaraton.
Általában, amikor valaki hozzám jön egy imakéréssel, 

azt mondom (ha egyetértek a kéréssel): „Fogjuk meg most
egymás kezét, és legyünk egy akaraton. Hallgasd, ahogy
imádkozom és légy velem egyetértésben. Mert ha mindket-
ten egyszerre imádkoznánk, nem figyelnénk egymásra.
Imádkoznál egy céllal, és én egy másikkal.”
Egyszer egy asszony imát kért bizonyos anyagi szüksége

betöltéséért. Én így imádkoztam:
— Atyám, mi egy akaraton vagyunk azzal a 100 dollárral

kapcsolatban, amire ennek a családnak szüksége van a jövõ
hónap elsejére. Te azt mondtad, ha ketten közülünk egy
 akaraton leszünk bármi felõl, amit csak kérünk, megadod
nekünk. Mi egy akaraton vagyunk, és egyként hisszük hogy
ez már meg is van, és most megköszönjük ezt Neked, Jézus
Nevében. Ámen.
Ránéztem az asszonyra és megkérdeztem:
—Akkor ez már megvan, igaz? — Õ meg elkezdett sírni:
— Remélem, hogy megvan — mondta.
Nem volt meg. Nem voltunk egy akaraton.

Megvallás: Ha ketten közülünk összejövünk…és pedig itt
a földön…és egy akaraton vagyunk, bármely dolog felõl,
amit csak kérünk, megadja nekünk a mi mennyei Atyánk!
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Szellemi csecsemők
Mint most született csecsemõk, az Ige tiszta, hami-
sítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növe-
kedjetek. — 1PÉTER 2,2.

Milyen esetekben tudsz másoknak segíteni? Ameddig az
emberek jóhiszemû szellemi csecsemõk, hiteddel hordoz-
hatod õket, és megszerezhetsz nekik dolgokat. Nincs annál
könnyebb a világon, mint új keresztényeket gyógyulásra
vezetni. Még azokat a keresztényeket is viszonylag könnyû
gyógyulásra vezetni, akik sohasem hallottak az isteni gyó-
gyításról. De azoktól Isten már kicsit többet vár, akiknek
volt idejük és lehetõségük arra, hogy megismerkedjenek a
szellemi dolgokkal.
Amikor összeházasodtunk, 1938 novemberében, a fele -

ségem, aki methodista volt, semmit sem tudott a gyógyu-
lásról. Decemberben megjött a szokásos vad északi szél
Texasban, a feleségem torka pedig begyulladt. Azt mondta: 
—Kezeltetnem kell a torkomat. Minden télen be szokott

gyulladni. Minden évben kezelnek.
Ez jó alkalom volt arra, hogy tanítsam õt az isteni gyó-

gyításról. Mivel emlékeztem a Márk 11,23-ra, azt mondtam:
— Nem, nem fogjuk kezeltetni a torkodat. Ez a krónikus

torokgyulladás el fog múlni, és soha vissza se jön.
El is múlt. Hosszú évek óta nincs torokgyulladása. Ma

már ezt nem tudnám megtenni helyette, mivel kifejlesztette
a saját hitét, és Isten elvárja tõle, hogy használja is.

Megvallás: Én vágyakozom az Igére, hogy azon növe ked-
jem, és hogy segíteni tudjak másokon.
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A másokért való hit
Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy
hatalmát megmutassa azokhoz, akik Õhozzá teljes
szívvel ragaszkodnak… — 2KRÓNIKA 16,9.

Egyszer szóltak, hogy sürgõs telefonhívásom van. Oleta
nõvérem volt a vonalban, hisztérikusan sírt. Az unokája
halva született. Illetve az orvos azt mondta, hogy a csecsemõ
él ugyan, de nem fog életben maradni, és ha életben maradna
is, nem lenne tökéletes, mivel nem kap oxigént az agya. Az
orvos azt mondta a családnak: „A csecsemõ arca deformáló-
dott. Jobb lenne, ha nem is néznék meg. Mi majd intézke-
dünk a teste felõl, amikor elhalálozik.” Oleta sírva mondta:
— Benny [a gyermek apja] azt akarja, hogy te imádkozz.
Tudtam, hogy a családom tagjai a szellemi dolgokban még

csecsemõk, és a Márk 11,23-ra gondoltam:
— Oleta, hol van Benny? — kérdeztem.
— Itt van a telefonfülke elõtt.
— Akkor most figyelj — abban a pillanatban, hogy lete-

szed a kagylót, fordulj Bennyhez és mondd neki: „Benny,
Ken bácsi azt mondja, hogy a gyerek élni fog és nem fog meg-
halni. Egészséges lesz.”
— Úgy gondolod?
— Nem, nem úgy gondolom, hanem tudom. Jézus szava a

biztosítékom rá.
Még tíz perc sem telt el, futva jött hozzájuk egy nõvér, és

közölte velük: „Megnézhetik a babát! Egészséges. Míg meg-
figyelés alatt tartottuk, az arca kigömbölyödött, ahogy egy
léggömböt fújnak fel!”
Nem hagyhatod ki Istent a dolgaidból, ha hiszel Benne.

Megvallás:Én hiszek Istenben. Hiszem, hogy Õ vágyakozik
arra, hogy megmutassa hatalma erejét az én érdekemben.
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A kibocsátott Ige
Kibocsátá az Õ Igéjét és meggyógyítá õket…

— ZSOLTÁROK 107,20.

Egyszer az egyik nagybátyám, akinek még nem volt üdvös-
sége, megkereste anyámat. Arra kért engem rajta keresztül,
hogy imádkozzam a lányáért, aki haldoklott. Azt mondtam
anyámnak, ha újra jelentkezik, mondja meg neki, hogy én azt
mondtam: az unokatestvérem élni fog, és nem fog meghalni.
— Ó, fiam, szólt hozzád az Úr? — kérdezte anyám. (Tudta,

hogy az Úr idõnként szólt hozzám, és mondott nekem dolgo-
kat.)
— Igen, az Úrtól hallottam. Õ élni fog, nem fog meghalni

— nyugtattam meg.
— Dicsõség az Úrnak. Ez csodálatos.
— Igen, az Úrtól hallottam: a Márk 11,23-ban.
— Ó — mondta a csalódástól elcsukló hangon.
Az emberek elõtt olykor nagyobb súlya van valamiféle

megnyilvánulásnak, mint az Igének. Ne kövesd ezt. Tedd az
Igét az elsõ helyre.
Amikor újra elmondtam anyámnak, hogy mit mondjon a

nagybátyámnak, azt mondta: — Gondolod, hogy ez mûködni
fog, fiam? Természetesen mûködni fog! A szorzótábla mûkö-
dik? Soha senki nem mondja: Nem tudom, hogy van-e elég
hitem arra, hogy a szorzótáblát használjam. Ha használod a
szorzótáblát, az mûködik. És ha a Márk 11,23-at használod, az
is mûködni fog. Az Ige az, ami megcselekszi. Itt tévesztik el
sokan. Azt hiszik, hogy nekik kell majd megtenni. Nem, Isten
teszi meg. Nekünk csak az a dolgunk, hogy megtegyük, amit
az Ige mond.

Megvallás: Isten Igéje mûködik. Én az Ige alapján cselek-
szem, és az Ige mûködik a számomra.
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Felnövekedni
Hogy többé ne legyünk gyermekek…

— EFÉZUS 4,14.

Késõbb megtudtam: néhány perccel azután, hogy anyám
megmondta a nagybátyámnak, hogy az én kijelentésem
 szerint, a lánya meg fog gyógyulni; unokatestvérem hirte-
len felnyitotta a szemét, és teljesen gyógyult volt! Pedig az
intenzív osztályon feküdt, három orvos volt az ágya körül,
és a fõorvos elõzõleg azt mondta, hogy már nem nyeri vissza
az eszméletét.
Én egész idõ alatt tudtam, hogy meg fog gyógyulni, mert

a Márk 11,23. ezt mondta. Az évek során mûködtetni tud-
tam az Igét minden rokonom esetében egyszer, elhozván
nekik így a természetfelettit. De újra nem tudtam megtenni
egy esetben sem. Nyílván ez adott nekik konkrét bizonyí-
tékot arról, hogy az Ige mûködik. Amikor azonban másod-
szor is visszajöttek hozzám, már nem tudtam hordozni õket
a saját hitemmel. Legközelebb Isten már elvárta, hogy õk 
is tegyenek valami keveset — legalább annyit, hogy egy
 akaraton legyenek velem.
Nem mindig tudod mûködtetni az Igét mások helyett.

Nem helyes, ha egész életünkben hordozzuk az embereket
szellemileg úgy, mintha szülõként a gyerekeinket egész
 életünk során cipelnénk. Eljön a nap, amikor saját lábukra
kell állniuk, és eljön az a nap is, amikor Isten azt mondja:
— Tedd le azt a nagyfiút és engedd, hogy magától járjon!

Megvallás: Én felnövekedem szellemileg. Folyamatosan
növekedem a hitben.
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Hálaadásnap
Adjanak hálát az Úrnak az Õ kegyelméért, és az
 emberek fiai iránt való csodadolgaiért, és áldozza-
nak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az Õ
 cselekedeteit örvendezéssel!

— ZSOLTÁROK 107,21–22.

Az Egyesült Államok alapítóatyái szenteltek egy napot,
amelyen minden évben hálát adnak Istennek azokért az ál-
dásokért, amelyekkel megáldotta õket ebben az új világban.
Megáldotta õket szellemileg, és megáldotta õket anyagilag.
Nekünk is hálát kellene adnunk Istennek az életünk

 szellemi és anyagi áldásaiért, amelyeket Tõle kaptunk. És
hálát kellene adnunk Istennek az Õ szeretõ oltalmazásáért,
és rólunk való gondoskodásáért.
A hálaadás mai ünnepén, nézzük meg Isten Igéjét, hogy

meglássuk, mit mond a „hálaadásról“. Az Újszövetségben
fogjuk megnézni — mivel az új szövetség alatt élünk —,
hogy az új szövetség szerint miért adjunk hálát.

Megvallás: Dicsérem az Urat az Õ jóságáért. A hálaadás-
nak áldozatával áldozom és hirdetem az Õ cselekedeteit
 örvendezéssel. Hálát adok Neki az élet szellemi és anyagi
áldásaiért. Hálát adok Istennek az Õ oltalmáért és gondo-
skodásáért.
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Mindenekelőtt
Buzdítalak azért, hogy mindenek elõtt tartassanak
könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadá-
sok minden emberért, királyokért és minden hata-
lomban lévõkért… — 1TIMÓTHEUS 2,1–2.

Amikor követjük az útmutatásokat Isten Igéjében, és a 
fõ dolgokat az elsõ helyre tesszük, eredményeket érünk el.
Ez különösképpen igaz ennek az Igének az esetében. Ha
 követjük az útmutatásokat, és az elsõ dolgokat az elsõ helyre
tesszük, számíthatunk arra, hogy Istentõl megkapjuk azt,
amirõl gondoskodott a számunkra.
A „mindenek elõtt” azt jelenti, hogy mindenek elõtt. De

 figyeld meg, hogy a könyörgések, az imádságok, az esede-
zések mellett az Ige a „hálaadásokat” is említi.
A félreértések elkerülése végett, és hogy pontosan értsük,

kikrõl beszél, Pál a továbbiakban meghatározza, kik azok a
„minden ember”. A „királyok”-hoz értendõk az elnökök, a
kormányzók és a nemzet más vezetõi. A „minden hatalom-
ban lévõk”-höz tartoznak az országos, a megyei és a városi
vezetõk, stb.
Ha keresztények lévén Isten kedvében akarunk járni,

kiket helyezünk elõre az ima és hálaadási listánkon? Saját
magunkat? Gyermekeinket, unokáinkat? Egyházunkat?
Nem. Ha Isten kedvében akarunk járni, akkor azt kell ten-
nünk, amit Isten mondott. Mindenekelõtt imádkoznunk és
hálát adnunk kell mindazokért, akik hatalomban vannak.

Megvallás: Köszönetet mondok Neked, Uram, a min-
iszterelnökünkért. Köszönetet mondok Neked mindazokért,
akik hatalomban vannak.
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Hálaadások
Buzdítalak azért, hogy mindenek elõtt tartassanak
könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadá-
sok minden emberért, királyokért és minden hata-
lomban lévõkért… — 1TIMÓTHEUS 2,1–2.

Isten Igéje világos ezzel kapcsolatban. Hiszem, hogy sok
keresztény gyakorolja ezt az Igét bizonyos mértékig, de úgy
látom, kissé elhanyagoltuk ezeket a „hálaadásokat”. Isten
akarata, hogy Neki ajánljuk fel a hálaadásainkat. És sok
mindenért kellene hálát adnunk Istennek!
Sok az olyan keresztény, aki folyton panaszkodik, és

szüntelen arról beszél, hogy mi a baj minálunk. A Biblia
nem mondja a keresztényeknek, hogy ezt tegyék. Ehelyett
int bennünket, keresztényeket, hogy tartassanak könyörgé-
sek, imádságok, közbenjárások és hálaadások a vezetõin-
kért. (Lehetetlen, hogy az értük való imáink mûködjenek,
ha ugyanakkor kritizáljuk õket.)

Megvallás: Én hálát adok Isten Igéje alapján az ország
vezetõiért. Hálákat adok ezért a nagyszerû országért.

NOVEMBER 21



A cél
…hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk,
teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó 
és kedves dolog a mi üdvözítõ Istenünk elõtt, aki 
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az
igazság ismeretére eljusson. — 1TIMÓTHEUS 2,2–4.

Isten nem azért mondja, hogy tegyünk meg valamit, hogy
kitöltse valamivel az üres helyeket a Bibliában. Célja van
vele. Azért kell imádkoznunk a hatalomban lévõkért, hogy
a keresztények csendes és nyugodalmas életet élhessenek.
Isten törõdik velünk, és munkálkodni fog az érdekünkben,
még akkor is, ha azok, akik a hatalomban vannak nem
 keresztények. Isten alapvetõ célja az, hogy mi szabadon
 terjesszük az Evangéliumot. Ha a kormány nem stabil, az
Evangélium terjesztése akadályoztatva van. A politikai
 felfordulások, a háború, az utazási korlátozások és más
 megszorítások akadályozzák az Evangélium terjesztését.
Jézus azt mondta: „És az Isten országának ez az Evangéliuma
hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és
akkor jön el a vég.” (Mát. 24,14)Az ördög mindent el fog majd
követni, hogy ez ne menjen végbe.
Ezért int minket arra, hogy ajánljunk fel közbenjáró

imákat, imádságokat és hálaadásokat azokért, akik vezetik
az országunkat.

Megvallás: Atyám, köszönetet mondok Neked a
vezetõinkért. Köszönetet mondok Neked, mert Te meghall-
gatod és megválaszolod az imát, és mert folyamatosan
munkálkodsz az érdekemben.
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Köszönöm Atyám
Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett
 minket a szentek örökségében való részvételre a
 világosságban; aki megszabadított minket a sötétség
hatalmából, és általvitt az Õ szerelmes Fiának
 országába; akiben van a mi váltságunk az Õ vére
által, bûneinknek eltörlése.

— KOLOSSÉ 1,12–14.

Az Újszövetség azt mondja nekünk, hogy hálát kell ad-
nunk az Atyának, mert Õ alkalmassá tett minket valamire.
Mire? „…a szentek örökségében való részvételre a világosság-
ban!”
Az Amplified Bible így fordítja a 13-as verset: „[Az Atya]

már kiszabadított és Önmagához vonzott minket a sötétség
hatalmából és uralmából…”
Maga Isten szabadított meg minket a sátán hatalmából!

A sátán országa a sötétség országa. Isten országa a v ilágosság
országa. Az Atya tett minket alkalmassá a szentek öröksé-
gében való részvételre a világosságban. Õ szabadított ki
minket a sötétség hatalma és uralma alól. A sátánnak nincs
hatalma felettünk. Nem uralkodhat felettünk. Nekünk
pedig az mondatott, hogy adjunk hálát Istennek ezért!

Megvallás: Köszönöm Neked, Atyám, hogy alkalmassá
tettél engem a szentek örökségében való részvételre a vilá-
gosságban. Köszönöm Neked, hogy kiszabadítottál a
sötétség hatalmából. Köszönöm Neked, hogy átvittél
engem a Te szerelmes Fiad országába — a világosság
országába.
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Más urad lett
Mert a bûn tirajtatok nem uralkodik; mert nem
vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

— RÓMA 6,14.

A mai szöveg egy másik fordítása így szól: „Mert a bûn
nem fog uralkodni felettetek.” A bûn és a sátán egymással
felcserélhetõ fogalmak. Ezért így is olvashatnánk ezt a ver-
set: „Mert a sátán tirajtatok nem uralkodik”, vagy „a sátán
nem fog uralkodni felettetek.”
Annak oka, hogy a sátán nem uralkodhat feletted, a

Kolossé 1,13-ban található meg — az Atya kiszabadított
téged a sátán hatalma és uralma alól. Abban a pillanatban,
hogy újjászülettél, és új teremtménnyé lettél Krisztus
 Jézusban, Jézus lett a te Urad. Most már Õ uralkodik felet-
ted; a sátán többé nem urad. A sátán többé nem uralkodhat
feletted.
Amikor újjászülettél, a sátán uralma véget ért feletted —

és Jézus uralma kezdõdött meg feletted! És mindaz, ami a
sátántól van — a betegség, a gyengeség, a rossz szokások
vagy bármi más — többé nem uralkodhat feletted!

Megvallás: Jézus az én Uram. Köszönöm Neked Atyám.
Köszönöm Neked, hogy megszabadítottál engem a sátán
hatalmából. Köszönöm Neked, mert így a sátán többé nem
uralkodhat felettem. Köszönöm Neked, mert így a betegség,
a gyengeség, a rossz szokások többé nem uralkodhatnak
felettem. Köszönöm Neked, hogy a sátánnak nincs uralma
felettem!
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Egy hatalmas terv
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától,
átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átko-
zott minden, aki fán függ. — GALATA 3,13.

Örökségünk részeként, a Kolossé 1,12–14. szerint, hálát
kellene adnunk az Atyának „…a mi váltságunkért az Õ vére
által…” (14. vers)
Mitõl vagyunk megváltva? A törvény átkától. És mi a

törvény átka? Ezt csak úgy tudhatjuk meg, ha megnézzük
a törvényben, hogyan határozza meg az átkot.
Az Újszövetségben „a törvény” a Biblia elsõ öt könyvére,

a Pentateukhoszra vonatkozik. Ott azt olvashatjuk, hogy az
átok, azaz a büntetés, ami Isten törvényének a megszegésé-
ért jár, háromszoros:
(1) szellemi halál (1Móz. 2,17)
(2) szegénység (5Móz. 28,15–68)
(3) betegség (5Móz. 28,15–68).
A Galata 3,13. kijelenti nekünk, hogy Krisztus már meg-

váltott minket a törvény átkától, a Kolossé 1,12–14. pedig 
azt mondja, hogy adjunk hálát Istennek ezért! Hálát kell
 adnunk az Atyának ezért a hatalmas megváltási tervért,
amelyet megalkotott, és elküldte az Úr Jézus Krisztust, hogy
végrehajtsa!

Megvallás: Köszönöm Atyám, a Te hatalmas megváltási
tervedet, amelyet megalkottál és elküldted az Úr Jézus
Krisztust, hogy végrehajtsa! Köszönöm, mert meg vagyok
váltva a szellemi haláltól! Köszönöm, mert meg vagyok
váltva a szegénységtõl! Köszönöm, mert meg vagyok váltva
a betegségtõl! Köszönöm Neked, Atyám!
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Szellemmel beteljesedve
És meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapon-
gás van: hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel,
beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicsé-
retekben és szellemi énekekben, énekelvén és
 dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat
adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus
Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

— EFÉZUS 5,18–20.
— Én valahogy nem tudok Istennek úgy hálát adni,

 ahogyan kellene — mondják némelyek. Képes vagy rá, ha
 követed Pál útmutatását az Efézus 5,18–20-ban: „…teljesed-
jetek be Szent Szellemmel…”
És közvetlenül az után, hogy ezt az utasítást adja  ezek -

nek a „pünkösdi” népeknek, Pál megmutatja az útját is,
ahogyan állandóan beteljesedve lehetünk a Szellemmel:
„Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és
 szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben
az Úrnak.”
A túláradó szív lesz a te bizonyságtételed! Tele lesz a po-

harad, és csordultig! Dicséretet énekel a szíved! „Hálákat
adván mindenkor mindenekért…” A szíved hálával teli.  Há -
 lákat adsz Isten minden áldásáért. Még a próbatételekért 
is hálát tudsz adni. Nem azért adsz hálát, amit az ördög 
tett, hanem az Igéért, azért a lehetõségért, hogy láthatod
 Istent munkálkodni, és azért az áldott igazságért, hogy Isten
mindent a te javadra tud fordítani.

Megvallás: Én állandóan be vagyok teljesedve a Szent
Szellemmel. Beszélgetek a Szellemben. Énekelek, és dicsé -
retet mondok szívemben az Úrnak. És telve vagyok
hálaadással.
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Jó hálát adni
A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon,
 minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást
 zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel,
 hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És
mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel,
mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek,
hálát adván az Istennek és Atyának Õáltala.

— KOLOSSÉ 3,16–17.

Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten aka-
rata a Krisztus Jézusban tihozzátok.

— 1THESSALONIKA 5,18.

Mennyire hasonló a tegnapi és a mai igevers. A szívben
való éneklés és a hálaadások egyszerûen kéz a kézben járnak
egymással. Ha be vagy teljesedve a Szent Szellemmel, meg
fogod tapasztalni ezt a dicsõítést, ezt a hálaadást.
Ha nem így van, annak egyszerûen csak az az oka, hogy

nem vagy beteljesedve a Szellemmel. Teljesedj be! (Lásd
Ján. 7,37–39. 14,16–17. Csel. 1,4–5. 2,4. 8,14–17. 10,44–46. 19,1–3. 6.)
Akkor benned lesz a dicséret szelleme és a hálaadás szel-
leme.

Megvallás: Én hagyom, hogy a Krisztusnak Igéje lakoz-
zon bennem gazdagon. Hasznomra válnak a tanítások, az
intések, a zsoltárok, a dicséretek és a szellemi énekek.
Hálákat zengedezem a szívemben az Úrnak. Mindent, 
amit csak cselekszem szóval vagy tettel, mindent az Úr
Jézusnak Nevében cselekszem. Hálát adok az Istennek és
Atyának Õáltala.
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Töltekezz be
Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól,
hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a
Szellem által szól titkokat […] Mert ha nyelveken
imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értel-
mem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom 
a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; éne-
kelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.
Mert ha szellemmel mondasz áldást, az ott lévõ
avatatlan miképpen fog a te hálaadásodra áment
mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? Mert jól-
lehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül
abból. — 1KORINTHUS 14,2. 14–17.

Isten adott a Gyülekezetnek egy isteni, természetfeletti
módot arra, hogy beszélgessünk Õvele! Isten Szellem.
Amikor nyelveken imádkozunk, közvetlen kapcsolatban
vagyunk Istennel, aki Szellem! Beszélgetünk Õvele, isteni,
természetfeletti módon. Ilyen módon vagyunk képesek
„szellemmel mondani áldást”, és „szépen mondani áldást”.
Amikor Pál az ott lévõ avatatlanról szólt, azokra gondolt,

akik járatlanok a szellemi dolgokban. Ha vacsorára hívsz, és
elõtte azt mondod: „Kérlek, mondj áldást”, én pedig nyel-
veken beszélnék, nem tudhatnád, hogy mi hangzott el. Nem
épülnél általa. Ezért mondta Pál, hogy ilyen helyzetben jobb
értelemmel imádkozni.
Jegyezzük meg azonban, hogy Isten Igéje kijelenti: a

nyelveken való imádkozás egy tökéletes módja a hálaadás-
nak!

Megvallás: Én áldani fogom Istent a Szellemmel. Én
szépen fogok áldást mondani.
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Éjféli dicsőítés
Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel
dicsõíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala
õket. — APOSTOLOK CSELEKEDETEI 16,25.

Az ének, a dicsõítés és a hálaadás mind együtt járnak. Pált
és Silást sok korbácsütéssel megverték, börtönbe vetették,
és a lábaikat kalodába zárták. Éjfélkor mégis imádkoztak 
és énekkel dicsõítették Istent — hangosan. A többi fogoly
hallotta õket!
A legtöbb ember hasonló helyzetekben siránkozna és

panaszkodna. Ha olyanok lettek volna, mint néhány mai
keresztény, Silás azt mondta volna: „Pál, ott vagy még?”
Pál pedig azt válaszolta volna: „Hát hol lehetnék?” Silás
így panaszkodott volna: „Mit mondjak, a hátam valami
borzasztóan fáj. Nem értem, miért engedte Isten, hogy ez
megtörténjen velünk. Tudja, hogy Õt próbáltuk szolgálni
és mindent elkövettünk, amit csak tudtunk!”
Az ilyenfajta ima még beljebb vitte volna õket a bajba 

— ahelyett, hogy kihozta volna! Nem Isten záratta õket a
börtönbe; az ördög tette. Van itt azonban egy igazság és út-
mutatás, ami segíthet nekünk az éjféli órában — a megpró-
báltatások, a próbatételek idején —, amikor jönnek az élet
viharai. Ilyenkor imádkozni kell, dicsõíteni, énekelni és
 hálákat adni Istennek!

Megvallás: Én dicséretet mondok és hálát adok Istennek
mindenkor. Sohasem adom át magamat az önsajnálatnak.
Én a dicsõítésnek adom át magamat mindenkor.
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Imádat
Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölé-
nek, monda a Szent Szellem…

— APOSTOLOK CSELEKEDETEI 13,2.

Ez a dicsõítés imája — az Úrnak való szolgálat. Igaz, 
hogy Isten törõdik velünk. Õt érdekli a mi sorsunk, és be
akarja tölteni a szükségeinket, mivel Õ mondta nekünk,
hogy kérjünk. Az én személyes megfigyelésem szerint
 azonban az imáink túl nagy százaléka áll abból, hogy: „Add
meg nekem, add meg nekem, add meg nekem.”
Idõt kell szakítanunk mind a személyes imaéletünkben,

mind az összejöveteleinken a gyülekezeteinkben arra, hogy
várakozzunk Istenre és szolgáljunk az Úr felé. Az ilyen
 légkörben tud Isten mozdulni. Ahogy szolgáltak az Úr felé
és böjtöltek, a Szent Szellem kinyilvánította magát!
Isten saját gyönyörûségére teremtette az embert, azért,

hogy legyen valaki, akivel közösségben lehet. Õ a mi
Atyánk. Mi Istentõl születtünk. Soha egyetlen földi szülõ
sem élvezte úgy a gyermekeivel való közösséget, mint ahogy
Isten élvezi a fiaival és leányaival való közösségét.
Szakíts idõt az Úr felé való szolgálatra: Imádkozz. Vára-

kozz Istenre. Mondd meg Neki, hogy mennyire szereted Õt.
Dicsõítsd Õt. Adj hálát a jóságáért és kegyelméért.

Megvallás: Készítsd el a saját megvallásodat. Gyakorold
a mai leckét úgy, hogy szolgálsz az Úr felé.
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