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HERVADHATATLAN ÖRÖKSÉG 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2021. 02. 21. 
 

Az elmúlt alkalmakon a szellem, lélek és a test témakörében hoztam elő Igéket, ezt 
folytatjuk ma is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenete a Bibliának, egy alap 
üzenet. Ha nem értjük meg a szellem, lélek, test hármasságát, akkor lecövekelünk egyhelyben, 
és nem tudunk tovább lépni. Krisztus testében a megértés hiányát ebben látom leginkább, 
hogy nagyon sok hívő, nagyon sok drága testvérünk nem tudja elválasztani a szellem, lélek, 
test, vagyis az ember hármasságát. Nem tudja hova helyezni azt, hogy valójában a 
megváltásban melyik az a részünk, amelyik teljes, százszázalékos üdvösséget kapott, és mi az, 
amit nekünk kell megtenni. Tehát külön kell választani azt a dolgot, amit Isten már megtett, 
már elvégzett, és azt, amit nekünk kell megtenni. Ehhez alapfeltétel, hogy megértsük azt, 
hogy az ember hármas felépítésű, ezt legjobban, leghatározottabban az 1Thesszalonika 5,23 
mutatja.  

1Thesszalonika 5,23. 
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész 

valótok: szellemetek, lelketek, és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk 
Jézus Krisztus eljövetelére. 

Maga pedig a békesség Istene szentelje meg a ti egész valótokat. Azt írja az Írás, hogy a 
szellemetek, lelketek, testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljöveteléig.  

Itt a Biblia világosan írja, hogy az ember hármas felépítésű. Az ember szellem, valójában 
az az igazi valónk, hiszen maga Isten is szellem, így az ember is szellemi lény. Amikor a 
Biblia azt mondja, hogy Isten képére és hasonlatosságára – más helyen úgy hozza a fordítás, 
hogy pontos mására – teremtette az embert, akkor az ember legfőbb valója a szelleme. Ezen 
kívül van lelkünk. Mi a lélek? Az az érzelem, értelem, és az akarat. Ez a lélek területe. Ezek 
azok a bizonyos láthatatlan, nem látható részeink, amit belső embernek is nevez a Biblia. És 
van egy látható részünk, az pedig a fizikai testünk. Tehát az ember szellem, lélek, és test.  

Az elmúlt alkalmakon arról volt szó, hogy amikor Isten újonnan szült minket, akkor a 
szellemünk született újjá. A szellemünk eggyé lett Krisztussal. Aki Isten szellemével egyesül, 
egy szellem Ővele, tanítja az Írás. A 2Korinthus 5,17-ből olvastuk fel a múlt alkalommal:  

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett 

minden. 
Az Új fordítás úgy hozza elő, hogy Isten újra egyesített bennünket magával. Amikor Ádám 

elbukott, amikor bűnt követett el, akkor azért lett bűnös, mert a szelleme elkülönült Isten 
szellemétől. Az élet szelleme helyett a halál szelleme munkálkodott benne. Ez a halott szelle-
me kihatott az egész testére, így az meg tudott halni. Addig az ember nem ismerte a beteg-
séget, a halált azért, mert az isteni élet táplálta, az Istennel való közösség táplálta. Tulajdon-
képpen a betegség az a halál része. Ádám bűnével bejött egy szellemi törvény, a bűn és a halál 
szellemi törvénye, és ez elhatott minden emberre, mivelhogy mindannyian Ádám leszárma-
zottai vagyunk. De nem csak az emberre hatott el, hanem a bűn és a halál szellemi törvénye az 
egész világra elhatott. A Római levélben olvassuk, hogy az egész teremtett világ is nyög, és 
várva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ez az egész teremtett világ akkor volt a csúcson, 
amikor Isten megteremtette. Onnantól kezdve ez csak pusztul. 

Tehát van egy olyan törvény, hogy mindaz, ami eléri a növekedésének a teljességét, 
onnantól kezdve minden a pusztulás irányába halad. Ezt mind egy olyan szellemi törvény 
hozta be, ami Ádám bukása előtt nem volt ismert az emberek és az emberiség számára. Ez a 
törvény működik. Ha tudsz róla, ha nem tudsz róla. Sokszor úgy szoktam elmagyarázni, hogy 
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olyan, mint a gravitáció, ha bármit elejtesz, az lefele fog esni, és ha ezerszer teszed meg, ez 
akkor is így fog történni. Mindegy, hogy mit gondolsz a gravitációról. Jónak tartod, rossznak 
tartod, hiszel benne, nem hiszel benne, az akkor is így működik. Ugyanez a helyzet a bűn és a 
halál szellemi törvényével. De hálát adunk Istennek, hogy gondoskodott az ember 
megváltásáról már akkor, mielőtt a világot megteremtette volna. Isten pontosan tudta, hogy mi 
fog történni az emberrel, pontosan tudta, hogy az ember el fog bukni, és Isten már a világ 
teremtése előtt elkészítette az Ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban az ember megváltását. 
Ez meg is történt, be is teljesedett. Az Úr Jézus Krisztus véráldozata egy örök engesztelő 
áldozat volt minden emberért. Azért lehet nekem üdvösségem, mert Jézus ezt megtette értem. 

Nagyon fontos, egy alap dolog, amit mindenki nagyon jól ismer: 
Efézus 2,8–9. 
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 
Efézus 2,8. Egyszerű fordítás 
8. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussa-

tok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! 
Senki nem tud dicsekedni, hogy az ő saját jóságából el tudja nyerni az Istennel való közös-

séget. Ugyanis a bűn egy szellemi dolog. Ezt nagyon fontos megérteni! A bűn egy angyalban 
találtatott először, a sátánban. Amikor Ádám felségárulást követett el, térdet hajtott neki, 
akkor a bűn és a halál szellemi törvénye, a sátán hatalma alá adta magát, és vele együtt az 
egész emberiséget. 

Amikor pedig újjászülettünk, amikor befogadtuk Krisztust a szívünkbe, általmentünk a 
halálból, Isten megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az ő szerelmes Fiának 
az országába. Általmentünk a halálból az életbe. Ez azért történhetett meg, mert Isten újra 
közösségbe hozta az embert. Melyik részünk van újjászületve? A szellemünk. Ez nagyon 
fontos, nagyon sokszor elmondtam már, és még néhányszor ismételni fogom. Ez be kell, hogy 
épüljön a zsigereinkbe, mert innen származik az összes téves tanítás, az összes kárhoztatás, az 
ördög összes megtévesztése. Onnan származik, mert kárhoztatni akar, el akarja hitetni veled, 
hogy nem vagy igaz Isten előtt. Neked majd ezt kell tenned, meg azt kell tenned, meg amazt 
kell tenned ahhoz, hogy Isten előtt megigazuljál. Először is hit által van az üdvösségünk, hit 
által van az örök életünk, és el vagy pecsételve Isten szellemével. Tehát a szellemed az 
pontosan ugyanolyan, mint az Úr Jézus Krisztus.  

1János 4,17. 
17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, 

mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 
Melyik részünk van ugyanúgy? A szellemünk. A szellemünk ugyanolyan, mint Jézus. Az 

Efézusi levél azt mondja, hogy vele együtt felültettünk a mennyei helyekre. Melyik részem 
van felültetve a mennyei helyekre? A szellemünk. Össze van kötve. A Lukács 17,20-21 arról 
beszél, hogy amikor megkérdezték, hogyan jön el Isten országa, azt mondta Jézus, hogy az 
nem szemmel láthatólag jön el, azért, mert az Isten országa bennetek van.  

Lukács 17,20–21. 
20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felele nékik 

és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. 
21. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van, mert ímé, az Isten országa 

tibennetek van. 
Bennünk van minden, ami erre az életre, és a kegyességre való. Tehát benned van Isten 

szelleme. A szellemed faltól falig Szent Szellem. Krisztus él bennünk, egyek vagyunk Isten-
nel. Egyek vagyunk Ővele a szellemünkben. Amin pedig munkálkodnunk kell, az a lelkünk. 
Mert még egyszer, mi a lélek? Az érzelem, az értelem, és az akarat. Ez az, amin nekünk kell 
munkálkodni, és a fizikai testen, meg a fizikai test kívánságán. Bár az ó emberünk meghalt a 
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Krisztussal, amikor Jézust megfeszítették, azt mondja az Írás, és ha mi hiszünk az Ő halálá-
ban, hiszünk az Ő feltámadásában, akkor a mi ó emberünk vele együtt megfeszíttetett, és 
meghalt. Nincs többé. Tehát nincs többé ó embered. Nincs többé bűnös szellemed. Nem vagy 
többé bűnös. Megigazult vagy Isten előtt. A megigazultság tudat az, amelyik szabaddá fog 
téged tenni, és arra fog ösztönözni, hogy ne kövess el bűnt. Arra fogja megtanítani a lelkün-
ket, az érzelmünket, az értelmünket, hogy elváltozzunk annak a képére és a hasonlatosságára, 
aki által teremtettünk. Ezt a kegyelem tudja megtenni, nem pedig a törvény. Itt van a 
különbség törvénytanítók és a kegyelemtanítók között. Mindegyik a bűn ellen harcol. Hiszen 
minden keresztény, minden ember tudja, hogy a bűn egy ellenség, mert a elpusztítja az em-
bert. A bűn zsoldja a halál, írja a Római levél 6. rész utolsó verse. De Isten kegyelmi ajándéka 
örök élet!  

Róma 6,23. 
23. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk 

Krisztus Jézusban. 
Ezt nagyon sokszor felfirkálják a falra, hogy a bűn zsoldja a halál. Jó, és ha ezt felírtad a 

falra, akkor mi történik? Most elolvassa és mindenki megijed? Meg fog halni? Ez nem segít 
az embereken, ez kárhoztatja az embereket! Ez a bűnösség tudatot munkálja az emberekben. 
De pontosan ez a lényeg, hogy az Isten kegyelmi ajándéka, egy ajándék, ami Istentől van, az 
pedig az örök élet. Ez a legszörnyűbb dolog, amit el tudok képzelni, hogy egy keresztény 
azért munkálkodik, mert be akar jutni Isten országába. Már bent vagy! Ne akarj bemenni oda, 
ahol már bent vagy! Be akarsz jönni ebbe a terembe? De hát már itt ülsz! Már nem tudsz be-
jönni még egyszer, mert bent vagy! Ez talán egy nagyon egyszerű magyarázat. Ezt még én is 
értem. Tehát nem lehet oda bemenni, ahol már bent vagy. Te Isten országának az állampol-
gára vagy. Fogadd már el végre! Itt élünk ebben a fizikai testben, itt élünk ezen a sárgolyón, 
és igen, vannak kihívásaink, mert egy fizikai testben élünk. Egy ellenséges környezetben 
élünk. Egy olyan környezetben élünk, ahol működik a bűn és a halál szellemi törvénye, ahol 
van egy megkötözetlen kutya, akit úgy hívnak, hogy sátán. Azt mondja Péter róla, hogy úgy 
viselkedik, mint egy ordító oroszlán, keresve, hogy kit nyeljen el. De azt is mondja, hogy 
akinek álljatok ellen. Hogyan? Erősek lévén a hitben!  

Azért prédikálok erről, hogy legyen végre hited abban, hogy te egy krisztusi ember vagy, 
egy új teremtés vagy! A Jakab levél és az 1Korinthus 13. is arról ír, hogy most még homá-
lyosan, tükör által látunk. A Jakab levele azt írja, hogy meg kell nézni magunkat a tükörben. 
Mi a mi tükrünk? Az Isten Igéje. A saját arcodat sosem látod. Látom én a te arcodat, te látod 
az enyémet, de a saját arcodat nem látod. Ha meg akarsz győződni arról, hogy nézel ki, hogy 
áll a frizurád, vagy milyen a sminked, akkor mit csinálsz? Belenézel a tükörbe. Megkérdezed 
a férjedet, hogy jól nézek ki? Persze, jól nézel ki, hogyne! Elhiszi ezt a feleség neked? Nem, 
belenéz a tükörbe. Ugyanilyen bizalmatlanok legyetek azzal kapcsolatban is, amikor Isten 
Igéjéről van szó. Csak azért, mert valaki mond valamit, nem elég, azt le kell ellenőrizni. Mi az 
a tükör, ahol mi ezt meglátjuk? A láthatatlan részünket sehol máshol nem látjuk meg, csak az 
Igéből ismerjük meg. Hiszen Isten teremtett bennünket az Ő Szelleme által. Ez a teljes Írás, 
ami itt előttünk van, amiről prédikálok, az mind-mind az Isten Szellemétől származik. A 
Szellem pontosan tudja, hiszen Ő általa teremtetett meg az egész világ, Ő általa teremtettél 
meg te is, sőt még a juhok nagy pásztorát, az Urat is a Szent Szellem hozta ki a halálból. 
Tehát azt mondja, a Szent Szellem mindent vizsgál, ahogy az ember szelleme is. Azt mondja 
még, hogy az Istennek a mélységeit is vizsgálja a Szellem.  

Az Ige teljesen megbízható tükör, mert elmondja neked, hogy mit látsz, és ne hagyd, hogy 
eltorzítsa azt a képet a gonosz, amit Isten mond rólad. Te egy új teremtés vagy Krisztusban, és 
van egy hervadhatatlan örökségünk. Ennek a mai tanításnak ez a címe: Hervadhatatlan 
örökség. Fogok beszélni ma a bűnről, fogok beszélni olyan dolgokról, ami ellen a 
keresztények harcolnak, de testi eszközökkel próbálják legyőzni a bűnt. Nézzétek meg, a 
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törvény testi. Miért? Mert kívülről próbálta befelé megváltoztatni az embert. A testén, a 
cselekedetén, a gondolkodásmódján keresztül befelé akarta a szellemét megváltoztatni. A 
törvény nem tudta újjá teremteni, nem tudta krisztusivá tenni, nem tudta tökéletessé tenni az 
ember szellemét. Ezért írja az Írás, hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet. De 
be fog állni egy jobb reménység, írja a Zsidókhoz írt levél. A törvény nem tudta tökéletessé 
tenni az embert, bár a törvény az tökéletes volt.  

Itt van a kontraszt, amikor van egy tökéletes, és van egy tökéletlen. Ha egy tökéletlen 
megnéz egy tökéletest, akkor mi fog történni vele? Bizony kárhoztatja magát. Én nem vagyok 
olyan jó, mint az a törvény! És ez így igaz. A törvény mindig elítélte és mindig kárhoztatta az 
embereket. A törvénnyel az a gond ránk nézve, hogy a törvényt az ember nem képes megtar-
tani, mert a bensője a gonosztól van, és azt a törvény kívülről befelé nem tudja megváltoz-
tatni. Ugyanez a helyzet a keresztényekkel is. Kívülről akarják megváltoztatni magukat, holott 
bennük van a tökéletes. A Tökéletes benned van. A szellemedben van. A tökéletes Krisztus 
benned él. Bennünk van minden, ami szükséges ahhoz, hogy áldott életet tudjunk élni. Az 
életünk minden területén. Ha ezt megértjük, akkor nem kívülről várjuk a megoldásokat. Igen, 
kaphatunk kívülről is segítséget, kaphatunk kívülről is megoldásokat, akár a gyógyulás 
területén, akár az anyagiak területén. Tehát jöhetnek kívülről is áldások felénk. Nézzük meg 
az Efézusi levélben:  

Efézus 1,3. 
3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott 

minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. 
Kiben? A Krisztusban. Mit jelent az áldás? Azt, hogy minden megvan, semmi nem 

hiányzik. Egy mennyei erő, egy mennyei felhatalmazás arra, hogy uralkodjunk az életben az 
egy Jézus Krisztus által. Hogy uralkodjunk az életben, mert Krisztus belénk helyezte az erejét. 
Bennünk van Isten ereje, és bennünk van maga a Krisztus, bennünk van maga a Szent Szel-
lem. A Róma 5,17-et nézzük meg, ez nagyon határozottan megerősíti ezeket az állításokat, 
amik most itt elhangzottak.  

Róma 5,17. 
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel 

inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet 
bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. 

Mert ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, egynek bűnesetéről van szó, 
nem a te bűnödről van szó, hanem az egynek a bűnesete. Az ősatyánk, Ádám bűnéről van szó. 
Ádám céltévesztéséről, fenségárulásáról. Mit hozott ez? Azt, hogy uralkodott a halál az egy 
által, és ez minden emberre elhatott. Nincs egyetlen egy kivétel sem. Most jön a lényeg, ami 
nagyon nagy hangsúlyt, nagyon nagy nyomatékot ad ennek az Igének: de mennyivel inkább 
uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségben vették. Kik 
uralkodnak a Jézus Krisztus által? Akik a kegyelmet bőségben vették. Ez már nekünk adatott. 
De el kell vennünk, ki kell nyúlni a hit karjával, és birtokba kell venni, mert ez már adatott. 
Ezért már nem neked kell megdolgozni. Nem tudod megszerezni, hanem adatott. Úgy kaptuk. 
Benne van az Igében, bőségben vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. Ez a mi 
fordításunk. Halleluja! Ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által. Az emberek 
jobban hisznek a halálnak, mint annak, hogy megigazultak vagyunk. Mennyivel igazabb az, 
hogy a halál uralkodik? Nagyon-nagyon sok hívő még mindig ebben hisz, hogy a szelleme 
halott. Még mindig az elkárhozásáról beszél. Még mindig arról beszél, hogy bűnös. Még 
mindig arról beszél, hogy Isten nem szereti. Még mindig arról beszél, hogy Isten nem akar 
meggyógyítani. Még azt nekem le kell valahogy imádkozni a mennyből, hogy Isten, egy picikét 
áldjál meg legalább! Egy pici gyógyulást adjál legalább! Vagy egy kicsike áldást adj nekem! 
Így imádkoznak emberek. És csoda, hogy nem jön az áldás? Miért kérünk olyat, és ezt mind-
annyian előadtuk, egyikünk sem kivétel, miért kérünk olyat Istentől, amit már nekünk adott?  
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Mi az, amit tennünk kell? Mert rendben van, hogy bennünk van a Krisztus, bennünk van az 
örök élet, bennünk van minden, ami az életre és a kegyességre való. Na de hogyan jön ez elő? 
Ez itt a nagy kérdés. Hiszem, hogy ezekre a kérdésekre választ kapunk, mert ott van a válasz a 
Bibliában. Ez meg fogja változtatni a hozzáállásodat Isten dolgaihoz. Nem fogsz olyan 
dolgokért koldulni, amit már Isten neked adott. Mit mond az Atya? Mit könyörögsz, 
gyerekem? Hát a Krisztusban mindent neked adtam! Istenhez könyörögsz, hogy adjál gyógyu-
lást, adjál ezt, adjál azt, mint egy koldus, miközben Ő már mindent neked adott a Krisztus 
Jézusban. Akkor ezek nem a hitetlenség imái? Nem kell Istent meggyőzni, hogy adjon neked, 
hiszen Krisztusban már mindent nekünk adott. Ha Ő mindnyájunkért odaadta, hogyne 
ajándékozna vele együtt mindent minékünk, mondja az Írás. Mindent odaadott Isten. Olyan 
dolgokért imádkozunk, ami már a miénk. Amiben csak járni kellene. Amit csak birtokba 
kellene vennünk. Ha ezt megértjük, meg fogja változtatni az imáinkat, meg fogja változtatni 
az imaéletünket, meg fogja változtatni a környezetedet. Mert honnan fog áradni ez az áldás? 
Nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé. A Róma 8-ban olvassuk, hogy kinek a szelleme 
van benned. Nézzük meg ezt az Igét.  

Róma 8,10. 
10. Hogyha pedig Krisztus bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a Szellem 

azonban életet ad annak a megigazultság miatt.  
Ha ezt az egy igeverset megtanulod a gyógyulással kapcsolatban, elkezded megemészteni, 

elkezded feldolgozni, ez az egy Ige képes a testednek gyógyulást hozni. Ha ezt tényleg hittel 
megragadod, mert óriási kijelentés van benne. Tehát a Krisztus bennetek van, jóllehet a test 
holt a bűn miatt. A test nincs megváltva. Miért holt? Mert nincs megváltva. Pontosabban 
kifizette Jézus az árat érte, de még ezt nem vettük birtokba. Amikor majd a mennybe me-
gyünk, akkor a lelkünk megváltását és a testünk megváltását is meg fogjuk tapasztalni, 
ugyanis fogunk kapni egy ugyanolyan testet, amilyen most Jézusnak van. Ez a mi reménysé-
günk, hogy a Szent Szellem a foglalója és a Szent Szellem a biztosíték arra, hogy mindezt 
meg fogjuk kapni. A Szent Szellem a mi szellemünket elpecsételte, ahhoz nem fér semmilyen 
gonosz dolog, nem fér hozzá a bűn, nem fér hozzá az elkárhozás. Ha úgy vagyunk, mint 
Jézus, akkor föl kell tenni a kérdést: Jézus el tud kárhozni? Nem! Hát akkor a szellemed sem. 
Most lehet, hogy ez erős kijelentésnek tűnik, de gondolkodj ezen, nézd meg a Bibliát. Ha 
egyszer úgy vagyunk, mint Jézus, és a szellemedhez nem fér hozzá a bűn, de be tud-e jutni a 
bűn az értelmedbe, az érzelmedbe, a lelkedbe és a testedbe? A válaszom igen. Igen, be tud 
jutni, mert ott mondja, hogy a test holt a bűn miatt. Az Ádám bűne miatt holt, míg ebben a 
bűnös testben élünk, ebben a romlandó testben élünk. Azt mondja az Írás, ha a külső 
emberünk megromol is, a belsőnk napról napra újul. A szellemünkből árad az isteni élet. Az 
újjászületett szellemünk képes arra, hogy együtt járjunk az Urral. A szellemünk által vagyunk 
közösségben Istennel. Ott van bennünk Isten ereje.  

Olvasom tovább, hogy mi van bennünk: A Szellem azonban életet ad annak a meg-
igazultság miatt. Be vagyunk töltekezve Szent Szellemmel, de Isten Szelleme a megigazultság 
miatt, az újjászületett szellemed miatt képes életet adni ennek a halandó testnek, amiben most 
jársz. Nem a halottakról van szó, de akár még egy halottnak is képes életet adni. Támadtak föl 
halottak? Persze. Támadnak föl ma is halottak? Igen. Ha Isten Szelleme meg tudta teremteni 
ezt az egész világot, meg tudott teremteni téged, akkor nehogy már azzal a nyavalyás 
tumoroddal szenvedni kelljen! Akkor ezt Isten meg tudja tenni. Vagy a depresszióddal, vagy 
bármi mással, mert begyűjtöttünk magunknak mindenféle luxuscikket, és utána meg mész 
Istenhez és könyörögsz, hogy szabadíts már meg tőle! Az ördög azt tudja megtenni, amit 
megengedünk neki. Most lehet, hogy dühösek rám, akik éppen betegek és néznek engem, 
hogy miről beszélsz te? Akkor miért vagyok beteg, miért fáj, miért ez, miért az, miért amaz? 
Föl lehet tenni ezeket a kérdéseket. Azért, mert az értelmed nincs megújítva Isten Igéjével, 
azért! Most nagyon udvariatlan voltam veled, de nagyon igaz és igazságos. Egyszer valaki 
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meg kell, hogy mondja neked is, meg nekem is. Meg lehet simogatni a fejedet, hogy okos 
vagy, meg szép vagy, meg sajnálhatunk téged, de az nem segít rajtad. Egy dolog segít rajtunk, 
ha megismerjük az igazságot és az igazság szabaddá tesz bennünket.  

Az igazság pedig az, hogy mindennel rendelkezünk, ami erre az életre és erre a 
kegyességre való. Nem kell olyan dolgokért könyörögnünk, ami már régen a miénk, amit már 
Isten régen nekünk adott. Azt mondja az 1Péter 2.24, hogy az Ő sebeiben már mi meggyó-
gyultunk. Mert ugyanaz, aki fölvitte a bűnünket a fára, ugyanannak a sebeiben gyógyultunk 
meg. Ez egy tény. Akkor most miért fáj a lábam, miért van ez, miért van az, miért van amaz? 
Azért, mert ezt az igazságot még nem érvényesítetted a testedre, még nem fogadtad el, még 
mindig könyörögsz érte, még mindig nem hiszed el, hogy már a tied! Itt van a kulcs. Most jön 
az a része, hogy hogyan tudjuk a valóságunkba hozni, ami a szellemünkben van? Hit által. Hit 
által és nem mindegy, hogy miben hiszel. Ha hazugságban hiszel, annak az lesz a 
következménye. Amiben most vagyunk, amink most van, ahol most tartunk az életben, az 
vagy a hitünk jutalma, vagy annak a büntetése. Ha rossz volt a hitünk, akkor rossz eredmény-
re jutunk, ha pedig jó a hitünk, akkor egyszerűen jó eredménye lesz. A Biblia éppen ezért 
mondja, a Róma 12,1-ben olvassuk, hogy szánjuk oda a mi testünket Istennek szent, kedves 
áldozatul. Különítsük el a testünket! Szenteljük meg, mert a testünk nincs megszentelve. A 
múltkor mondtam, hogy igen, meg kell szentelődni a testünkben és a lelkünkben. Ó, én már 
szent vagyok! Én már szent vagyok! Persze, hogy az vagy, a szellemedben az vagy, senki 
nem vitatja. De ez a megszentelődés, ez ki kell, hogy jöjjön a szellemedből, ahova be van 
zárva, ahonnan nem akarod kiengedni. A meg nem újított elménk, a makacsságunk, a látásba 
esésünk az visszatartja Isten erejét. Ő jönne, Ő gyógyítana, Ő áradna, de mi azt mondjuk: 
nem, nem, majd az orvos! Nekünk sokkal jobb elképzelésünk van ennél! Ezt tesszük és Isten 
ereje nem tud áradni.  

Ezt hívják hitetlenségnek, nem a hit hiányának, mert a hited az ott van. Mindenkinek Isten 
adta a hit mértékét. A hitünk megvan ahhoz, hogy elvegyük az üdvösségedet, egy pogány 
embernek is megvan hozzá, különben nem tudna üdvözülni. Nem mondhatja senki, hogy 
nincs hite! Hite minden embernek van ezen a világon. Ezt úgy hívják, hogy természetes hit. 
Most is fölültél a buszra esetleg és hitted azt, hogy a buszvezető tudja vezetni a buszt, és ide 
fog hozni. Ez a természetes hit. Felülsz a repülőre és hiszed, hogy le fog szállni. Mindenképp 
le fog szállni, csak úgy fog leszállni, hogy mindenki meg is maradjon. Ez a természetes 
emberi hit. De az isteni fajta hit fölötte van a természetfölötti hitnek, ezt a hitet nem tudod 
megszerezni természetes módon. Ezt egyetlen módon tudod megszerezni, az igehirdetés 
bolondsága által. Ez nem működik másképpen, egyszerűen nem megy! Prédikálja valaki Isten 
Igéjét, mi elhisszük, és az Igében való hit fölszabadítja. Mit szabadít föl? Az Isten Igéjében 
lévő erőt. Hidd el, hogy erő van Isten Igéjében!  

Róma 1,16. 
16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden 

hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. 
Azt mondja, nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát. Miért? Mert Isten ereje az. Hogyan 

tud fölszabadulni a bennünk lévő erő, amit már Isten belénk helyezett, ami ott van a 
szellemünkben? Itt a válasz, mert Isten ereje ott van bennünk. Nem szégyenlem az Evangé-
liumot. Miért szégyellik az emberek az Evangéliumot? Elmondom, mert az elme számára egy 
bolondság, egy ostobaság. Az érzelmi, az érzéki ember mindezeket nem tudja fölfogni.  

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

ságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni. 
Mit mond az Írás, miért szégyellik az emberek az Evangéliumot? Mert bolondság. Egy jól 

kiképzett agy számára Isten Igéje bolondság. Például beszélsz arról, hogyan lehet elvenni 
Isten áldásait, hogy mi a krisztusi útja annak, hogy gyarapodni, bővölködni tudjunk. Ha 
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elmondjuk az Írást, akkor fel lesznek háborodva. A Biblia azt mondja, hogy adjatok és néktek 
is adatik. Ha szükséged van száz forintra, hogy gondolkodik a természetes elme, ha neked 
kilencven van? Ebből adjak? Hát akkor még messzebb kerülök a száz forinttól! Ez az emberi 
gondolkozás. De Jézus bemutatta, hogy működik ez, amikor jóllakatta a négyezreket, meg az 
ötezreket. Bemutatta az Igéből. Azt mondta, hogy kinek van itt valamilyen reggelije? Ott volt 
egy csomó ember éhesen, végre volt valakinek valamije, és mit csinált Jézus? Elkérte tőle! Ha 
ma történne ilyen, akkor a bulvárlapok elején lenne, hogy Jézus elvette egy kisfiú reggelijét! 
Ezt tette Jézus, így van, de miért? Mert csak azzal tud munkálkodni, amit az Ő kezébe adunk. 
Amikor a kisfiú odaadta Jézus kezébe, akkor Jézus által megszaporodott, megsokasodott, még-
pedig olyan módon, hogy ötezren, meg négyezren laktak jól egy másik esetben. Ez történik.  

Megnézhetjük akár Illést is, amikor az ínségben a hollók táplálták. Egy özvegyasszonnyal 
találkozott, és megkérdezte tőle: Mit csinálsz itt? Hát van egy kis lisztem, meg olajam, meg-
sütöm, aztán éhen halunk, mert nekünk sem elég, nincs! Erre odamegy ez az önző próféta, 
mindent mondanának ma róla, és azt mondja, hogy akkor add nekem! Ha már egyszer úgyis 
meghalsz, akkor mindegy, hogy előbb vagy utóbb, add nekem! És mi történt? Odaadta a 
prófétának és utána soha ki nem fogyott az ennivaló az özvegyasszony házából. Ha ezt 
elmondod természetes szinten, akkor azt mondják, hogy hát ez bolond, ez meghibbant, ennek 
elment az esze! Természetes szinten persze, hogy ezt gondoljuk. Nehéz elfogadni valóságnak 
olyat, amit még nem látok. Márpedig ez a hit, ez a meghatározása a Biblia szerint. A hit pedig 
a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés – a Zsidó 11,1 írja. 
Amikor te meg vagy győződve egy olyan dologról, amit még nem látsz, sőt még csak a 
látókörben sincs. Ez az emberi elme számára egy bolondság, ostobaság. Ezért tanulmányoz-
zuk Isten Igéjét, mert Isten az igehirdetés bolondsága által üdvözíti azokat, akik hisznek. Az 
üdvösség nem „csak” az, hogy most új teremtések lettünk és újjászülettünk, hanem az 
üdvösségben benne van a teljes ellátásunk. Ha az isteni fajta természetfölötti ellátást akarjuk, 
akkor ehhez ez az út. Próbálhatsz más úton menni, de nem jutsz messzire. Ez olyan, mint 
amikor valaki mondta egyszer, hogy Budapest és akármelyik város 50 kilométer légvonalban. 
Erre valaki: Én tudok egy rövidebb utat is! Nincs rövidebb, mint a légvonal. Nincs rövidebb 
út. Nem tudjuk megúszni azokat a lépéseket, ha akarjuk birtokolni Isten ígéreteit, akkor 
bizony meg kell ismernünk az alapigazságokat. Az alapigazság pedig az, hogy minden 
bennünk van. Faltól falig Szent Szellem vagyunk, Isten Szelleme bennünk van.  

1Péter 1,3. 
3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága 

szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való 
feltámadása által, 

Erről beszéltem, az üdvösségedért semmit nem tudsz tenni. Egy dolgot tehetsz, hiszel és 
megvallod. Elhiszed és befogadod az Urat. Ezt tudod tenni az üdvösségedért. A te üdvös-
ségedért, az örök életedért, azért, hogy a mennybe kerülhess, hogy igaz lehessél, egy valaki 
tett meg mindent, és Ő Jézus. Az önmegváltó emberekkel nagy probléma van, mert nem 
tudják magukat megváltani. Az elmúlt hetekben is levelezett velem valaki, és el akarta nekem 
magyarázni, hogy az ő vallása tartja meg az embereket. Most már ezt nekem nem tudod 
elmagyarázni, ezelőtt 25 évvel még lehet, hogy el tudtad volna, sőt én is azt hittem, hogy 
majd a vallásom fog megtartani. Nem, Jézus egyetlen vallásért nem halt meg, egyetlen 
felekezetért nem halt meg. Jézus érted halt meg személyesen! Teérted! Ennyi! Nem tudunk 
ezért semmit tenni, és be kellene már fejezni a keresztényeknek azt a fajta önelégült 
hozzáállást, hogy ők majd megváltják saját magukat azért, mert vannak különféle törvényeik, 
meg különféle szabályaik! Elmondják, hogy te miért nem mehetsz be a mennybe. Te egyetlen 
dolog miatt nem mehetsz be a mennybe, ha Krisztus nem él benned! És itt pont, pont a 
végére, az összes többi az a mese habbal!  
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Valóban ír a Biblia a megszentelődésünkről, miért? Mert itt élünk a földön, és ma, hogy 
ide el tudtál jönni, a tested hozott el ide, a lábad, ahogy lépkedtél. Nagyon fontos, a testünk 
visz el bevásárolni, a testünkre szükség van, hogy itt tudjunk beszélni, tudjunk prédikálni, te 
tudjál hallgatni, szükség van a fülünkre is. Tehát a testünkre szükségünk van, de ennek a 
testnek meg kell szentelődni. Azt jelenti, hogy oda kell szánni. A megszentelődés azt jelenti, 
hogy szent, Isten számára elkülönített. Azt jelenti a szó, hogy szent. A testünket is nekünk kell 
elkülöníteni Isten számára. Az elménket nekünk kell megújítani Isten Igéjével. Isten nem 
fogja megtenni helyettünk. Ha rosszul gondolkodunk, rossz eredményre jutunk, a jó hit az 
pedig jó eredményekre vezet. Ha helyes a hited, az nem fog téged a bűnbe vinni, ha helytelen 
a hited, akkor megtörténhet. A bűn ellenszere a kegyelem, amikor az emberek megismerik 
Isten jóságát. Nem a törvény a bűn ellenszere. Elrettentik az embereket, megijeszti őket, de 
ettől az emberek nem fognak megváltozni. Ha valahol működött a törvény, akkor működött az 
ószövetségben, és az arról szólt, hogy mit tegyél, és mit ne tegyél. Két dologról szólt, hogy mi 
az, amit szabad és mi az, amit nem szabad tenned, erről szólt a törvény. De az emberek mégis 
megtették, ez nem tartotta vissza őket a legrettenetesebb dolgoktól sem. A pokollal való 
fenyegetés nem fogja megváltani az embereket, nem fognak ettől Istenhez menni. Isten nem 
azt akarja, hogy félelemből menjenek oda hozzá az emberek, hanem azt akarja, hogy az 
emberek fölismerjék Isten jóságát.  

Ezért pont fordított Evangéliumot hirdetnek sok helyen. Amikor mi Isten jóságáról 
beszélünk, az a jóság Krisztushoz vonja az embereket. Isten jósága fog bennünket jobbá tenni. 
Amikor ott van a megigazultság tudatunk, ez nem büszkévé, meg nagyképűvé teszi az 
embereket, hanem éppen alázatossá, és átformálja őket Krisztus képére és a hasonlatosságára. 
Mi történik? Az a krisztusi élet, ami bennünk van, az fölkel, hogy felöltsük a krisztusi jelle-
met, mert bennünk van már a szeretet, bennünk van a szellem gyümölcse, Isten belénk 
helyezte. Melyik az első gyümölcs? Az a szeretet, és minden ebből árad, minden ebből fakad 
és utána fog jönni a többi gyümölcs és meg fog érni. Honnan fog fakadni, honnan jön ez a 
gyümölcs? Belülről. A fa honnan táplálkozik? A talajból, onnan jön az élet. Ahogy jön az 
isteni élet, az isteni fajta gyümölcsöket fog teremni az életünkben.  

1Péter 1,4. 
4. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van 

fenntartva számunkra, 
Romolhatatlan, így kezdi. A szellemed nem tud megromolni. A szellemed nem tud meg-

újulni sem, mert a szellemed már most egy új teremtés. Nem tud növekedni, nem tud csök-
kenni, a szellemed nem tud tenni ilyesmit, mert olyan, mint Krisztus. A szellemünk az örök-
kévalóságban olyan lesz, mint most. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, 
amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Ez pedig a testünk megváltását és a lelkünk 
megváltását is fogja jelenteni. A lélek az érzelem, akarat, az elme. Akkor már tökéletes lesz az 
elménk, tökéletesen látunk, nem csak tükör által látunk az Írásokból, hanem valóságban 
fogjuk látni, de addig hitben kell maradnunk. A hitnek pontosan ez a lényege. Ha végigol-
vasod a Zsidó 11-et, ott pontosan le vannak írva azok az emberek, akik hittek. Ábrahám nem 
látta meg azokat az ígéreteket, amelyeket Isten adott neki, hogy sok nép atyjává teszlek téged. 
Igen, megtapasztalta, megszületett Sárától a gyermek, megszületett Izsák, de azt az ígéretet, 
amit Ábrahám Istentől kapott, a teljességét nem látta meg az életében. Mózessel ugyanez a 
helyzet. Mózes nem tudott bemenni az ígéret földjére, ő csak benézhetett, betekinthetett oda, 
mégis ott van a hithősök között. Ő hitte és tudta, hogy amit Isten ígért, azt meg is cselekszi. 
Ez a hit! Ezzel a hittel kell nekünk is hozzáállni Isten dolgaihoz. Igen, mert Isten belénk 
helyezte a gyógyulást, belénk helyezte a bőséget, ott van bennünk, a szellemünkből elő kell 
hozni, és az elménket, az értelmünket, az érzelmünket egyszerűen le kell, hogy győzzük Isten 
Igéjével és a bennünk lévő isteni erővel. Ez a krisztusi jellem kell, hogy ábrázolódjon 
bennünk, és az a szellemünkből fog jönni kifelé.  
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1Péter 1,5. 
5. Akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó 

időben nyilvánvalóvá legyen. 
Nincs két természetünk! Ez a másik, amit lehet hallani, hogy az embernek két természete 

van. Nincs két természete. Nekünk krisztusi bensőnk van! A lelkünk valóban nincs megváltva.   
2Péter 1,4. Egyszerű fordítás  
4. Egyúttal igen nagy és értékes ígéreteket is adott nekünk, amelyek megragadása 

által kimenekülhetünk a jelen világ romlottságából, és részesülhetünk az isteni termé-
szetben. A világ romlottságának gyökere pedig az olyan kívánság, amely gonosz dolgok-
ra irányul. 

Hogyan tudunk megváltozni? Belülről kifelé. Ez az isteni fajta élet ott van már a szelle-
münkben. Krisztus és a Szent Szellem ott van bennünk, és ahogy ez árad kifelé, ez az isteni 
fajta természet fog bennünket megváltoztatni, hogy a világban való romlottságtól elmene-
külhessünk. A romlottság gyökere az olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul. A 
lényeg az, hogy mi meghaltunk a bűnnek. Nézzük meg hozzá az Igét:  

Róma 6,5–6. 
5. Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint eggyé lettünk vele, úgy feltámadá-

sáé szerint is eggyé leszünk.  
Amikor megvallottuk, amikor belekeresztelkedtünk Jézus nevébe, akkor mit vallottunk meg? 

Megvallottuk azt, hogy Jézus Krisztus meghalt. A Krisztus halálában való hitünket valljuk meg 
a szánkkal. Az üdvösség ima nem véletlenül van így összeállítva, hiszen a hitünkről kell vallást 
tenni. Nem az ima ment meg, nem az, hogy valaki elmond egy imát, ez önmagában nem ment 
meg senkit. De az a hit, amit kimond a száján, az a pecsét. Amikor azt mondod, hogy te hiszed, 
hogy Jézus meghalt érted, akkor te Vele együtt meghaltál. Az a régi ember nincs többé. Egy 
halottat hogy lehet halálra ítélni? Egy halottat hogy lehet elítélni? Egy halottat hogy lehet 
számonkérni? Sehogy, meghalt, kész, nincs többé! Meghaltunk, ezt mondja a Római levél 6,5 
igeverse. Ha a halálában eggyé lettünk Vele, akkor nyilván a feltámadásában is eggyé lettünk 
Vele. Miben kell hinni ahhoz, hogy örök életet kapjunk? Hogy Jézus feltámadt a halálból. 
Amikor erről a hitünkről vallást teszünk, akkor Vele együtt feltámadtunk. Meghaltunk, feltá-
madtunk. Ennek a külső megnyilvánulási formája a vízkeresztség.  

Amikor erről a hitünkről vallást teszünk, akkor vele együtt feltámadtunk. Meghaltunk, 
feltámadtunk, és ennek a külső megnyilvánulási formája a vízkeresztség. Amikor ezt meg-
valljuk és befogadjuk az Urat, akkor új teremtésekké lettünk. Ez egy szempillantásban 
történik. 

Róma 6,6–7. 
6. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megsemmisüljön a 

bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: 
Amikor Krisztust odaszögezték, akkor a te óemberedet is odaszögezték, meg az enyémet 

is. Tehát a szellemed egy halott ember, amelyik bűnös volt, az már nem tud többet a bűnnek 
szolgálni. A szellemünk soha egyetlen bűnben nem lesz benne. Soha! Soha! Soha! Meghalt, 
nincs. Krisztus él benne, Krisztus pedig nem követ el bűnt. A Szent Szellem nem követ el 
bűnt. Ezek nagyon erőteljes állítások a Bibliában. Mi csak átrohanunk rajta, átolvassuk és 
közben meg azt mondjuk, hogy mi csak olyan bűnösök vagyunk, akiket megmentett a 
kegyelem, de még továbbra is bűnösök vagyunk. Az ördög fülének ez egy nagyon jó muzsika. 
Nem, te igaz vagy Isten előtt. Ha állandóan azt hangoztatod, hogy bűnös vagy, egy bűnös 
hogyan cselekszik? Mint egy bűnös. Nem? Úgyis bűnös vagyok, nem számít. De nem, mi 
igazak vagyunk Isten előtt, mert Krisztus igazsága vagyunk Őbenne. 

7. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. 
Ha felszabadultál a bűn alól, akkor nem vagy bűnös, igaz? Akkor szabad vagy, és ebben a 

krisztusi szabadságban kell, hogy járjunk, és ebben kell, hogy éljük az életünket. Ez nem 
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vezet bennünket a bűnre, ez pontosan arra indít bennünket, hogy minél jobban formálódjunk a 
belső ember szerint, hogy minél éhesebbek legyünk. Amikor az ember újjászületik, ahhoz, 
hogy az ember tudjon növekedni, táplálkozni kell, és a mi táplálékunk pedig az Isten Igéje. 
Isten Igéje! Tudjátok, miért tudja az Ige megújítani az elménket? Azért, mert a Szent 
Szellemtől van. Amikor az Isten Igéjét hallod, akkor a benned levő Szent Szellem azt mondja: 
aha, igen, ez az! Az Ige és a szellem megegyezik. Tehát, amikor Isten Igéjét veszik, akkor 
Isten ereje, Isten szelleme, föl fog szabadulni. Ezért minden probléma megoldást nyer, ha 
Isten Igéjét szóljuk, mert erről beszélt Pál, hogy Isten Igéjében erő van. Ez az erő akkor 
szabadul fel, amikor ezt elhiszed, mert benned erővé fog válni. Van egy csodálatos történet az 
Apostolok cselekedetei 14,8-ban. Nézzétek meg, hogy mi az, amit képes Isten Igéje 
elvégezni! Pál apostolról van szó, akit éppen ott Likaóniából Derbébe, Derbéből Listrába 
üldöztek. Ott hirdették az Evangéliumot, és mentek az egyik helyről a másikra. 

Apostolok cselekedetei 14,8–10. 
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva 

sánta volt, és soha nem járt. 
Egy ember, akinek a teste tehetetlen. Él, de nem tud menni, ül egy tolókocsiban, egy 

teljesen béna ember. Figyeld meg, hogy mit képes tenni Isten Igéje! Hogy tud fölszabadulni 
Isten ereje? Ezt kell megértenünk, hogy a benned levő mennyei erő, ugyanígy fog fel-
szabadulni. Számtalanszor fordult elő, hogy nem is imádkoztunk emberekért, csak hallgatta a 
prédikációt és meggyógyult. Miért? Mert hitre jutott! 

9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy 
meggyógyul, 

Miről beszélhetett Pál apostol? Biztos nem arról, hogy szenvedned kell a betegségtől, mert 
így tetszel Istennek. Biztos, hogy nem arról prédikált. Ez biztos, hogy nem adott volna neki 
akkor hitet, inkább leragasztotta volna a tolókocsiba, hogy ki se tudták volna szedni onnan. 
Nem erről prédikálhatott Pál, azt írja, hogy látta, hogy hite van abban, hogy meggyógyul. Mit 
csinált ez az ember? Szerintem még a szájával is hallgatott. Látunk embereket, főleg, amikor 
evangelizálunk, hogy szinte a szájukkal is hallgatják az Igét, és biztosak vagyunk benne, hogy 
gyógyulást fognak kapni. Mert azt lehet látni, és Pál is látta, hogy van hite, hogy meg-
gyógyuljon. Honnan látta Pál, hogy neki van hite? Bele látott a szellemébe? Honnan látta? A 
viselkedéséből, a reakciójából. Lehet látni néha, amikor prédikálunk, az azbeszt keresztények 
tűzállóak, hogy semmi az égvilágon meg nem érinti őket, reakciójuk sincs. Igen, tényleg, 
Isten gyógyít? Nahát, akkor úgy mész el, ahogy jöttél! Ezek az emberek hogyan tudnak kapni 
Istentől valamit? Ha egyszer nincs egy fogadókész hited, akkor úgy mész el, ahogy jöttél. 
Ehhez egy elváró hit kell! Ez az ember hogyan hallgatta? Éppen odament. Nem tudjuk, hogy 
miért ment oda, nem írja a Biblia. Lehetne találgatni, lehetne millió verzió, hogy miért ment 
oda, de a lényeg az, hogy ott volt, hallgatta a jó hírt, elhitte, sőt annyira elhitte, hogy Pál látta, 
van hite. 

10. Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt. 
Ez történt! Mi szabadult fel? Az Isten Igéjében lévő erő szabadult fel. Megnéztem Pál 

prédikációit és az összes többi tanítványét is, hogy miről prédikáltak. Amikor Jézus haláláról 
és feltámadásáról beszélsz az embereknek, és azt elhiszik, abban erő van. Abban ott van a 
feltámadásnak az ereje. Az az erő elő fog jönni, és életet fog hozni ennek a halandó testnek. 
Ahogy Jézust feltámasztotta a Szent Szellem a halálból, ugyanúgy ezt a halandó testünket is a 
bennünk lévő Szent Szellem képes éppé, egésszé tenni. A depresszió képes eltűnni a fejedből. 
Miért depressziós valaki? Nem akarom megítélni vagy bántani azt, aki depressziós, de rossz 
dolgokon, állandóan negatív dolgokon gondolkozik. A Biblia világosan tanítja a Filippi levél-
ben, hogy miről gondolkodjunk. Azokról, amik jók, amik tisztességesek. Filippi is tanítja, a 
Kolosse levél is, benne van az Igében. A lényeg az, hogy a jó dolgokról gondolkodjunk, 
azokról, amik hasznosak, amik építőek. Ezekről kell gondolkodni, hogy mit ígért neked Isten. 
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Jaj, de még nem látom! Jaj, de még nincs ott! Jaj, én annyira hiszem, de…! Na, itt a probléma, 
onnantól kezdődnek a problémák, amikor jön a de, amikor jön az emberi okoskodás, amikor 
látásban járunk és nem hitben! Igen, valószínű, hogy egy darabig nem fogod látni. Pontosan 
ez a hitnek a lényege, hogy akkor is elvárással hiszed, amikor még semmit nem látsz. Amikor 
Illés esőért imádkozott, már nem volt évek óta eső. Három évig nem volt eső Akháb király 
idejében. Mit csinált Illés? Imádkozott. Látott valamit? Nem látott semmit. Imádkozott és 
nyolcadszor is imádkozott és elküldte a szolgát, hogy nézd meg, hogy most már jön-e az eső. 
Nem azt mondta, hogy á, hiába imádkozom, majd megszakadok, imádkozom reggeltől estig, 
de semmit nem látok! Nem, azt mondta, hogy menj el, mert látok egy tenyérnyi felhőt, és ez 
már egy jel! Amikor imádkozunk emberekért, van úgy, hogy csak egy nagyon picit érzi jól 
magát. Na, itt kell megragadni a hitet! Igen, van, és előfordul, hogy imádkozunk emberekért, 
meggyógyul, utána visszamegy, és ugyanúgy visszaesik abba a nyavalyába, amiben volt, mert 
visszament egy hitetlen környezetbe. Ez a helyzet a hittel, hogy működik jó irányba, és rossz 
irányba is. Ezért mondta Jézus, ha hiheted, minden lehetséges annak, aki hisz. Minden 
lehetséges a hívőnek. A Márk 9-ben mondja az epilepsziás fiú apjának. Minden lehetséges! 
Ezért ez mind ott van a szellemünkben.  

2Korinthus 4,16. 
16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindaz-

által napról napra megújul. 
Mit jelent az, hogy megújítjuk a belsőnkből a lelkünket, a gondolkodásunkat? Megújítjuk 

Isten Igéjével a gondolkodásmódunkat és onnantól kezdve az isteni erő árad, árad, árad, és a 
valóságba hozza, amiben hiszünk. Van egy olyan út, amit békességes tűrésnek vagy hosszú-
tűrésnek nevez a Biblia. Mi a tűrés valójában? Egy hosszan tartó hit. Egy hosszabban tartó hit. 
Van, amikor azonnal megtörténnek a dolgok. Ezt nagyon sokan megkérdezik, amikor 
imádkozunk értük. Imádkoztunk, és hív telefonon, hogy nem történt semmi változás! Tényleg 
úgy van, sajnos a te hited szerint lesz, mert lehet, hogy te még nem látsz semmilyen változást. 
Mi a helyes hozzáállás ilyenkor? Igen, kértük, bár nem is kellett volna kérni, mert az ott van 
bennünk. Krisztus sebeivel már meggyógyultunk, és várjuk a változást elváró hittel. Ez a hit, 
hogy egyszerűen nem adja föl. Nem alkuszik meg a vereséggel. 

Kolosse 3,10. 
10. És felöltöztétek amaz új embert, aki megújul annak képére és hasonlatosságára, 

aki teremtette azt. 
Az új ember mindent ismer, mindent tud. Isten Szelleme ott van bennünk. Ott van bennünk 

a kenet, és a kenet mindenre megtanít benneteket, ahogy azt János első levele is írja. 
Mindenre! Mert ott él, ott van bennünk. Hogy fog ez jönni? Ha felöltözzük. Nem kérni kell, 
nem könyörögni kell, hanem járni kell benne. Meg kell tanulnunk járni benne! Ezek nagyon 
izgalmas dolgok, és ha erről kijelentés jön a szellemedbe, akkor nem hiába jöttél el ma, mert 
ez meg fogja változtatni az életedet. Ez a kijelentés az, amely emberek millióinak az életét 
változtatja meg, hogy Krisztus bennünk él és bennünk van minden. Nézzük, mit mond az Írás! 

2Péter 1,3. 
3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 

istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatal-
mával elhívott. 

Megnéztem a „minden” szó jelentését és tudjátok mit jelent? Mindent! Erre a megállapí-
tásra jutottam. Mi által? Annak a megismerése által. Semmit nem ér keresztények millióiban 
az erő, amiről nincs tudomásuk. Az olyan, mint ha megnyernéd a lottó ötöst mondjuk, és az 
égvilágon senki nem mondja el neked. Lehet, hogy milliomos vagy, de semmit nem tudsz 
róla, és ugyanúgy élsz tovább, ahogy eddig. Ez a nagy tragédiája nagyon sok drága testvé-
rünknek, aki ezt nem hajlandó elhinni, még mindig a bűnről beszél, még mindig a kárhoz-
tatásról beszél, még mindig a bűneit vallogatja. Bocsánat, ezért tudom, hogy megint kapni 
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fogok, de értsd már meg, hogy attól, mert egy disznó elmondja, hogy disznó, nem fog meg-
változni semmi az égvilágon. Igen, ismerd föl, hogy elrontottad és változz meg! Fordulj meg! 
Metanoia, vagyis megfordulni, visszatérni a helyes útra. Nem jó az, ha az ördögnek ajtót nyi-
tunk. Ha az ördögnek ajtót nyitsz, akkor bizony bemegy, és meg fogja rongálni a lelkedet, 
meg fogja rongálni a testedet. A bűn egy gyilkos, és egy értelmes keresztény, akiben a Krisz-
tus értelme van – márpedig mindannyiunkban ott van az az értelem –, nem fog szándékosan 
bűnt elkövetni, mert tudja, hogy tönkreteszi az életét. Ez az ördögnek a területe. Nem adjuk az 
ördögnek, semmit nem adunk neki! Mi a Krisztuséi vagyunk és odaszenteltük magunkat, 
odaszenteljük magunkat, és azon vagyunk, hogy a lelkünk is megszentelődjön, ami nem téte-
tett még szentté, sem a testünk nem tétetett még szentté. Ezért van a helyzeti megszentelődés 
és a folyamatos megszentelődés, ezt így is lehetne nevezni. Tehát a szellemünk állapota 
szerint mi Isten előtt szentek vagyunk, de a testünket és a lelkünket meg kell szentelni. Erről 
tanít a Biblia, hogy szenteljétek meg a ti szíveteket, ti kételkedők.  

Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Ez az 
isteni erő úgy fog előjönni, ha megismerjük. A hit pedig hallásból van, azért prédikálok erről 
már negyedik alkalommal. De lehet, hogy nem elég, talán negyvenöt alkalom sem elég, de 
egyszer csak meghallják az emberek. Ha ezt meghalljuk, ha ezt megértjük, akkor ez fölszaba-
dítja bennünk az erőt. Egy dünamisszá, egy erővé válik bennünk. Egy ugyanolyan erővé, mint 
amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból.  

Nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy szabadulás meg üdvösség! Az 1Korinthus 2,14-et 
már felolvastam. Nem az érzékeinkben van ez az erő. Amikor az emberek azt mondják, hogy 
nem érzem a gyógyulást! Jaj, nem látom, hogy valami változás történt volna! Akkor miben 
jársz? Látásban jársz. Az érzéki ember nem foghatja meg Isten Szellemének dolgait. Nagyon 
sok drága szellemi keresztény, aki állandóan a látásáról beszél, a hallásáról, amit lát, meg amit 
hall, az nem egy szellemi keresztény, hanem hústesti keresztény. Mert Isten a szellemünkön 
keresztül vezet bennünket. Vannak látások is, persze, hogy kapunk látásokat is. Nézd meg, 
hogy Péter kapott látásokat? Ott volt Joppéban, aztán jött a kosár, aztán azt mondta, hogy 
menj el Kornéliusz házába és készen van. Pál kapott látást? Persze, ott volt Troászban, éppen 
akart menni valahova máshova, megvoltak a saját céljai, megvoltak a saját tervei. Vannak 
saját terveink? Hát persze, hogy vannak! Pál nem volt testi keresztény, én is abból prédikálok, 
amit Pál kapott Istentől, de időnként mégis megvolt a saját elhatározása, és ez totálisan levitte 
Isten útjáról! Csináltunk már ilyent? Nekünk is megvolt a saját tervünk Isten tervével 
szemben? Persze! Ott volt Troászban és, amikor ott imádkozott egy macedón férfi megjelent 
neki látásban és azt mondta, hogy gyere Macedóniába! Pál apostol áthajózott Neápolisba, 
onnan Filippibe, akkor volt az Macedóniának egy nagyon komoly kereskedelmi központja, és 
ott elkezdett prédikálni. Ott találkozott a bíborárus asszonnyal, Lídiával, aki thiatirabeli volt, 
és elkezdett prédikálni. Amikor elkezdesz prédikálni, akkor az ördög megijed. 

Filippiben mi történt? Egy jövendőmondó kislányból kiűzte Pál apostol a démont. Kapott 
látást? Kapott látást! De azt mondja Pál, hogy ismerem a Krisztust – ő találkozott vele test 
szerint –, de most már nem test szerint ismerem. Miért mondta azt Tamásnak, a hitetlen 
Tamásnak, hogy láttál engem, hát most boldog vagy, de boldogok, akik nem látnak és mégis 
hisznek! Reggel ez jutott eszembe, hogy a tizenkét tanítvány ott volt Jézussal, akik ismerték 
test szerint Jézust, akik vele voltak, és akkor egy Pál apostolon keresztül – aki szintén egy 
látásban találkozott, egy megrázó élményben, egy megrázó találkozása volt az Úrral – adta 
szinte az Újszövetségnek közel kétharmad részét. Ő nem volt vele, nem volt ott, és mégis így 
történt. Tehát nem a testi valóságát kell megragadni Jézusnak. Ezért mondta Jézus, hogy jobb 
nektek, hogy én elmegyek, az nektek sokkal jobb lesz, mert most csak test szerint láttok, test 
szerint vagyok veletek. De ha majd szellem szerint leszek veletek, az lesz nektek a jó, és ezért 
küldöm el a Szent Szellemet. Ez hozott változást az egész világ számára! Ezt kell megragad-
nunk, a szellemi részét kell megragadnunk. A látás, a hallás, a szaglás, a tapintás – ezek érzéki 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 
 

 13 

dolgok. Amikor a keresztények jó benyomást akarnak tenni, akkor mondják, hogy hú, olyan 
látásom volt, ezt láttam, azt láttam! Valaki minden héten lát ötször akármit. Bocsánat, de egy 
testi keresztény vagy! Szeretlek, de akkor is egy testi keresztény vagy! Mert erről szól, hogy 
mit álmodtam, mit láttam.  

Kapunk álmokat? Persze, hogy kapunk álmokat, de nézd meg, hogy Pál apostolnál nem ez 
volt a jellemző. Kapott ő is ilyet, sőt még próféciát is kapott. Pál apostol nem volt szellemi 
ember? Szellemi ember volt, de Agabus prófétált neki. A nagy Pál apostolnak? Igen. Pál 
apostol meglepődött? Nem. Ő mindezt szellemben már tudta, nem mondott neki semmi újat. 
Szóval ezt kell érteni, hogy nem az érzéki dolgoktól vagy szellemi. Aztán vannak a nagy 
imádságok, hogy Uram, szakítsd szét az egeket és szállj le hozzánk! Begyűjtesz több száz 
embert imádkozni, mert akkor majd Isten jobban meg fog hallgatni. Ez egy vallásos butaság, 
ostobaság! Nézd meg Jézust! Ki a mi példaképünk? Nem azt mondom, hogy ne imádkozzunk. 
Nem, sőt nagyon jó dolog közösen imádkozni, ha bölcsen imádkozunk, nagyon jó dolog, ha 
sokat imádkozunk nyelveken, de ahhoz, hogy Istenre nyomást gyakoroljunk, nem kell 
összegyűjteni egy csomó embert, hogy akkor aztán majd…! Nézd meg Jézust! Ő nem 
szervezett imaköröket sem. Egyszer megpróbálta a Gecsemáné kertben – hát, nem jött össze 
az sem, elaludtak az emberek! A Lukács 11-ben mondták Jézusnak, hogy Uram, taníts minket 
imádkozni! Ez engem arra enged következtetni, hogy nem sokat imádkozott Jézus együtt a 
tanítványokkal. Biztos, hogy imádkozott, de nem sokat imádkozott együtt a tanítványokkal, 
különben miért mondták, hogy taníts minket imádkozni? Egy dolgot viszont láttak a tanít-
ványok, hogy Jézus rengeteget imádkozott. Amikor elvonult és imádkozott, akkor utána-
mentek az emberek, hogy gyógyuljanak. Meg jöttek érte, hogy meghalt Lázár, most mit 
csináljunk? Jézus ilyenkor hatalmas imákat mondott el, tizenhat oldalt legalább vagy húszat? 
Láthatjuk Jézus imáit, rövidek. Lázár, gyere ki! Nagy ima, ugye? Hatalmas ima. Az Úr itt 
hatalmasat imádkozott, ugye, elmondta a Mózes könyvétől a Jelenések könyv végéig? Hú, ez 
egy nagy probléma, ezért sokan kell imádkoznunk, ez egy hatalmas gond, ide legalább össze 
kell gyűjteni több száz embert, hogy ezért imádkozzunk! Bocsánat, nem szeretnék senkit 
kigúnyolni, azt szeretném, ha megértenénk, megragadnánk azt a szellemi valóságot, hogy 
minden, amire szükségünk van, ott van bennünk. Állandó összeköttetés, élő vonal van 
köztünk és az Atya között. Amikor Jézus imádkozott, akkor mit tudott? Azt mondta: Tudom, 
Atyám, hogy Te mindenkor meghallgatsz engem. Ha Jézus ezt tudta, akkor neked is tudni 
kell! Tehát nem azon múlik a sikered, hogy hány ember, mekkora tömeg imádkozik veled, 
érted, hanem a hiten múlik. A hiten múlik! Én boldogra prédikáltam magam ma!  

Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kegyelmét! Az Úr adjon nekünk bölcsességet, hogy 
megismerjük, mert Pál apostol ezért imádkozott, hogy megismerjük a Krisztus minden értel-
met felülhaladó szeretetét, hogy adjon nekünk Isten bölcsességnek és kijelentésnek szellemét. 
Én is csak ezért tudok imádkozni, hogy Isten adjon nekünk bölcsességnek és kijelentésnek 
szellemét az Ő megismerésében. Az Ő megismerésében! Dicsérjük az Urat! Hálát adunk 
Istennek! 
 

*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


