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Gal. 5:16 Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kí-
vánságát véghez ne vigyétek. 
Beszéltünk már a különbségről a szellemben járás és a testben járás között. Tudjuk, hogy Jé-
zus azt mondta a Jn.6:63-ban, hogy „…a  beszédek, amelyeket én szólok néktek: szellem és 
élet… a test nem használ semmit.” Tehát szellemben járni azt jelenti: Isten beszédében járni. 
Kérlek, értsétek meg: szellemben járni és az Igében járni – az egy gondolkodásmódot jelent. 
Nem járhatsz szellemben, ha a gondolataid nem figyelnek a szellem dolgaira. Nem járhatsz 
testben, ha a gondolataid nem a testi dolgokra figyelnek. A hústestben való járás is egy gon-
dolkodásmódot  jelent.  Ugyanúgy a szellemben járás  is  egy gondolkodásmód,  amely  össz-
hangban van Isten beszédével. A test nem használ semmit. A test szemben áll Isten beszédé-
vel. Gondolkodás minden olyan dolgon, ami szemben áll Isten beszédével. 
Aztán  a  következő  versek  szólnak  a  test  cselekedeteiről:  házasságtörés,  paráznaság,  stb. 
Azonban a test cselekedetei nem nyilvánulhatnak meg addig, míg a gondolataid nem járnak a 
test cselekedetein. Te nem követhetsz el házasságtörést anélkül, hogy az agyad nem járt volna 
házasságtörésen. Ahogy gondolkodsz – az határozza meg az életedet. Korábban megbeszél-
tük, és megállapítottuk, hogy az élet a gondolataid összessége. Ahogy az ember gondolkodik 
a szívében, olyan ő. Ha meg akarod változtatni az életedet – meg kell változtatnod a gondol-
kodásodat. Ha folyamatosan azt gondolod, hogy nem vagy jó – ilyen lesz az életed. Ahogy az 
ember gondolkodik – olyan ő. Az elme a csatatér. A Sátán dolgozik, harcol, keresi, hogy ki-
nek a gondolkodására hathat. Zenén, videókon, a világ véleményén keresztül. Hagyod, hogy ő 
irányítsa a gondolkodásodat? Vagy megengeded Isten beszédének, hogy a gondolkodásod for-
rása legyen?
A szellem szerint járás illetve a test szerint járás nézőpont kérdése. Az elméd, gondolkodásod 
nézőponton alapul. Pl.: szellemben járni azt jelenti, hogy Isten szemszögéből nézed a dolgo-
kat. Mi Isten nézőpontja? Az Ő Igéje. Szellemben járni olyan, mintha egy igei ablakon néznél 
ki, Isten szempontjából néznéd a dolgokat. És ha Isten szemszögéből nézed a dolgokat, akkor 
a dolgok, amik nem láthatók a te nézőpontodból, láthatóak Istenéből. Ez a szellemben járás.
A test szerint járás emberi nézőponton alapul. Emberi érzékelés szerinti járás: emberi látás, 
szaglás, érzés… szerint járás, ebben a fizikai világban. Ha a test szemszögéből nézed a dolgo-
kat, csak azt látod, csak arra figyelsz, ami előtted van. Csak arra figyelsz, amit érzékszerveid-
del megragadhatsz. A test szerint járás azt mondja: „ha nem látom, nem hiszem.” Ezzel szem-
ben a szellemben járás azt mondja: „Azt látom, amit hiszek. Nem szükséges, hogy a szemem 
előtt legyen ahhoz, hogy lássam. Csak mutasd meg nekem a Bibliában, és én már látom az 
Igén keresztül!” Dicsőség az Úrnak! Értitek ezt.
Nos, ennek alapján meg akarom mutatni nektek, hogy próbál az ellenség dolgozni a gondol-
kodásotokban, hogy lehúzzon a testbe. Fogok mutatni néhány gyakorlati dolgot, aztán meg 
kell válaszolnunk a kérdést: Miért olyan nehéz? Mi akadályozza az embereket abban, hogy Is-
ten szemszögéből lássák a dolgokat? Gyakorlati módon fogunk ezzel foglalkozni, hogy meg-
ragadhassátok ezt.
Kezdjük a Luk.5:20-al. A test egyetért mindazzal, ami ellenkezik Isten Igéjével. Ez a fajta 
gondolkodás – amit testnek nevezünk – egyetért mindennel, ami ellenkezik Isten Igéjével. Ezt 
meg kell értenetek. Mutass valamit, ami ellenkezik Isten Igéjével – és a test egyet fog érteni 
vele.
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A test – ez a gondolkodásmód – okoskodáson keresztül működik. Okoskodáson, megkérdője-
lezésen keresztül működik, amely a hitetlen szívből jön. Ha okoskodsz, megkérdőjelezel – ez 
hitetlen szívből jön, ez egyenesen a testhez fog vezetni.
Luk.5: 20-23 És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak 
néked a te bűneid. 
Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: 
Kicsoda ez, aki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, ha-
nemha egyedül az Isten? 
Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nékik: 
Mit tanakodtok a ti szívetekben? 
Melyik  könnyebb,  azt  mondani:  Megbocsáttattak  néked  a  te  bűneid; 
vagy azt mondani: Kelj fel és járj? 
21.vers (Amp, ford.): „A farizeusok elkezdtek okoskodni, megkérdőjelezni…” Nem egy jogos 
kérdést tettek fel, mint Mária. Amikor az angyal elmondta Máriának, hogy fia fog születni, 
akinek Jézus lesz a neve – Mária kérdezett: „Hogy lehetek terhes férfi nélkül?” Mert meg 
akarta tudni, hogy fog az történni férfi nélkül. Ez egy jogos kérdés. azonban a megkérdőjele-
zés hitetlen szívből jön. Nem azért kérdezel, hogy választ kapj, a kérdéseddel megmutatod a 
hitetlen szívedet. Valójában nem hisszük el, hogy ez az ember az, akinek mondja magát, ezért 
kétségbe vonjuk a jogosságát annak, amit mondott.
Figyeljétek meg! Ez nagyon fontos. Az okoskodás mindig kérdés formájában jelenik meg. 
Egy ok arra, hogy felhagyj az Istenben való bizalommal, az Istennel való egyetértéssel. Okot 
keresel arra, hogy ne higgy Istenben, vagy felhagyj a Benne való hittel, egyetértéssel. Úgy-
hogy kérdezel ilyesmiket: „Ha Isten mindenható, miért engedte meg, hogy ez megtörténjen.” 
Te nem vársz válaszra: megkérdőjelezed, kétségbe vonod Isten jóságát. Ez a testbe fog vezet-
ni téged. A test megkérdőjelezésen, okoskodáson keresztül működik.
Lapozzunk Mt.13-hoz! Meg akarom mutatni ezt nektek, mert gyakran tesszük ezt a gyüleke-
zetben, és nem vesszük észre, hogy mit csinálunk.
Mt.13:53-58 És lőn, a mikor elvégzé Jézus ezeket a példázatokat, el-
méne onnan. 
És hazájába érve, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, 
hogy álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van ebben ez a bölcses-
ség és az erők? 
Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, 
és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? 
És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak te-
hát ennél mindezek? 
És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen 
próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. 
Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségök miatt. 
Azonnal látjuk,  hogy ezek nem voltak jogos kérdések. Ezek az emberek látták a hatalmas 
erőt;  hogy Jézus meggyógyít,  megszabadít  embereket.  A kérdésükkel,  kételkedésükkel  azt 
mondták: „Álljunk meg egy percre! Ez Mária fia. Álljunk meg egy pillanatra! A gyerekei egy 
iskolába jártak veled. Emlékszem, amikor játszani jöttél hozzánk… Ez nem történhetett álta-
lad, hiszen te egy asztalos fia vagy! Te nem vagy képes erre!” Megkérdőjelezték Isten erejé-
nek a jogszerűségét – amely Jézus Krisztus életén keresztül működött -, azáltal, hogy a hitet-
lenség kérdéseit tették fel, kételkedtek abban, hogy Jézus az, akinek mondja magát, és megte-
hette azokat a dolgokat, amiket bemutatott. Kérdéseiken keresztül a hitetlenség mutatkozott 
meg. 
Régebben, amikor tanítottam erről, hallottam ilyeneket: „A Biblia azt tanítja, hogy ne kérdez-
zük Istent” Nos, itt nem arról van szó, hogy nem kérdezhetnénk: „Uram megmutatnád nekem, 
mit jelent ez az Ige?” Ez egy nagyon jó kérdés. Az Ige arról szól, hogy ne kérdőjelezzük meg 
Istent kételkedésben, hitetlenségben. Erről van szó. Látjátok a különbséget? Lehet kérdezni 
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Istentől, ha meg akarsz tudni valamit: „Uram, mutasd meg, hogy tegyem ezt! Uram, mutasd 
meg, hogy jöhetek ki az adóságból!” Ezek nagyszerű kérdések. De ha megfordítod ezeket, és 
azt mondod: „Uram, ha olyan hatalmas és erős vagy, miért vagyok még mindég adósságban?” 
Ez egészen más. Ez már megkérdőjelezése Isten jóságának, és hitetlenségből fakad.
A megkérdőjelezés, okoskodás célja: megpróbálni bebizonyítani, hogy Isten szava megbízha-
tatlan – hogy neked ne kelljen változnod. Mondok egy példát: „A tizedadás sehol sem fordul 
elő az újszövetségben. Ha Isten valóban azt akarja, hogy tizedet adj, miért nincs benne az Új-
szövetségben, csak az Ó-ban?” Én meg tudom válaszolni ezt a kérdést, de te nem azért kérde-
zed ezt, hogy választ kapj. Azért kérdezed, mert valójában nem hiszel a tizedadásban; és hibát 
keresel az Igében, hogy ne kelljen engedelmeskedned neki. „Igazából nem látok rosszat a há-
zasság előtti szexben. Az úr bizonyára megérti ezt… Miért lenne ez probléma az Úrnak, hi-
szen szeretjük egymást…”
Ezekkel a kérdésekkel Istent akarod próbára tenni. Ez valójában manipulálás. a helyzet az, 
hogy te valójában nem akarod megtartani Isten beszédét.
„Nem gondolom, hogy minden alkalommal gyülekezetbe kell menni. Isten tudja, hogy pihe-
nésre is szükségem van.” De miért az Ő napján akarsz pihenni? A Biblia azt mondja: 
Zsid.10:25 El nem hagyván az összegyülekezést… (angol ford.)
Erre a kérdésre te nem vársz választ. Egyszerűen kételkedsz az Ő erejében. Ezzel visszacsú-
szol  a  testi  gondolkodásba…  mire  észreveszed,  már  nem  is  gondolkodsz  ezekről  a 
dolgokról… mész vissza a klubba, olyan dolgokat csinálsz, amiket régen csináltál… 
Mi nem tudjuk, hol vagy és mit csinálsz…
A  testi  gondolkodás;  okoskodás,  megkérdőjelezés,  hitetlenségbe  fog  vinni!  Erre  van 
tervezve… Tudjátok vannak dolgok, amiket nem értünk. De ahelyett, hogy megkérdőjelez-
ném Istent, felteszem ezeket a kérdéseket: „Uram, hol van a válasz erre? Mutasd meg nekem 
ezt vagy azt.” És akkor Isten elkezd mutatni nekem dolgokat. Elkezd irányítani, eligazítani. 
Ne kérdőjelezd Őt hitetlenséggel! Adj Neki hálát! Inkább dicsérd Őt! Értitek amit mondok?
Hadd mutassak nektek egy nyilvánvaló példát, hogy lássátok, hogyan működik ez. Lapozza-
tok a Mt.11-hez. Ez az amire a Biblia azt mondja: „A balgatag vitatkozásokat (kér-
dezgetéseket)… kerüld…” (Tit.3:9)
Tudnod kell, hogy mikor kérdeznek az emberek, és mikor kérdőjelezik Isten szavát. Nem fo-
gok ilyen kérdésekkel foglalkozni:  „Ha Isten olyan hatalmas, miért  nem ad neki egy jobb 
munkahelyet.” Te nem kérdezel tőlem, te Istent kérdőjelezed. Nektek fel kell ismernetek ezt!
Mt.11:2-3 János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cse-
lekedeteit, elküldvén kettőt az ő  tanítványai közül, monda néki: Te 
vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? 
Itt egy történet, aminek a címe valószínűleg: János elismerése. Biztos vagyok abban, hogy a 
fordítók nem értették meg, ezt a történetet. Itt egy emberről van szó, aki elvesztette a fejét. 
Megpróbálom bemutatni a türelmetlenség, a fejvesztés veszélyességét, és azt, hogyan jutsz el 
eddig.
„Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk?” Nos, jogos kérdés volt-e 
ez, vagy megkérdőjelezés? Ez megkérdőjelezés. Miért tette föl János ezt a kérdést, mikor tud-
ta a választ? Keresztelő János merítette be annak idején Jézust a Jordánban. Igaz? Ott volt, és 
hallotta a hangot: „Ez az Én szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm.” Tudva ezt, feltennéd ezt 
a kérdést: „Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk?” Hacsak nem olyan helyzetben 
vagy, amelyben a dolgok nem úgy alakultak, ahogy te elvártad volna. És akkor most kérde-
zed: „Te vagy az igazi, vagy mást várjunk?” 
Hadd mutassam meg ennek a kérdésnek a mozgató rugóját. Börtönben vagyok… És a Mester 
tudja, hogy láncok között vagyok. Miért vagyok még mindég itt? Gyertek, kérdezzétek meg: 
„Te vagy az, vagy mást várjunk?” Mert még mindég börtönben vagyok! Hogy van ez?! 
Látjátok ezt? Ez egy megkérdőjelezés. Figyeljétek meg hova vezet ez! 4.vers 
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Mt.11:4  És  felelvén  Jézus,  monda  nékik:  Menjetek  el  és 
jelentsétek /újból(King J. ford.)/ Jánosnak, a miket hallotok és lát-
tok: 
Az újból azt jelenti, hogy ezt a kérdést már megválaszolták korábban. „Jelentsétek újból!” Fi-
gyeljétek mit mond!
Mt.11:4-6 És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek 
Jánosnak, amiket hallotok és láttok: A vakok látnak, és a sánták 
járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak 
föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik; és boldog, 
aki én bennem meg nem botránkozik(offended).
János meg volt sértődve. Meg volt sértődve az Egyetlenre, aki kihozhatta volna a fogságból. 
Meg kell hallanotok engem! Nem János az egyedüli, aki ilyen helyzetbe került. A megbántó-
dás, megsértődés az egyetlen dolog, ami miatt elvesztheted a fejed. Figyeljétek meg, hogy ke-
rült a megsértődés állapotába. A megkérdőjelezés bevitte a hústestbe; az okoskodásba, a hitet-
len gondolkodásba. 
A megkérdőjelezés messze – messze fog vezetni az igazságtól, a világosságtól, és észre sem 
veszed, már sértődésben vagy. Ha szószerint veszed az itt szereplő angol szót – offended – ez 
az, ami történik:  Feladod, amiben hittél, és végetvetsz a folyamatnak.
Az egyetlen mód, ahogy fejét lehet venni egy ilyen felkent embernek – mint János volt – hogy 
belekerül egy olyan helyzetbe, ahová Isten nem mehet be.
A kérdésem ma délelőtt hozzád: ki sértett meg és zárta el az áldásodat? Mikor vesztetted el 
legutóbb a fejed? Amikor úgy gondolkoztál: „Álljon meg a menet, én nem gondolom, hogy 
ezt érdemlem! Imádkozom, böjtölök, tizedet adok, mindig itt vagyok a gyülekezetben; szer-
dán és pénteken is! Hol van az Úr?” Ezzel a kérdéseddel Isten hatalmát kérdőjelezed meg. 
Azt, hogy hol van az Úr, tudod: benned. Benned él. „De miért nem mozdul az érdekemben?” 
Kérdőjelezel, és mész a hústestbe. A test pedig a sértődés felé visz, és ezzel kátyúba jutsz. Eb-
ből a helyzetből nem kerülsz ki addig, míg rá nem jössz, hogy Akire haragszol, Akiben kétel-
kedsz az egyedüli, Aki ki tud hozni a zűrzavarból, amiben vagy. És az emberek mégis ezt te-
szik, különösen, amikor a szeretteik közül meghal valaki.  „Ha Isten annyira szeret… ha Isten 
olyan jó… hogy engedhette, hogy ez megtörténjen…?” Nem Isten engedte megtörténni. Ő ne-
ked adta a hatalmat, az erőt, téged hatalmazott fel azzal, hogy tégy valamit. Legtöbbször te 
engedted megtörténni, vagy az az ember engedte, aki benne volt. Ne Istent hibáztasd ezért! 
Aztán megsértődsz, és elkezded megkérdőjelezni Isten hatalmát… Pedig neked van hatalmad, 
erőd, keneted; tiéd a Szellem, a Név, az Ige és minden, ami ahhoz kell, hogy az ördögöt elker-
gesd az életedből, felszámold a rombolását.
Az okoskodás sértődöttséghez vezette Bemerítő Jánost. „Én nem ezt érdemeltem… miért van 
részem ebben…” „Én nem ezt érdemeltem… én vasárnap magot is vetettem… nem ezt érde-
meltem… én személyesen ismerem Dollar pásztort!”

2. rész

Mi akadályozza az embereket abban, hogy Isten szemszögéből lássák a dolgokat? 
- az aktuális helyzet
- a korábbi tapasztalatok
- más emberek tapasztalatai
- az emberek korlátozó, meghiúsító szavai

- 4 / 8 -



Reasoning: a work of the flesh
Creflo Dollar

1. Az aktuális helyzetek  
Pl.: - Isten azt mondja, hogy meggyógyultál, azonban az aktuális helyzet az, amit az orvos 
mond.
- Vagy a bankkártyád akadályoz abban, hogy Isten szemszögéből lásd a dolgokat.
- Vagy a feleséged és a gyermekeid fognak akadályozni abban, hogy Isten szemszögéből 
lásd a dolgokat.
- A megtéretlen ismerőseid fognak akadályozni abban, hogy Isten szerint lásd a dolgokat.
- A testedben lévő szimptómák akadályozhatnak abban, hogy Isten szemszögéből lásd a 
dolgokat.
- A munkanélküliség akadályozhat abban, hogy Isten szerint lásd a dolgokat.
Milyen a jelenlegi helyzeted? Te képes vagy nem engedni ennek a helyzetnek, hogy aka-
dályozzon abban, hogy Isten szemszögéből lásd a dolgokat. Ne engedd meg ennek a hely-
zetnek, hogy akadályozzon, mert amikor elkezded a dolgokat Isten szemszögéből látni, ez 
lehetővé fogja tenni, hogy másképp láss, mást tapasztalj. Tehát milyen a jelenlegi helyze-
ted? Mi azt mondjuk: „Jézus sebeiben meggyógyultál!” „De a röntgen!” – mondod te. Ne 
engedd, hogy a röntgenfelvétel megállítsa a gyógyulásodat! Mi azt mondjuk: „Te gyara-
podsz és gazdag vagy!” „De nincs semmi pénzem a bankban!” – mondod. Ne engedd, 
hogy a jelenlegi helyzeted megakadályozza Istent abban, amit éppen tenni akar! Isten azt 
mondja  a  112.  Zsoltárban:  „Gazdagság  és  bőség van a  házadban…” Te  azt  mondod: 
„Nincs  egy  vasam  se,  szörnyű  anyagi  helyzetben  vagyok!”  „Te  nem  érted,  nincs 
munkám… ki akarnak tenni…” Ne engedd, hogy a jelenlegi helyzeted megállítsa azt, amit 
Isten most akar cselekedni! 
Ha azt mondod: „Én nem látom, hogy fog ez megtörténni…” – hústestben vagy! Ha azt 
mondod: „Én nem látom, hogy fog ez megtörténni…” – Ne aggódj!  Nem fog megtörtén-
ni!  „Nem tudom elképzelni, hogy fogunk kiköltözni ebből a házból!” Ne aggódj! Soha 
nem is fogsz. „Nem tudom elképzelni, hogy fog gyarapodni a jövedelmünk…” Ne aggódj! 
Nem is fog! Nem tudom, hogy lesz a családomban valaha is békesség.” Nem is lesz soha!
Mennyi dolgot láttál a múltban, és Isten véghezvitte. Ki mondta, hogy látnod kell ahhoz, 
hogy Isten megtegye? Értitek, amit mondok. Ha azt mondod: „Egyszerűen nem tudom el-
képzelni, hogy fogja Isten ezt megcsinálni…” Még mindig testben vagy, és siránkozol… 
„Látni akarom, de nem tudom…” Mire Jézus azt mondja: „Én sem.”
„Micsoda klassz autó! El nem tudom képzelni, hogy valaha is vezetek egy ilyet…” Nem is 
fogsz! Testben vagy… és a „test nem használ semmit”, nem származik belőle semmi ha-
szon. Az elméd rossz nyomon halad.
A testben járás azt mondja: „Ha nem látom, nem hiszem.” 
A szellem szerint járás: Hinni, hogy megkapom, mielőtt látom! Szellem szerint járni azt 
jelenti: „Azt látom, amit hiszek. A szellem szerint járás: te nem látod, a mama nem látja, 
de  te  hiszed,  hogy megkaptad.  Beszélsz  embereknek olyan dolgokról,  amikről  hiszed, 
hogy megkaptad, de még nem látja senki, csak te. Olyan dolgokról beszélsz, amiket látsz, 
de még nem manifesztálódtak – ez a szellem szerint járás. Te beszélsz embereknek egy 
házról, amit még meg sem kaptál, de hiszed, hogy megkapod… 
A Biblia azt mondja: „A ti utaitok nem az én utaim…” Mert a ti utaitok: „Látnom kell, 
mielőtt hiszem” Isten útja pedig: „Vedd át először!” „Vedd át, én már megépítettem!”
Isten nem akkor teszi meg, amikor mi hisszük, hogy megkaptuk. Ő megtette a világ meg-
alapítása előtt. Mi azt mondjuk: „Nekem most kell!”
20 év halogatás után, egy hete tértél meg, és azt akarod, hogy az Úr most azonnal tegyen 
valamit. Tett: mellesleg megmentett. Kiszabadított a pokolból!…
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Isten már megtette, mielőtt megtörtént. Isten már megtette, mielőtt megtörtént. Még két-
szer el kell mondanom: Isten már megtette, mielőtt megtörtént. Nem akkor tette, amikor 
megtörtént veled. Nem akkor tette a gyarapodást, amikor megkaptad. Megtette már, mi-
előtt te megkaptad. Csak be kell lépned szellembe, hogy megkapd. Figyeltek arra, amit 
mondok? Tehát ne engedd a jelen körülményeknek, hogy korlátozzanak, és megállítsák, 
amit Isten most akar tenni az életedért.

2. Korábbi tapasztalatok  
Ne engedd, hogy korábbi tapasztalatok korlátozzanak abban, amit Isten tehet érted most.
Nemrég találkoztam emberekkel, akiket Isten kihozott a börtönből. Mi irányítottuk őket: 
„Menj, tedd ezt!” „Menj, tedd azt!” Ők meg jöttek a korábbi tapasztalataik miatti aggá-
lyoskodásaikkal. „Nem tudok elmenni erre a munkahelyre az erkölcsi bizonyítványom mi-
att.” Látod, ez korlátoz téged. A korábbi dolgokra próbálod alapozni azt, amit Isten most 
akar tenni. Nem érted meg, hogy Isten tudja, hogyan tegye meg, amit meg akar tenni. 
Hogy milyen az erkölcsi bizonyítványom – az nem fogja Istent befolyásolni abban, amit 
tesz. De soha nem fogod megtudni, hogy Isten mit tesz, ha megengeded a korábbi tapasz-
talataidnak,  hogy visszatartsanak  az  elindulástól.  Te  berendezkedsz  a  középszerűségre 
ahelyett, hogy kilépnél és hinnél Istenben valami csodálatosra, nagyszerűre nézve az éle-
tedben. 
„Ó minden évben ez a karambol!” „Úgy tűnik, minden évben ez történik.” Korlátozod Is-
tent abban, amit ebben az évben akar tenni érted, mert mindent az előző évre alapozol. Ne 
tedd ezt! A korábbi tapasztalatok meg fognak akadályozni abban, hogy Isten szerint láss. 
Isten Igéje ma ezt mondja… de a te korábbi tapasztalataid: „Tudod imádkoztam, és nem 
történt meg… Hetente háromszor jöttem Istentiszteletre, mégsem történt meg…” a koráb-
bi tapasztalatid akadályoznak abban, hogy Isten szerint láss.

3. Más emberek tapasztalatai.  
 „Nos, az én tapasztalataim alapján…”
Nem. Mi nem a te tapasztalataid alapján tesszük a dolgokat. Óvatosnak kell lenned ezen a 
területen, mert a szerencsétlen emberek társaságot akarnak. Mert a szerencsétlenség, a si-
kertelenség társaságot kíván. Itt egy asszony, aki negyedszer vált el. És tudja, hogy van-
nak problémáid a férjeddel. És bele akar szólni: „Tudod kedvesem az én tapasztalatom az, 
hogy ez nem fog megváltozni. Nem maradt már jó férfi.” Te hazudsz. Nézz ide, itt is van 
egy! Ne mondj ilyeneket!  „Nem maradt már jó férfi, hasonló helyzetben lehetsz, mint 
én… szerencsétlen…”
Te nem más tapasztalatai alapján cselekszel. Te Isten gyermeke vagy. „Az én meglátásom 
szerint ennek az árunak az árusítása a mi klímánkban nem kifizetődő.” Álljunk meg perc-
re! Isten mondta neked, hogy ezt tedd? Mert, ha Isten mondta… más emberek tapasztalata 
nem számít, ha az Úr mondta valamiről, hogy tedd. Az Úr megváltoztatja a helyzetet úgy, 
hogy mindenki azt az árut fogja venni, te pedig korlátozod az életed azáltal, hogy más em-
berek tapasztalataira hallgatsz. Ezek elvonnak Isten szavától, és már nem Isten szemszö-
géből látod a dolgokat, valaki más tapasztalatai miatt. Ne tedd ezt! Néha azt kell monda-
nod: Imádkoztam, köszönöm testvérem, az Úrtól van ez. Az Úrtól van, és megvan. Halle-
luja!
Ha más emberek tapasztalatai válnak a te elvárásoddá – testben vagy. Értitek? Ha más em-
berek tapasztalatai válnak az elvárásoddá, és elkezdesz az emberek tapasztalatai alapján 
elvárni dolgokat… „Á, ebből nem lesz semmi, mert XY azt mondta…” „Tudod XY ezt 
meg ezt mondta…” Arra alapozod az elvárásaidat, amit az emberek mondanak. Nem szá-
molsz azzal, hogy te újjászületett, Szent Szellemmel telt hívő vagy, és az Úr szól hozzád 
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és irányítja az életedet. Mégis megengeded, hogy korlátozzanak, és nem úgy látod a dol-
gokat, ahogy az Úr mutatta neked – mert valaki más látására hallgattál.
Emlékszem,  amikor  a  World  Changers  gyülekezetet  alapítottuk  –  hallottam ilyeneket: 
„Van elég gyülekezet ebben a körzetben, nincs szükség többre.” Nekem azt kell tennem, 
amit az Úr mondott nekem! Én nem fogom engedni, hogy az elvárásaim mások tapasztala-
tain alapuljanak. 
„Mi is imádkoztunk már, de semmi sem mozdult. Igen, Jézus nevében imádkoztunk…”
Az én elvárásom nem tőled függ, hanem attól, amit Isten mondott az Ő Igéjében. Azon 
alapul, ahogy Isten látja. Nem érdekel, hány ember kiabálja, hogy lehetetlen. Amikor azt 
hallom, hogy „lehetetlen” – tudom, hogy ez egy feladat El Shadaj számára! Amikor hal-
lom: „lehetetlen” – én elvárom, hogy El Shadaj jöjjön, és tegyen valamit…
„Mi vagyunk az orvosok, és az alapján, amit látunk, egy évet adunk a betegnek…” Ha-ha-
ha: mi nem az orvosok jelentéseire alapozzuk az elvárásunkat!
Meg kell értened, ha valami jön az életedbe, a bensődre kell figyelned, oda láncolni ma-
gad Isten Igéjéhez, és mondani: Hé, ördög, ha táncolni akarsz, táncolj! De én győzni fo-
gok! Hú! Jézus!
El kell határoznod, hogy bármi történjék; „Nem foglak elhagyni Istenem!” „Én örökké áll-
ni fogok, ördög!”
És ha kész vagy örökké állni, nem fogsz sokáig állni!
Ne menj azzal az Úrhoz: „Uram, ezt meg kell tenned a hét végéig!”
Nem, Uram, én nem megyek sehova. Állni fogok ezen az Igén, nem változtatom meg a 
gondolkodásomat. Ez az amit mondtál nekem. Engem nem érdekel, amit látok… Te olyan 
Isten vagy, aki nem tud hazudni. Ha megmondtad, megteszed. Ha megmondtad, megvaló-
sítod.
Ne gyere nekem azzal, mi történt XY-al! Te nem tudod, amit én tudok. Én nem mozdu-
lok… Ne engedd, hogy mások tapasztalatai korlátozzanak! 
Tudjátok, hogy nem azokra a tapasztalatokra gondolok, amelyek a fizikai törvényekkel 
kapcsolatosak.  „Tudod leugrottam az épület  tetejéről,  és leestem.” Erre ne mondd azt: 
„Tudod, dicsőség az Úrnak, a pásztorom azt mondta, hogy ne törődjek mások tapasztalata-
ival, úgyhogy én nem fogok leesni.” De le fogsz esni, mert van egy törvény, aminek neve 
a gravitáció. Figyelned kell azokra, akik a fizikai törvényekkel kapcsolatos tapasztalataik-
ról beszélnek.

4. Más emberek szavai, amelyeknek a célja, hogy korlátozzanak téged.  
Pl. „Egyikünk sem ment főiskolára, te sem fogsz:” 
Szavak, amelyek lenyomnak, és lent akarnak tartani.
„Egyikünk sem jött ki a szegénységből – te sem fogsz.” „Egyikünknek sem volt sikeres 
házassága, sikeres karrierje – neked sem lesz!”  Ne engedd, hogy mások szavai lenyomja-
nak, lent tartsanak. A testi gondolkodás fizetsége, hogy megállásra kényszerít. Az ilyen 
kijelentések célja, hogy megállítson. „Mindenki azt mondta, hogy nem leszek jó semmire. 
Biztos igazuk van.” Nem, ne fogadd el! Az igazi előrelépés, hogy felülkerekedsz ezen a 
dolgon. Értitek, amit mondok? Ha legyőzöd ezt a dolgot – ez az igazi előrelépés. Az igazi 
előrelépés nem csupán gyarapodás, mert lehet, hogy gyarapodtál, de nem győzted le a rád 
kimondott negatív szavakat. És amit nem győztél le, oka lehet annak, hogy végül vissza-
ess… Az igazi előrelépésed az, amikor lenyomnak, prófétálnak, azt mondják olyan leszel, 
mint ez vagy az a személy – te pedig legyőzöd. Amikor azt mondják: soha nem tudod 
megcsinálni… Az igazi előrelépés, amikor ezeket a korlátozó szavakat ténylegesen legyő-
zöd. Ha győzöl a kihívásokban, amit a társadalom, a család, az emberek raknak rád. Egy-
szerűen megteszed, amiről azt mondják, hogy nem fogod megtenni. Mindenképpen meg-
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csinálod. Felgerjedsz, amikor valaki az arcodba vágja: „Ezt soha nem fogod megcsinálni.” 
Ha-ha-ha. Dicsőség az Úrnak!
Micsoda szörnyűséget prófétált valaki az életed fölött? Te nem leszel olyan, mint a szo-
morú nagybácsid. Nem, te Isten igazságossága vagy. Te nem leszel pénztelen egész éle-
tedben! Isten éppen dolgozik valamin, amire nézve hiszel Benne. Te nem leszel drogfüg-
gő. Isten tudja, hogy szabadítson meg egy Istentiszteleten! Sokan tesznek bizonyságot, 
hogy egyszer jöttek el ide, és egy alkalom elég volt, hogy többé ne nyúljanak droghoz. Is-
ten tudja, hogyan tegye meg. Ezért én most kinyilatkoztatom az előrelépést a gyülekezet 
fölött: 
Le fogjátok győzni az emberek korlátozó, meghiúsító szavait!
„Én nem kaptam munkát.” Te most készülsz kapni! Legyőzöd ezt a dolgot. Ez az előrelé-
pés. Akkor lépsz előre, ha azt a dolog, aminek az volt a célja, hogy visszatartson – nem 
működik. Nem működik. Téged nem lehet legyőzni! Te nem lehetsz legyőzött! Te isme-
red a jogaidat. Ismered Istent, Isten pedig gondoskodik a többiről.
És. 46:9-10 Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én va-
gyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonla-
tos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a 
mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez vi-
szem minden akaratomat; 
Mikor jelentette ki Isten a véget? Kezdetben. Nekünk ugyanezt kell tennünk. Mondjátok 
hangosan: „Én igen sikeres vagyok, nagyon prosperáló.
Te kijelented ezt, mielőtt a dolog elkezdődik. Mondjátok hangosan: hosszú élettel elégít 
meg engem az én Istenem.
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