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1Ján 5:4-5 Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot; és
az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten
Fia?!
A hitről beszélünk. Sokszor látom, hogy az emberek hallgatják a hitet, de nem vagyok biztos
abban, hogy járnak is benne. Mert nem látom ennek a bizonyítékát. A hit a természetesen túl visz
téged. Arról tudod felismerni, hogy valaki hitben jár, hogy ezek a dolgok megtörténnek az életében.
A hit az, ami előrevisz téged a frontvonalhoz, és győzelmet ad neked. Az egyetlen útja a világ
legyőzésének a hit! A Biblia azt mondja:
Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten
elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt
keresik.
Nem azt mondja, hogy szeretet, hanem hogy hit által. A szeretet nagyon fontos, mert e nélkül a hit
törvényei nem működnek. De itt azt mondja az Ige, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Én
hiszem, hogy Isten átlép 20.000 emberen, hogy eljusson ahhoz, akiben hitet lát! Ez azért van, mert
Isten így rendelte, és azt akarja, hogy ezáltal éljünk. Úgy gondolom, hogy ez az engedelmességünket mutatja Neki. Isten a hitre válaszol. És soha nem is válaszol másra, csak hitre. Isten arra
hívott el minket, hogy hit által járjunk. Lapozzatok a Róma 1-hez! Én gyorsan fogok haladni, mert
sok mindent ismertek már ebből, de ahogy mondtam: ez egy hit frissítő. A frissítés számomra azt
jelenti, hogy pl. elviszem az autómat beállításra. Nincs-e valami gond a vízhőfokkal…. Ti csak
beállításra jöttetek ma. Megvizsgáljuk, hogy minden erőd a hitedben van-e, ahogy lenni kellene.
Róm 1:16 −17 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek
hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.
Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg
van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
Isten elvárja tőlünk, hogy hit által éljünk. Ez minden percet, minden órát, minden napot jelent….
A Biblia azt mondja, hogy a hit nő. Ahogy használod a hitedet, növekedni fog, és egyre erősebbé
válik, és holnap többet fogsz tudni tenni a hiteddel, mint ma. És van állandóan növekedő hit….
A hit számára nincs stagnálás. A gyülekezetben gyakran látom, hogy valaki a másik hitén él….
Ezzel fel kell hagynunk. A magunk hitét kell használnunk, mert a Biblia azt mondja, hogy nem
mindenkinek van hite /2.Thes 3:2/.
2Thess 1:3 Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti
érettetek, amiképpen méltó [is], mivelhogy felettébb megnövekedék a ti
hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
Láthatod, hogy a hit tud növekedni. Akik nem születtek újjá, azoknak nem lehet hite. Lapozzatok a
Róma 12-höz:
Róm 12:1-2 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára,
hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves
áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e
világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
David Oyedepo mondta – amikor itt volt – hogyha a hitednek nincs bizonyítéka, akkor az
hamisítvány. Rá kell tudnod mutatni valamire: „A hitem tette ezt!” Ha valamit természetes szinten
meg tudsz tenni, akkor honnan tudod, hogy a hited működik-e? A hit túl visz a természetesen.
Róm 12:3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek,
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hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem
józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Az 1. versszakban ott van: „atyámfiai”. Tehát a „mindenkinek” illetve „kinek-kinek” azokra
vonatkozik, akik Isten Országában vannak. Isten adta neked a hit mértékét. Amikor újjászülettél, te
újra kapcsolódtál az örökkévalósághoz. Újra kapcsolódtál, összekapcsolódtál Istennel, az
örökkévalóval. Ekkor hit fecskendeződik a bensődbe: a hit mértéke. Más-szóval: neked ugyanaz a
mértéked van, mint nekem. A különbség közöttünk az, hogy én talán jobban fejlesztettem az
enyémet, mint ti. A lényeg, hogy mindannyian ugyanazzal a mértékkel indultunk. De nekünk kell
fejlesztenünk.
Szent Szellem velünk van, és Jézus a mi hitünk szerzője és bevégzője vagy fejlesztője. Ő olyan
helyekre fog vezetni ahol használnod kell a hitedet. Mondjatok áment erre!
Sok keresztény olyan helyeket keres, ahol nem kell használnia a hitét. De Isten nem így teszi…. Itt
aztán bejön olyan elképzelés, hogy Isten küldte az ördögöt Jóbra…. Ezt ne hidd el! Arról beszélek,
hogy Isten azért adja neked a hitet, hogy legyőzd a világot. Ha hited van, az ördög célpontjává
válsz, mert az ellenség nem téged keres, a bensődben lévő alkotóelemet keresi, amit hitnek
nevezünk. Mert ha ez nagyon fejlett, akkor vissza tudsz szerezni mindent, amit elvett. Mert az
ördög olyan területen ül, ami a tied. Erről fogok egy kicsit beszélni ma este. Halleluja!
Az ördög privát tulajdont tart vissza.
A hited korlátlan lehetőségek világába visz. Úgyhogy, ha van hited, ez olyan működésre képesít
amely messze felül haladja a világi rendszert. És le tud győzni mindent a földön, és semmi nem
lesz lehetetlen a számodra. Mert a hit összekapcsol az Örökkévalóval, Isten egész birodalmával. A
hit ezt teszi. Neked megvan ez a fajta hited. Nézzünk erre egy képet:
Márk 4:35-40 Azután monda nékik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át
a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy amint a
hajóban vala; de más hajók is valának vele.
Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba,
annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében a
fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem
törődöl vele, hogy elveszünk?
És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj
el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.
És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen
hitetek?
Elvárta tőlük, hogy használják a hitüket? Igen. De mit tett az ördög a hitükkel? Elrabolta. Rávette
őket, hogy jobban törődjenek a körülményeikkel, mint Isten ígéretével. Amikor ez megtörténik,
érdekes, hogy kételkedés jön a szívünkbe. Harc idején a szemedet Isten Beszédén kell tartanod.
Nos, a hitet táplálni kell. Mert ha nem, akkor elkezd gyengülni. A hit viszont kijelenti a győzelmet a
csata közepén. A hit mindig kijelenti a győzelmet a harc közepén.
Emlékezzetek Dávidra, aki megjelenik a frontvonalban…. aztán szembekerül Góliáttal. Góliát
átkozza Dávidot…. Lapozzatok az 1.Sám 17-hez! Akarom, hogy lássátok ezt. Tanulmányoztam ezt
ma reggel. Isten azt mondta nekem, hogy mondjam el nektek, hogy a hit szórakozás. És hogy a hit
könnyű. Nem nehéz. Csak azok gondolják küszködésnek, akiknek intellektus által kifejlesztett hitük
van. A hit egy olyan erő, ami a szellemedből jön ki, és még egy gyermek is használhatja. Nem
bonyolult, könnyű és nem kínlódás. Ha küszködésnek találod, akkor a tested próbál részt venni
benne. Ezt ki kell hagynod, és le kell nyugodnod. Mert amikor hited van, ez látszik az arcodon.
Látható. Egy békesség van rajtad. Mert látod a kimenetelt. Ekkor tudod, hogy hitben vagy. Értsd
meg! A víz ott van körülötted, de ha a szemed Jézuson tartod, a hited szerzőjén, ha Isten
Beszédén tartod a szemed…. Néha csak annyit kell tenned, hogy dicséred Istent. Mert a dicséret
elhallgattatja a támadót. Néha kérned kell a vért. Mert a vérvonalat nem lépheti át! És te a hit jó
harcát harcolod. Miért? Mert át kell érned a másik oldalra. És a hited kulcsfontosságú a sorsod
számára….
1Sám 17:43-46a És monda a Filiszteus Dávidnak: Eb vagyok-é én, hogy te
bottal jössz reám? És szidalmazá a Filiszteus Dávidot Istenével [együtt].
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Monda továbbá a Filiszteus Dávidnak: Jöjj ide hozzám, hogy testedet az
égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam.
Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és Paizzsal jössz
ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében
megyek ellened, akit te gyalázattal illetél.
A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom
rólad.
„…a mai napon…” ezt a „mai napot” helyezd előtérbe, mert az egyik dolog, amit Isten tanított
nekem ma reggel, hogy Isten gyermekei gyakran Istenre várnak… Amit Isten meg fog tenni érted,
azt már megtette. Követitek, amit mondok? Figyelj!
Isten képessége a te örökséged! Isten képessége a te örökséged! A hit az összekapcsoló. Mert
hitre van szükséged ahhoz, hogy belépj az örökségbe. Még egyszer elmondom: Isten képessége a
te örökséged.
Zsolt 27:1 Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az
én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Nem csoda, hogy nem fogsz félni. Ha az Ő ereje a te örökséged, akkor te jó formában vagy! Most
már láthatod, hogy Dávid fiatal fiúként, hogy tudott ilyen nagy hanggal szólni. Mert ő nem a saját
képességeire nézett. Ő a szövetség által hozzá volt kapcsolódva Isten képességeihez! És úgy
birtokolhatta ezt, mint a sajátját! „Mai napon fog az Úr, kezembe adni téged!”
1Sám 17:46-47 A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és
fejedet levágom rólad. A Filiszteusok seregének tetemét pedig az égi
madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az
egész föld, hogy van Izráelnek Istene.
És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által
tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni.
Ez a lényege Izsák megkötözésének is. Ez az, hogy Isten és én össze vagyunk kötve. Ennek a
neve: szövetség. Ábrahám és Isten eggyé váltak. Egy szövetség által. A feleségemmel összeházasodtunk – eggyé lettünk. Elmegy vásárolni, a neve Winston. Követitek, amit mondok?
A lényeg az, hogy mi egyek vagyunk Istennel! Krisztusban.
Zsid 11:1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott
dolgokról való meggyőződés.
A hit a garancia /megerősítés, birtoklevél/ a dolgokról, amikben reménykedünk. A hit a bizonyítéka
a valóságáról azoknak a dolgoknak, amiket nem tudunk látni. A hit valóságos tényként kezeli
azokat a dolgokat, amik nem jelentettek ki az érzékeknek. Figyeld meg! A hit a birtoklevél. Az
ellenség meg akarja tartani a birtoklevelet, de az egész föld a tiétek.
2Kor 10:4,5 Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek
az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen
emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a
Krisztusnak;
Az „erősség” minden, ami ellenkezik Isten Beszédével. Ezért mondja, hogy romboljátok le a
vitatkozásokat. Az „erősség” vitatkozni fog az Igével. Megpróbálja elmondani neked, hogy mi nem
a tied….
Menjünk vissza Dávidhoz.
1Sám 17:46 A mai napon kezembe ad téged az Úr….
„….a mai napon….” Nekem nagyon tetszik ez. A vallás soha nem ad meg időt. Mindig azt mondja:
valamikor.
De a hit megmondja, hogy mikor fog megtörténni. Gondolj bele. Ha Isten képessége az én
örökségem… Isten meg tudja mondani, hogy valami mikor fog megtörténni. És megtörténik egy
másodperc töredéke alatt, amiről azt mondta, hogy meg fog történni. Ha nekem megvan ugyanez
a képességem, akkor én is mondhatom ezt! Hogy meglesz az autóm kedden! Meglesz a tandíjam
a következő hétfőre! A harc közepén…. mert az elméd harcol veled, az ellenség próbál gondolatokat beléd fecskendezni…. De te úgy győzöd le a világot, hogy hiszel. Neked hinned kell abban,
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amit még nem látsz, és nincs természetes bizonyítékod arról, hogy létezik. Minden már ott van!
Ef 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja,
Aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban,
„….Aki megáldott….” Már megtörtént! Úgyhogy neked nem kell imádkoznod, hogy Isten gyógyítson
meg téged. Egyáltalán. Ez már a tiéd. Vedd át! Dicsőség Istennek! Figyeld meg, mit tesz a hit! A hit
megváltoztatja az időzónát. Miért? Mert éppen elhagytam a mulandót, és felemelkedtem az
örökkévalóba, ahol nincs idő. Úgyhogy most úgy kell beszélnem, hogy nincs idő. Mert a megvallásom uralni fog engem. És ha ez kint tart engem a jövőben, akkor az ígéretem is a jövőben fog
maradni. De ha legyőzöm a testem okoskodásait, hogy még nincs meg nekem – és ezt legyőzöm
hittel, és azt mondom: Álljunk meg egy percre! Az Ő sebei által én meggyógyultam! Most azonnal!
Így Isten ereje mozogni tud, és gyógyulást tud hozni a testembe. Nem arról van szó, hogy Istenhez
kell imádkoznom, mert Ő már megtette. Az egy tény, hogy Jézus elhordozta a kereszten. Már
megtörtént. Az ördög is tudja, hogy megtörtént…. és ő ül a reménységen, hogy nem fogsz utána
menni. Én jövök az egészségemért, a gazdagságomért, a békességemért! Én jövök az örömömért!
Jövök mindazért, ami Istennél megvan számomra! Jövök érte! Ma! Ma! Ma! Elég hosszú ideig
voltam pénztelen. Ma! Eleget aggódtam! Eleget voltam félelemben. Ma! Eleget voltam munka
nélkül! Ma! Ma! Én dolgozom ezen: ma! Ma! Mondom: ma! Ezért jövünk ide. A visszatartás, a
halogatás nem Istentől van! Ő egy „mai nap” Isten. Értitek ezt?
Minden szellemi, mielőtt természetes lesz. Foglalkozzunk egy kicsit ezzel, mert ez segít neked. A
hit hallásból jön. Ha hallod, és építesz megértést, ez építi a hitedet. Ha megérted, hogy mit tesz ez,
bizodalmad lesz.
Ján 4:24 Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben
és igazságban imádják.
Isten szellem.
1Móz 1:1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
Mi tudjuk, hogy a föld fizikai, de Isten szellemi. Figyeld meg! Szellemi teremtett fizikait. Tehát a
nagyobb valóság a szellemi. Értitek? A természetes dolognak kellett lennie egy szellemi
összetevőjének ahhoz, hogy létezzen. Még egyszer elmondom, hogy jól értsétek. Minden
anyaginak az eredete a szellemben van. És az anyagi dolgok létezése a szellemi dolgoktól függ.
Az anyagi dolgok létezése a szellemi dolgoktól függ. Értitek ezt? Hadd kérdezzek valamit! Én
szellem, lélek és test vagyok. A valóságos énem a szellem. Ahhoz, hogy a testem létezzen, nekem
benne kell lennem. Igazam van? Ha én nem lennék benne, összeesne. De ez nem fog megtörténni, amíg én nem éltem itt egy hosszú életet. Nos, összeesik, és egy idő múlva vissza fog térni a
porba, amiből lett. Tehát a fizikai tested létezéséhez kell egy szellemi komponens (összetevő).
Más-szóval: az anyagi dolgok létezése függ a szellemi dolgoktól. Maradjatok velem, mert ez
kulcsfontosságú. Úgyhogy bármilyen anyagi dologról van is szó, kell hogy legyen egy szellemi
összetevője ahhoz, hogy létezzen. Itt van egy démonizált ember…. Bolondul viselkedik…. de
amikor a démonokat kiűzte Jézus, úgy találták, hogy Jézus lábainál ült, és az eszénél volt. Miért?
Mert amit megnyilvánulni láttak, annak volt egy szellemi összetevője. Ezért nyilvánult meg az
ember viselkedésében. De amikor megszabadult attól a szellemi komponenstől, a megnyilvánulás
már nem létezett többé. Ezt meg kell ragadnotok, mert ez lényeges! Hú!
Függetlenül attól, hogy milyen a helyzetem, ez először is szellemi. És ha én kezelni tudom szellemi
szinten, ez a helyzet megoldható!
És a hit áthatol a gyökerekig, ami szellemi. A te alacsony sorsod először szellemi volt. A lyuk azon
a tetőn először szellemi volt. Nos, ez nagyon lényeges. Neked nincs alacsony sorsod. Ne fogadd
ezt el! Lapozzatok a Márk 11-hez. De előtte még nézzük meg az Efézus 1:3-t. Ez egy koncepció,
amin gondolkodnod kell! A szellemed gyorsan meg fogja ragadni, de az elméd okoskodni próbál.
Ef 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja,
Aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban,
Krisztushoz jövök, és mindezek a dolgok az enyéim. Azt akarom, hogy ezek megnyilvánuljanak az
életemben. És ezek a dolgok először szellemiek, mielőtt természetesek lennének. Van egy helyzet
az életemben, ahol szellemi áldásaim még nem nyilvánultak meg. Nekem be kell hoznom ezeket
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az áldásokat, és a helyzetet pedig ki kell dobnom. A módja annak, hogy bejussak valamihez az
örökkévalóságban – ami már az enyém – a hitem. Fel kell szabadítanom a hitemet arra nézve,
hogy bejöjjön az életembe az a konkrét áldás, és eltüntesse azt a hiányt vagy problémát, ami ott
van. Dicsőség Istennek!
Én azon dolgozom, hogy ezt megértsétek.
Egy bűnösnek nem kell könyörögnie Istenhez, hogy megmentse őt. Csupán annyit kell tennie,
hogy befogadja Jézust, és elfogadja Urának és Megváltójának! Függetlenül attól, hogy tudja-e
vagy nem, Jézus az övé. Ő a megmentője.
Ő volt az én megmentőm is. Ő az enyém. Ő értem halt meg. Isten Igéje szerint – amit Ő tett a
kereszten, értem tette! Úgyhogy Ő az enyém. Gyakorlatilag Ő az én tulajdonom. Nekem jogom van
hozzá, én befogadtam Őt Uramnak és Megváltómnak! Ő hozzám tartozik.
A bűnösnek nem kell könyörögnie azért, ami az övé. Át kell vennie. És egyik hívőnek sem kell
könyörögnie azért, ami az övé! Át kell vennie. Mondjatok áment erre!
Nekünk azt kell átvennünk, amit Ő már megtett. És Ő mindent megtett, életed minden területéért.
Mindazért, ami az életre és a kegyességre való. És mindaz – amit megtett – már a tied. A mi
feladatunk, hogy átvegyük. A Biblia nem azt mondja, hogy szabadulj meg valamitől, hanem azt,
hogy vegyél át valamit. Mert ha én átveszem, akkor az, ami nem Istentől van az életemben,
távozni fog! Két dolog nem működik ugyanazon a helyen ugyanabban az időben. Mondjatok áment
erre! A szabadulás az enyém! Dicsőség Istennek! Az Ő képességei az enyémek! Az Ő békessége
az enyém! Az Ő öröme az enyém! Mindezek a dolgok az enyémek. És mindez szellemben
kezdődik! Nekem először szellemből kell átvennem. Ahhoz, hogy átvegyem szellemből – ezt nem
tehetem a testemmel, mert test és vér nem tud átvenni semmit szellemből. Nem tudnak eljutni oda.
Ami test az test, és ami szellem az szellem. Úgyhogy nekem át kell vennem, nekem hinnem kell,
hogy megkaptam, amikor imádkozom, és nem keresek érzéseket arról, hogy átvettem! Ezt meg
kell értenetek, mert minden betegségnek gyökere van. És Jézus jött, hogy hozzáférjünk a
gyökerekhez, és elvághassuk azt a dolgot a gyökerénél. Emberek! – ti elvághatjátok a viszályt a
házatokban a gyökerénél! De csak hit által juttok hozzá!
Jézus azt mondta a viharnak: „hallgass, némulj el! És lőn nagy csendesség.” Nos. Testből vagy
szellemből tette ezt? Szellemből. Mert a test nem tudja megtenni. Jézus megátkozta a fügefát…
Nem fogok tovább menni. Holnap itt folytatjuk. Mert azt akarom, hogy megértsétek ezt az elvet,
hogy minden anyagi létezőnek az eredete szellemben van. Hogyha el tudom vágni a szellemit,
akkor megnyilváníthatok valami mást a természetesben.
2Kor 4:18 Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra;
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
A láthatók ideig valók = alá vannak vetve a változásnak. Minden olyan helyzet az életedben, ami
nem egyezik Isten Beszédével, alá van vetve a változásnak! Én vehetem azt, ami Isten Beszédében van, és ezzel a gyökerénél elvághatom azt, ami az életemben van, és nem kellene, hogy ott
legyen. És helyettesíthetem azzal, amit Isten Beszéde mond!
Mi szellemi lények vagyunk, és a hit a szellemünkből jön ki. És ez összekapcsol minket az
örökkévaló birodalommal, hogy mi ügyeket intézhessünk mind a két dimenzióban. A szellemiben
és a természetesben. A hitünkkel. Akinek nincs hite, annak meg kell maradnia egy dimenzióban.
Meg kell maradniuk a fizikaiban, és csak reménykedhetnek, hogy a dolgok jobbra fordulnak. De
neked nem kell semmiben reménykedned, csak Isten Beszédében. Ami a reménylett dolgok
valósága, és a nem látott dolgok bizonyítéka. És a hit soha nem fog cserben hagyni. A hit mindig
véghez fogja vinni, amire kiküldetett. És neked van hited, és te tudsz küldeni hitet. És a hit kreatív!
Pont úgy ahogy nem volt elég kenyerük és haluk, és a hit teremtett annyit, amennyit csak tudtak
enni. Figyeld meg, hogy 2 hallal és 5 kenyérrel kezdődött!
Ahogy egy dolgot mondok nektek, újabb kijelentések jönnek, és egyre mélyülnek! 2 hal és 5
kenyérke. Figyeld meg a hit teremtő részét! Figyeld meg Isten Beszédét, ahogy teremt! Figyeld
meg az asszonynál, akinek csak egy étele maradt /1.Kir.17:10-14/! Figyeld meg, hogyan teremtett!
Figyeld meg az asszonyt az olajjal /2.Kir.4:1-7/! Hogy teremtett! A Máté 15-ben a hit teremtett erős
lábakat a bénák helyett. Csak azért tud teremteni lábakat, mert azok már vannak, az örökkévaló–5/8-
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ságban. Nem tesz semmit újjá, csak belép oda, ami a te szellemi örökséged, és behozza az
életedbe. Új látást, új szerveket fog adni neked, új veséket… Nincs különbség… És minden a tied,
a tied… ki van fizetve, magántulajdonod. Az ellenség akart távol tartani tőle. Mert ha te megkapod,
a hit fertőző, át fog terjedni más emberekre, és ők is akarni fogják használni a hitüket, hogy valamit
tegyenek az életükben, és az ellenség el fogja veszteni minden földjét, amit szerzett és ki kell
takarodjon innen!
Nézzük a Márk 5-öt:
Márk 5:25-27 És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala és sok
orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit
sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,
Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté
annak ruháját.
Nos, mi a hit? A reménylett dolgok valósága, a nem látott dolgok bizonyítéka. Dolgok bizonyítéka.
Dolgok bizonyítéka. A hit bizonyíték valamiről, ami természetes szemmel nem látható. Úgyhogy ott
kell lennie. Mert ha van bizonyítéka, akkor ott kell lennie! Nem lehet, hogy nincs semmid, ha van
bizonyítékod. Más-szóval: ha bizonyítani tudom, akkor ott kell lennie! Megvan a bizonyítékom. Ez a
hit – hogy már ott van! Isten nem csinál semmi újat. Már megcsinálta! Ő örökkévaló! Benézett a
jövőbe, és látta, hogy vesére lesz szükséged. Belenézett a jövőbe, és látta, hogy szabadulásra
lesz szükséged. Ő belenézett a jövőbe, mert Számára nincs idő. Ő látja az alfát és az ómegát. A
kezdetet és a véget. Ő látja az egész életedet! És elkészített mindent, amire szükséged lesz! Ő
nem akarja, hogy az ellenség elvegye a te örökségedet.
Jézus meghalt, és az Újtestamentum tartalmazza mindazt, amit a Végrendelkező ránk hagyott. Ez
a végrendelet az evangéliumban van. Minden benne van, amire szükséged van, és amire szükséged lesz. Minden benne van az Ígéretben. Én veszem az Ígéretet és hallom. És ahogy hallani
kezdem, lemegy a fejemből a szívembe. És amikor betölti a szívemet, képessé válok, hogy
felszabadítsam a hitemet. Felszabadítom a hitemet, ami a reménylett dolgok valósága, és
bizonyíték a nem látott dolgokról. És a hitem nyilvánvalóvá teszi a Szent Szellem ereje által! Hú!
Emberek!
Isten mindenről gondoskodott! Mondjatok áment erre! Az ellenség harcol a hited ellen! Ő tudja,
hogy mire képes a hited. Képes legyőzni a világot! Mindaz, amit a világ rád akar rakni, a hit
leveheti! Mindazt, amit a világ tett veled, a hit megfordíthatja! Mindazt, amitől a világ távol akar
tartani, a hit hozzád fogja vinni! Mindazt, ami a tied, és a világ vissza akarja tartani, a hit el fogja
venni! A hit fogja mindazt, ami a tied, és nem kérdez senkitől semmit!
Márk 5:25-26 És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala, és sok
orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit
sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,
Volt benne egy kép arról, hogy egyre rosszabbul lesz. Miért? Mert valószínűleg segítettek neki
ebben. Valószínűleg azt mondták: „Sajnos, gyógyíthatatlan!” Minden alkalommal, amikor orvoshoz
ment, erősödött a tény, hogy egyre rosszabbul lesz. Ha egyre rosszabbul lett, végül meghalt volna!
De hallott Jézusról! Mi jön, amikor hallod Isten Beszédét? Hit. A hit a reménylett dolgok valósága. A
Biblia azt mondja, hogy amikor Ábrahámnak nem volt reménysége, kapott reménységet Istentől.
99 éves volt, a teste már nem volt képes a gyermek nemzésre. Sára is már öreg volt. De Isten azt
mondta, hogy bébije lesz. A Biblia azt mondja, hogy Ábrahám nem gondolt az ő már elhalt testével,
sem Sára már elhalt méhével, hanem erős volt a hitben… és dicsőséget adott az Istennek! Mert
teljesen elhitte, hogy amit Isten megígért, azt képes megcselekedni! /Rom 4:19-21/
Isten ígérte ezt neked Ő ígért neked békességet! Isten ígért neked örömöt! Ő ígérte neked, hogy
nem lesz hiányod! Isten ígérte neked, hogy sikeres leszel! És amit Ő ígért, azt Ő képes megtenni!
Ő a hitedet keresi. Amikor az asszony hallott Jézusról azt mondta:
Márk 5:28-31 Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.
És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult
bajából.
Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki
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belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?
És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze
téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?
„Látod, hogy a sokaság szorít össze…” Nem, nem! Valaki. Valaki!
Nos, mit teszel ezzel? Fogod, és azt mondod: Nekem van egy női rendellenességem a testemben… Ragadd meg ezt az Igét, és hitet építesz ezzel magadnak! Mondjatok áment erre!
Ott volt a 38 éve beteg ember…
Neked bele kell helyezned magad, és fel kell építened a hitedet! Mondjatok áment erre! A hit nincs
feszélyezve. Ha még mindig feszélyezve vagy, akkor még nem vagy hitben. Maradj az Igében
mindaddig, míg minden feszélyezettség kimegy! Aztán hitbe jutsz. Most már átnyomulsz a
tömegen, amely akadályoz az utadban.
Márk 5:34 Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj
el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.
A „gyógyulj meg” azt is jelenti, hogy a pénzed visszajön. Lapozzatok a Luk 13-hoz! Arról beszélek,
hogy neked magántulajdonod van, amin az ellenség ül! És én le akarom őt szedni onnan. Én azt
akarom, hogy kint legyen az életemből mától kezdve! Mondjatok áment erre!
Értsd meg, ahhoz, hogy megszerezd, el kell hagynod az 5 érzékszerv birodalmát. Mert az 5
érzékszerv feladata, hogy itt tartson a fizikai birodalomban. De neked el kell hagynod ezt. A hit
néha kicsit bolondságnak tűnik az intellektus számára. De dicsőség Istennek a 4 „őrült” barátért
akik megnyitották a tetőt, és leengedték a barátjukat Jézus lába elé, aki éppen tanított. De Jézus
látta a hitüket és azt mondta az embernek: „Fiam, megbocsáttattak neked a bűneid… vedd fel az
ágyadat és eredj haza!” / Mk 2:5,11/ Jézus nem mondta ezt, amíg nem látott hitet.
Luk 13:11-17 És ímé vala [ott] egy asszony, kiben betegségnek szelleme
vala tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel
nem tudott felegyenesedni.
És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál
a te betegségedből! És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és
dicsőíté az Istent.
Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombaton gyógyított Jézus,
monda a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon
jöjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon.
Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombaton nem oldja-é el
mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?
Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolc
esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?
És mikor ezeket mondta, megszégyenülének mindnyájan, kik magokat néki
ellenébe veték; és az egész nép örül vala mind azokon a dicsőséges
dolgokon, amelyek ő általa lettek.
Az „Ábrahám leánya” kifejezés nekem azt jelzi, hogy neki joga volt a gyógyuláshoz. Mondom:
jogod van a gyógyuláshoz. Ez nem arrogancia, nem gőg. Ez a te jogod! Neked jogod van a
gyógyuláshoz, mert te Ábrahám gyermeke vagy!
A hit azt jelenti, hogy elhagytuk az érzékek birodalmát! A hit azt jelenti, hogy elhagytuk az érzékek
birodalmát!
Értsd meg, hogy 5 érzékszerved van: látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, és ezek duplázottak a
szellemi birodalomban. Neked hallanod kell először. És Ő azt mondta? „Akinek füle van,
halljon…/Jel.13:9/ Ő nem a természetes fülekről szólt, hanem a szellemi fülekről. A hit hallás által
jön. Beszélned, szólnod is kell! „A hitből való igazság így szól:” /Rm 10:6/ A szellemed tud szólni is.
És a következő dolog, hogy hinned kell. Ez a szív. A Biblia azt mondja: „Szívvel hiszünk…” (Rm
10:10/
A látás. Mi képesek vagyunk látni olyan dolgokat, amit mások nem látnak. Vannak szellemi szemek
a szellemünkben. Arról beszélek, hogy az érzékeink száma teljes. A szellemi birodalomban pont
úgy ahogy a testben. És hit által ugyanúgy működhetsz a szellemi birodalomban, mint természetes
hittel a természetesben.
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Nekünk el kell mozdulnunk a természetes birodalomból a szellemibe. És látni fogjuk, hogy hogyan
aktivizáljuk a hitünket. Hogy tudjuk, ha azt mondom: „A mai napon kezembe ad téged az Úr…”
akkor az meg fog történni! Mondjatok áment erre!
Isten úgy készítette, hogy mi harcolhatunk, és győzhetünk. És győzhetünk minden csatában! Nincs
többé néhány győzelem, néhány veszteség. Mi minden harcot megnyerünk, mert mi a hit jó harcát
harcoljuk. És megragadjuk az örökéletet. Ez a mi időnk! Isten felemel minket! Csak az kell, hogy
én tanítsam nektek ezt. Hogyan működik a hit, hogyan szerzed meg, hogyan fejlesszed, hogyan
szabadítod fel és látod az eredményeit az életedben.
Adjatok dicsőséget az Úrnak!
A te sorsodat a hit határozza meg. Nem más mondja meg neked, hogy mit érhetsz el. A hit
határozza meg! Nem valaki más. Ha nincs hited a világi rendszert kell használnod. De ez a
rendszer manipulál… mert így boldogul.
Babilon olyan rendszer, amely Isten nélkül próbál működni. A hit hozza vissza Istent az életedbe…
Akarom, hogy megragadjátok ezt a kijelentést, hogy a természetesben lévő dolgoknak
komponense van a szellemiben. És ha én le tudom vágni a gyökeret a szellemben, a természetes
nem tud létezni! Csak úgy tud megmaradni ott, ha meg van a szellemi komponense (összetevője)!
De csak a szentek, az egyház tud működni egyaránt a fizikai és a szellemi birodalomban is! Ezért
vagyunk mi ilyen fontosak ma. Mert rengeteg mai problémának van egy szellemi komponense,
amihez a világban nem férnek hozzá, mert nem juthatnak el ahhoz a szinthez. Csak természetes
megoldással tudnak előállni. Tehát a fát csak a levelek szintjén tudják kezelni. De ti és én le tudunk
menni a gyökerekhez. „Ezért mondták, hogy ez a fa gyökerestül kiszáradt.” Jézus a szellemi
birodalomban átkozta meg azt a fát, és ki kellett száradnia.
A másik dolog, amire akarom, hogy emlékezz: A vallás soha nem ad meg időt! De mivel Isten
képessége a mi örökségünk, mi azt is meg tudjuk mondani, mikor fog megtörténni az a dolog.
Menjünk egy kicsit tovább! Nekem figyelnem kell, hogy Isten mikor van kész. Ő már most kész
van. Ő eltörölheti az adósságodat 24 órán belül! Nekünk rá kell mutatnunk néhány számlára
péntekig! (szerda este hangzott el ez a tanítás) Neked rá kell mutatnod a házasságodra! Neked rá kell
mutatnod egy helyzetre a munkahelyeden! De neked először a szellemi birodalomban kell uralmat
venned. Aztán uralkodnod a természetesben!
Atyánk! …Ha-ha, hú!… (nyelveken szól) Ó, igen! Új időszak jön számodra – mondja Isten – új
dolgokat fogok tenni rajtad keresztül! Mert én már megterveztem a sorsodat. És te el fogod érni az
ígéret földjét! Meg fogod kapni az örökségedet. Nos, szóld az Igét! És meg fogod látni
megvalósulni! – mondja az Úr! Hú! (nyelveken szól) Hi-hi Dicsőség Istennek!
Egy kenet van itt. Egy kenet van itt! Kapcsolódj! Kapcsolódj! Dicsőség Istennek!…nyelveken szól…
Atyánk, köszönjük, hogy mi hitben járunk és nem látásban! Halleluja! Mi kérjük az áldást, csodák
megnyilvánulását azokon, akik a hangom sugarában vannak. Mert mától fogva a hit szavát fogják
szólni. Jézus Nevében. Ámen!
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