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ALAPTANÍTÁSOK 
Hatalom Jézusban 3. – Hatalmi helyünk 

 
Példabeszédek 29:18 
„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen 

boldog.” 
 
Van olyan magyar fordítás, amelyben a ’látás’ helyett ’kinyilatkoztatás’ szerepel.  
Azért mondja az Ige, hogy: „boldog, aki megtartja a törvényt” – abban az idıben az embereknek 

törvény adatott. A mai ember számára pedig az Újszövetség.  
Úgyis mondhatjuk tehát ezt a verset a mai ember számára, hogy: boldog, aki megtartja Isten 

Igéjét.  
Tehát az az ember nem boldog, amelyik nem tartja meg Isten Igéjét. Az, aki megtartja a teljes 

Igét, az nem vész el, az boldog! 
 
2Korinthus 4:18 
„Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig 

valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 
 
Az Ige olyan dolgokról beszél, amelyek láthatók, és olyanokról, amelyek láthatatlanok. 

Természetesen mind a fizikai látásról szó van az Igében, mind a természet feletti látásról.  
Ahogy a következı versben olvasni fogjuk, nem a fizikai látásban járunk: 
 
2Korinthus 5:7 
„Mert hitben járunk, nem látásban.” 
 
Tehát nem a fizikai látásban, hanem a szellemi látásban - vagyis a hitben járunk.  
Ahogy a Példabeszédek Igéjét olvastuk, nem a fizikai látásról szólt az Ige, hanem a 

természetfeletti kinyilatkoztatásról. Itt tehát az Ige természetfetti látásról, kinyilatkoztatásról beszél, 
a szellemi szemeinkkel. Azt mondja az Ige, hogy e nélkül a szellemi látás, kinyilatkoztatás nélkül az 
ember elvész.  

Természetesen mi nem akarunk elveszni! Kell tehát, hogy egy látásunk legyen!  
Meg kell értenetek, hogy pontosan mirıl van szó, ahogy az Efezusi levél 1. részben is találtok 

egy csodálatos imádságot, hogy: a szellemi szemeink megnyíljanak. 
Gondoljatok például arra, hogy matematikát tanultok. Amikor tanultátok az alapdolgokat: 2+2 = 

4. Hányszor mondtuk: igen, most már látom, most már értem – szoktuk mondani. De ez nem egy 
fizikai látás.  

Az a szellemi látás, amelyrıl mi beszélünk, nagyon szorosan kapcsolódik a hithez, mert hitben 
járunk és nem látásban.  

A hit tehát egy szellemi látással kapcsolódik össze. Ha a hitben akarunk mőködni, akkor kell, 
hogy meglegyen ez a látásunk. 

Ahogy ismeritek a Róma 10:17-et:  
 
Róma 10:17  
„A hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl származik.”  
 
Bizony úgy van, hogy az ember nagyon sokszor hall egy Igét, mire azt mondja, hogy: igen, igen, 

most már látom, most már értem. Egy szellemi látást kaptál arról az Igérıl, amely hallásból jött, a 
hited alapján.  

A hallásból tehát nemcsak a hited fog megjönni, hanem egy szellemi látást is fogsz kapni, vagy 
más szóval kinyilatkoztatást kapsz.  
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Zsoltár 89:19 
„Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, 

felmagasztaltam a népbıl választottat;” 
 
Itt megint látásban szólt az Úr - ami nem más, mint kijelentés.  
Ahogy mondja a próféta: látta. Látomásban látta.  
Van, amikor mi is ilyen látomásokban beszélünk. Ha az, amit én mondok neked, azt te nem látod 

magad elıtt, akkor teljesen fölösleges, hogy mondtam valamit. Kell, hogy legyen egy képed arról, 
amit én mondok neked, kell, hogy lássad magad elıtt.  

A szavak, azok képeket alkotnak, és az igazán jól megformált, megtalált szavak, azok festik meg 
igazán jól a képet. Tehát a szavakon keresztül kell látnod.  

Miért adta Isten az İ szavát nekünk? Azért, mert az İ szavai által szeretné belénk tenni az İtıle 
kapott látást. Szeretné, ha ugyanaz a látásunk lenne meg magunkról, ahogy İ szeretne minket látni - 
ezért adja az Igéjét. Isten gondolatai megtalálhatók az İ Igéjében, és ahogy elkezdesz elmélyedni az 
Igén, akkor kezded látni a dolgokat. Minél többet gondolkodsz és mélyedsz el az Igében, annál 
tisztábban fogod látni.  

Nem kapod meg anélkül a lényeget, hogy ne látnád!  
Mondhatja valaki, hogy: elolvastam már a Bibliát.  
Kérdésem, hogy: mi az, amit láttál belıle? A Biblia nem fog neked segíteni, ha csak nem látod a 

dolgokat. Olvashatja az ember a Bibliát újra és újra és újra - és aztán, amikor mondatról mondatra 
megy az ember, akkor fogja meglátni, akkor fogja megérteni.  

Isten Szelleme az, aki képes arra, hogy felfedje neked az Igében rejlı valóságot.  
A legtöbb ember sajnos nem kapja meg a megértést, a kinyilatkoztatást az Igébıl, ezért van az, 

hogy nincsen változás az életükben. A te életedet sem fogja az Ige megváltoztatni, amíg csak nem 
kezded látni az igazságot.  

Nem arról beszélünk, hogy transzba kell esni! Minden kereszténynek meg kell, hogy legyen ez a 
szellemi látása, mert Isten Igéje kell, hogy kinyilatkoztassa.  

Miért? Azért, hogy láthasd és megérthesd!  
Még mielıtt meggyógyulsz tehát, látnod kell magadat meggyógyultan, látnod kell magadat az 

Igében! Mert sajnos megeshet, hogy olvasod, és újra és újra olvasod az Igét, és nem látod benne 
magad, és amikor negyvenedik alkalommal olvasod, akkor azt mondod, hogy: ó, most megértettem, 
most már látom.  

Ez okoz olyan nagyon sok félreértést és tévedést a gyülekezetekben. Vannak olyanok, akik csak 
idézgetik az Igéket, hallgatják a szalagokat, de nem értik meg.  

Egy folyamatos kinyilatkoztatásban kellene élnünk, mert még akkor is, ha bizonyos részek 
megvilágosodtak neked, nem jelenti azt, hogy az egészet tisztán látod. Egész életed folyamán 
folyamatosan kinyilatkoztatásokban kellene élni, hogy többet és többet láss! Mert amíg nem látod, 
addig nem kaphatod meg! Nem kaphatsz többet, mint amennyit látsz!  

Még mielıtt tehát a tiéd lenne, látnod kell! Kell, hogy látásod legyen arról a dologról. Hit nélkül 
pedig nincs meg ez a látásod - kinyilatkoztatott tudás nélkül tehát nincs hited sem.  

Isten egy látást, egy képet fog helyezni beléd, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban.  
Ha megnézitek a Zsidó levél 11. részét, minden egyes szent embernek volt egy látása.  
Az elsı ilyen látás, amelyet meg kell szerezned, hogy te újjászületett hívı vagy. Újjászületni 

pedig nem lehet anélkül a kinyilatkoztatás nélkül, hogy te elveszett vagy Jézus Krisztus nélkül, aki 
megfizette érted az árat.  

Hányan hallották ezt az igazságot, még mielıtt látták volna, értették volna, mielıtt még azon 
igazság alapján cselekedtek volna? 

Elıször látnia kell mindenkinek, hogy tudjon az alapján tenni, és utána lehet a válaszlépést 
megtenni: ó, Uram, hát nélküled a pokolba kerülök!  

Látnod kell tehát a szellemedben - és ha látod, akkor azon igazság alapján cselekszel, és meg is 
kapod Istentıl!  
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Ugyanez a helyzet, ugyanez az igazság a gyógyulással és a hatalommal is, a fejlıdéssel, 
gyarapodással is.  

Hallhatjátok az 1Péter 2:24 versét akár több százszor is - de nektek kell egy kinyilatkoztatást 
kapni, azon igazság alapján a szívetekben, hogy valóságos legyen a te szellemedben!  

A keresztények sokasága nem látta még magában ezt az igazságot.  
Ugyanez a helyzet a gyarapodásunkkal is!  
Kell, hogy lásd magadat meggyógyultan! Kell, hogy meglegyen ez a látásod magadról, hogy te 

egészséges vagy! Ehhez Istennek meg kell nyitnia a te megértésed szemeit, és akkor fogod magadat 
egészségesnek látni, akkor fogsz cselekedni a szívedbıl Isten Igéje alapján! Ha hited van, akkor 
fogod megkapni ezt a látást!  

Azt szeretnénk, ha minden hívınek meglenne a látása és megértése arról, hogy ki İ Jézus 
Krisztusban, milyen hatalma van Jézus Krisztusban! Szeretnénk, ha ezt látnátok!  

A te hited lesz az alapja annak, amit meg szeretnél kapni. Pontosan úgy, ahogy egy ház 
felépítéséhez is meg kellenek, hogy legyenek a vázlatok, a tervrajzok.  

A hited az, amely végre fogja hajtani, ami valóságba fogja hozni azt a látást, amelyet kaptál a hit 
alapján. 

Mi tehát végül is a látás, vagy másképp kinyilatkoztatás?  
Nehogy azt higgyétek, hogy ez annyit jelent, hogy leülök, és elkezdek mindenféle dolgokat 

elképzelni magam elıtt, képzelıdni, álmodozni. Istentıl való látás, vagy kinyilatkoztatás az csak az 
Isten Igéjén keresztül jön!  

Ahogy táplálod a szellemedet az İ Igéjével, és imában idıt töltesz Istennel, Isten Szelleme egy 
képet fog festeni a szívedben errıl - vagy arról, hogy ezt, meg azt kellene megkapnod, és ha 
megkapod errıl a látást, a megértét, a kinyilatkoztatást a belsıdben, Istentıl, akkor tudod a hitedet 
belehelyezni.  

Isten tervét a szívedben lépésrıl lépésre kapod meg Tıle, és ezért kell keresni Istent, az İ céljait 
kell kutatnod, hogy mi az İ terve veled ebben az életben, mit akar végrehajtani veled!  

Ez a mi felelısségünk, hogy ezt a látást megkapjuk Istentıl. Ha nem kapod meg ezt a látást 
Istentıl, akkor elveszel!  

Az elsı és legfontosabb tehát, hogy meglegyen a látásod arról, hogy újjá kell születned, és hogy 
teljesnek kell lenned Isten Szent Szellemével!  

A következı lépés, hogy meglásd azt, hogy te ki vagy Jézus Krisztusban. Lássad magadat 
teljesen egészségesen, lássad magadat anyagi gyarapodásban, áldásban!  

Azért, mert te nem prédikátor vagy, nem jelenti azt, hogy nem lehetsz igenis szellemi! A te 
megértésed szemei is megnyílhatnak! Meg kell ismerned a dolgokat a hatalomról! A te hatalmadat 
kell megismerned itt a földön, mint Jézus Krisztusnak egy hívıje! 

 
Zsidó 2:6-8 
„Sıt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, 

avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted ıt rövid id ıre az angyaloknál, 
dicsıséggel és tisztességgel megkoronáztad ıt és úrrá tetted kezeid munkáin, mindent lábai alá 
vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most 
még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett.” 

 
Ezekkel az Igékkel kapcsolatban természetesen az embernek adott hatalomra akarunk utalni. 

Ezek az Igék az emberrıl és Jézusról szólnak.  
A 6. versben olvassuk: „micsoda az ember?” Ez egy ószövetségi Igét idéz, ahova késıbb fogunk 

elmenni.  
Vagy mondja az Ige: „avagy az embernek Fia” – és itt pontosabban az Ige Jézusra utal, hiszen 

Jézus a földön ember fiaként született meg. Jézus fizikai testet öltött, pontosan olyat, mint minden 
ember teste, szeme, szája és vérrel teli teste volt.  

Jézus tehát emberként született meg a földre, és Isten a Szent Szellem erejével kente fel.  
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Az embert Isten azért teremtette a földre, hogy uralkodjon a földön, hogy hatalma legyen.  
A 7. vers mondja, hogy: „kisebbé tetted ıt rövid idıre az angyaloknál.”  
Ez egy másik idézet az Ószövetségbıl, ahol - ott az eredetiben -, ’Elohim’ szerepel – és ez a szó 

nem angyaloknak kellene, hogy fordítva legyen, mert ugyanez a szó szerepel Istenre, vagy Istenek 
szóra. ’Elohim’ a többes száma az Istennek.  

Az Újszövetség pedig úgy fordítja: „kisebbé tetted ıt rövid idıre az angyaloknál.”  
Az igazság az, hogy az ember magasabb rendőnek teremtetett az angyaloknál. 
Szeretném, ha most nagyon idefigyelnétek, és nem értenétek félre, amit mondok, mert szükség 

van arra, hogy a szellemetekben megértést kapjatok arról, hogy hogyan teremtette Isten az embert! 
Az embert Isten magasabb rendőnek teremtette - hiszen az angyalok nem képese arra, hogy az 

evangéliumot hirdessék. A megpróbáltatások idejének utolsó három és fél évében ık is fogják 
hirdetni - de ez egy másik kérdés. 

Az angyaloknak nincs hatalmukban az, hogy saját szavaikat használják. Meg tudják tenni, de 
nincs meg a joguk hozzá.  

Ádámnak is megvolt a hatalma hozzá, hogy a saját szavait használja. Isten megmondta neki, 
hogy mit tegyen, de azt is meghagyta Ádámnak, hogy megvan a lehetısége a saját szavaihoz, a saját 
cselekedeteihez.  

Ember tehát magasabb rendőnek teremtetett az angyaloknál, és a föld feletti hatalmat kapta meg.  
Tehát az ’angyalok’ - nak fordított szó az eredetiben ’Istenek’ - ként szerepel.  
Én azt gondolom, hogy akik az eredeti szöveget fordították, hogy a félreértést elkerüljék 

helyezték ide az ’angyalok’ szót a ’szentek’, vagy ’Istenek’ helyett, mert az igazi eredeti szó itt a 
többes száma az Istennek, vagyis ’Istenek’.  

Vagyis így hangzik az eredeti: „kisebbé tetted ıt rövid idıre az Isteneknél.”  
Az 1Mózesben olvashatjuk, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett.  
Végül is helytelenül kapunk egy képet itt ebbıl a 7. Igébıl, hogy az embert kisebbé tetted az 

angyaloknál.  
Az igazság az, hogy az ember aláesett az angyaloknak a bőnbeesése által. Eredetileg Isten 

magasabb szinten teremtette az embert. Ez lesz a magva annak, amit a következıkben szeretnénk 
kibontani. Isten az embert a föld urának teremtette.  

Lehet, hogy másképp hallottátok eddig ezt tanítani. Lehet, hogy azt tanították nektek, hogy 
alacsonyabb rendőek vagyunk mindenkinél.  

Az igazság az, hogy még a mai napon is nagyobb hatalmunk és jogkörünk van, mint az 
angyaloknak, azért, mert Jézus Krisztus jött, és visszaállított minket ebbe a hatalomba. Isten az 
embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és Isten olyat mond az Igében az embernek, 
amirıl az ember soha nem kapta meg a valóságot.  

Ezért kell ezeken az Igéken elmélyedni, megértést kapni belıle, képet kapni, és valóságba hozni.  
Nézzétek meg a 8. verset: „Mindent lábai alá vetettél” - de mivel az ember sajnos bőnbe esett, 

jelenlegi állapotunkban nem látjuk, hogy minden a lábaink alatt lenne.  
 
Zsidó 2:9 
„Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés idıre kisebbé tétetett az angyaloknál, a 

halál elszenvedéséért dicsıséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel Isten kegyelmébıl 
mindenkiért megízlelte a halált.” 

 
A görögben itt is az ’Elohim’ szó szerepel az ’angyalokra’: „egy kevés idıre kisebbé tétetett az 

angyaloknál.”  
Vagyis az igazság az, hogy amíg a következı életünkbe el nem jutunk, a mennyországba, nem 

kapunk teljes képet errıl.  
Minden a lábaink alatt van! A mi lábaink alatt! Attól függetlenül, hogy ezt megértitek, vagy 

nem! Jézus Krisztus hatalmat, uralmat adott nekünk mindenek felett!  
Én hiszem, hogy Jézus úgy gondolta, ahogy tanította.  
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Szeretném, ha lenne hitetek abban, ami most következik! Nem a saját gondolataimat fogom 
elmondani, Isten Igéjébıl fogok olvasni, ezért kérek mindenkit, hogy gyızıdjetek meg arról, hogy 
ezek a dolgok a Bibliában vannak!  

Mit tesztek ezekkel az Igékkel? Nem fogadjátok el ıket? Bedugjátok a fejeteket a homokba, 
mintha nem lennének ott?  

Isten elküldte a számunkra ezt a hatalmat a mai napon, és nekünk gyakorolnunk kell ezt a 
hatalmat, és a rossz értelemben vett vallásos fejünket egyszerően el kell felejteni!  

Értsétek meg, mi az, amit Isten üzen a számunkra az Igén keresztül! 
  
1Mózes 1:1-2 
„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és 

sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett.” 
 
Láthatjuk a 2. versben: „a föld pedig kietlen vala, és Isten Szelleme lebegett a vizek felett.” 
Ez nem az a forma, ahogy Isten teremtette a földet. Teljesen bizonyos vagyok benne, hogy a 2. 

verstıl kezdıdın egy újrateremtését olvashatjuk a földnek.  
Nézzétek meg, Isten hogyan teremtett? Szavakkal teremtett! 
 
1Mózes 1:3 
„És monda Isten: legyen világosság: és lett világosság.” 
 
Tudjátok, mit mond a héber eredeti? Azt mondja az Ige, hogy: „legyen világosság, és volt 

világosság.”  
Amikor Isten kimondott valamit, az azonnal valóságba jött. Legalább tízszer találkoztok ebben a 

fejezetben ezzel: Isten kimondta, és valóságba jött. Teremtett.  
Látjátok tehát, hogy mi szükséges ahhoz, hogy Isten teremtsen: Isten kimondott szavai voltak 

szükségesek. Nem a semmibıl teremtette Isten.  
Mibıl mondta ki a szavait Isten? Hittel teljes szavakat mondott ki!  
 
Zsidó 11:3 
„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a 

láthatatlanból állott elı.” 
 
Isten tehát a hitét szavakon keresztül hozta valóságba. A hittel teljes szavai teremtették meg a 

dolgokat az ürességbıl: „Legyen világosság - és lett világosság!”  
Az İ hittel teljes szavai váltak valósággá. Ez volt a teremtés lényege.  
Mi köze ennek az emberhez? Nagyon nagy köze van hozzá, hiszen az ember Isten képére 

teremtetett. Isten hasonlatosságára teremtetett.  
 
1Mózes 1:11-12 
„Azután monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely 

gyümölcsöt hozzon az ı neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lett. Hajta 
tehát a föld zsenge füvet, maghozó füvet az ı neme szerint, és gyümölcstermı fát, amelynek 
gyümölcsében mag van az ı neme szerint. És látá Isten, hogy jó.” 

Nagyon fontos az Igében azt látni, hogy Isten megparancsolta, hogy minden a saját neme szerint 
teremjen. Isten látta, hogy a mag, ami benne van - az jó!  

Tehát: „mindent a maga neme szerint, amelyben legyen neki magva.”  
Mindezt Isten jónak teremtette, még mielıtt a sátán a színre lépett volna - és a sátán ezt 

szétrombolta.  
Minden tehát, amit Isten teremtett, tökéletes volt addig, amíg az ember bőnbe nem esett.  
Nagyon fontos Igék a következık az ember teremtésérıl:  
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1Mózes 1:26-28 
„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék 

a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az İ képére, Isten képére teremté ıt: 
férfiúvá és asszonnyá teremté ıket. És megáldá Isten ıket, és monda nékik Isten: 
Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és 
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” 

 
Nézzétek meg ezt a képet!  
Úgy tőnik a számodra ebbıl, hogy Isten egy senkinek teremtette Ádámot a földön? Úgy 

teremtette Isten Ádámot, hogy épphogy csak boldoguljon itt a földön?  
Nem! Isten Ádámot uralomra, hatalomra teremtette az egész föld felett!  
Isten tehát Ádámot ’kis istennek’ teremtette a föld felett. Úgy tudta volna ezt Ádám megtenni, ha 

Isten bölcsességében jár. 
 
1Mózes 1:26-27 
„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék 

a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az İ képére, Isten képére teremté ıt: 
férfiúvá és asszonnyá teremté ıket. 

 
Az embert tehát uralomra teremtette - és a mai napon is ez lenne a kép, ha a sátán nem lépett 

volna közbe, mert Ádám felségárulást követett el. Meg volt a joga, hogy ı döntsön, és Ádám a 
hatalmat kiadta a kezébıl egy bukott arkangyalnak, a sátánnak.  

Isten így szól: „teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra!”   
Figyeljétek meg a többes számot: mi teremtsünk - mondta Isten. Ez jelenti az Atyát, a Fiút, és a 

Szent Szellemet.  
Az ember szellem, lélek és test hármassága. Isten tökéletes hasonmása az ember - tökéletes 

hasonmása Istennek!  
Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mi Istennel a szellemünkön keresztül teremtünk kapcsolatot.  
Nem a testünkkel teremtünk kapcsolatot, amikor mi azt éppen úgy érezzük. Teljesen mindegy, 

hogy hogyan érezzük, Isten Szelleme tesz bizonyságot a mi szellemünkkel, hogy Isten gyermekei 
vagyunk.  

Jézus Isten fizikai kifejezıdése volt itt a földön. Jézus Istennek testben való kifejezıdése volt.  
A mai napon mi vagyunk Jézus Krisztus teste. Mi itt a földön képviseljük Jézus Krisztus testét. 

Jézus felmagasztaltatott a mennybe, az Atyaisten jobbján ül, addig, amíg mi, a teste, az összes 
ellenségét a talpunk alá nem helyezzük.  

Nézzük meg a héberben a ’hasonlatosság’ szót!  
A héber eredetiben ez azt jelenti, hogy egy ’pontos másolat’.  
A ’Dáimus’ név a héberben, ez azt jelenti, hogy ’pontosan lemásolni, megalakítani, alakot ölteni 

hasonlatosságra, és ennek megfelelıen’. Ez jelenti tehát a pontos másolatát az eredeti fajtának.  
Ezt mondja az Ige: „teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra!”  
Éppen az elıbb néztük a versben, amikor Isten mondja, hogy „mindent a saját neme szerint 

legyen néki magva benne.”  
Tehát Isten az embert a saját neme szerint teremtette. Úgy teremtette az embert, hogy az isteni 

szintő hiten tudjon mőködni.  
Amikor Isten újrateremtette az ember szellemét, akkor pontosan olyan szinten tud mőködni a 

hitünk, mint ahogy Ádámnak mőködött.  
Jézus tanította, hogy Istennél minden lehetséges!  
Jézus egy másik állítást is tanított: „minden lehetséges annak, aki hisz!” Ez azt jelenti, hogy az 

újjászületett szellem, az újrateremtett szellem képes, hogy ezen a hitszinten mőködjön.  
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Én hiszem a Bibliát! Én hiszem, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve!  
Milyen ’fajta’ az Isten? Isten szellem, és İ szellemi lényeket teremtett.  
János 4:24-ben olvashatjátok, hogy Isten szellem.  
Nézzétek meg az 1Mózes 2:7 verset: 
 
1Mózes 2:7 
„És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az ı orrába életnek 

leheletét. Így lett az ember élı lénnyé.” 
 
A ’lehel’ szó a héberben ’szellem’ -et is jelent. Tehát a lehelet az a szellemben lévı élet.  
Ez annyit jelent, hogy sárból kellett megformálni, és az élet szellemét pedig rálehelni. Az élet 

lehelete tehát a szellem - és ez került az emberbe: Isten szelleme. Isten ezt lehelete belénk, az İ 
szellemét - és ez a mai nap is ott van bennünk!  

 
1Mózes 2:15 
„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté ıt az Éden kertjébe, hogy mővelje és ırizze 

azt.” 
 
Ez az ’ırizze’ szó jelenti azt, hogy ’uralkodjon rajta, védelmezze, megóvja.’  
Ezeket az Igéket azért néztük meg, hogy lássátok azt a képet, ahogy Isten teremtett minket!  
Sokkal több van tehát az emberben, mint ahogy azt a vallásos emberek valaha is meg mernék 

álmodni!  
A következı részek, amikre rá fogok térni, nagyon nehezen lesznek feldolgozhatók a vallásos 

emberek számára! Azért használjuk ezeket az Igéket, hogy ezek képet teremtsenek bennetek, hogy 
minek teremtett Isten embert.  

Nézzünk meg olyan Igéket, amit Jézus mondott: 
 
János 10:30-33 
„Én és az Atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék 

ıt. Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik 
dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk 
meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.” 

 
Tehát az akkori vallásos embereket, a zsidókat nagyon-nagyon elkeserítette, hogy Jézus azt 

mondta, hogy: „én és az Atya egy vagyunk.”  
Amikor ilyen állításokat hallunk, hogy mi Isten alá rendelten lettünk teremtve - ez nagyon ellent 

mond a vallásos nézetekkel.  
Szokták mondani az emberek, hogy: én ezt a hamis tanítást nem fogadom el.  
 
Zsoltár 8:1-6 
„Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted 

dicsıségedet. A csecsemık és kisdedek szájával erısítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid 
miatt, hogy az ellenséget és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak 
munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél: Micsoda az ember, hogy 
megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted ıt 
kisebbé az Istennél, és dicsıséggel és tisztességgel megkoronáztad ıt! Úrrá tetted ıt kezeid 
munkáin, mindent lábai alá vetettél;” 

 
Ez a szó tehát itt ’kis isteneket’ jelent. Ezért tehát Jézus nem csak úgy mondott valamit itt a János 

10-ben.  
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János 10:34 
„Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?” 
 
Az Ószövetségre utal vissza Jézus, ahol olvashatjuk, hogy „istenek vagyunk”.  
Itt van a Bibliában ez az Ige. Mit teszünk ezzel? Kitöröljük, és elfelejtjük? 
 
János 10:35-38 
„Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lın, és az írás fel nem bontható, 

arról mondjátok-é ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; 
mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?! Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne 
higgyetek nékem; Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a 
cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya énbennem van, és én İbenne 
vagyok.” 

 
Az emberek úgy gondolják, hogy ez csodálatos. 
 Jézus azt mondja, hogy: „az Atya bennem van.” Jézus mondja nekik, hogy: „az Ige fel nem 

bontható”. Jézus azt tanítja, hogy: „ti is istenek vagytok!” Mit kezdünk ezzel az Igével? Jézus azt 
mondja, hogy:  

 
János 10:35 
„Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lın, és az írás fel nem bontható.” 
 
János 10:36 
„Arról mondjátok-é ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; 

mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!” 
 
Jézus azt mondja, hogy az embert isteneknek nevezi az Ige, a törvény alapján - és a zsidók meg 

akarták kövezni Jézust, mert İ azt mondta, hogy ı Isten Fia!  
Nézzük meg az Ószövetségben a következı Igéket: 
 
Zsoltár 82:1 
„Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.” 
 
Az angol fordítás szerint az Isten és a kisbetős istenek következıképen áll: Isten és Szent Isten. 

De az eredetiben az ’Isten’ és az ’Istenek’ többes számban ugyanaz a szó! A többes száma az 
Istennek ’Elohim’. 

Nézzük meg a 2. verset: 
Zsoltár 82:2 
„Meddig ítéltek még hamisan, és tekintitek a gonoszok személyét? Szela.” 
 
Mert gondolhatják az emberek az 1. Igevers alapján, hogy Isten a Szentháromságra gondol: az 

Atyára, a Fiúra és a Szent Szellemre. Ez addig jól is hangzik - és így szoktak beszélni a vallásos 
emberek – de nézzük meg a követezı versben: Isten nem mondja a Szent Szellemnek, hogy hamisan 
ítélsz!  

Tehát nem errıl beszél. Ugye? 
 
Zsoltár 82:3-5 
„Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és a szükségben lévınek 

szolgáltassatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szőkölködıt; a gonoszok kezébıl 
szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak; a földnek minden 
fundamentuma inog.” 
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Amire szeretnék tehát utalni, hogy Isten eredeti teremtését, az embert, a sátán teljesen 
kifordította a valójából! 

 
Zsoltár 82:6-8 
„Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: Mégis meghaltok, 

mint a közember, és elhullotok, mint akármely fıember. Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, 
mert néked jutnak örökségül minden népek.” 

 
Tehát az Ige az Ószövetségben, akiknek Isten Igéje adatott, akiknek szólt az Isten Igéje - azok 

istenek.  
És látjátok, hogy Isten az embert a föld istenének nevezi. Nem a világegyetem istenének!  
Azért mutatunk rá ezekre az Igeversekre, hogy segítsünk abban, hogy lássátok a hatalmatokat a 

föld fölött - mert Isten Ádámot istennek teremtette a föld felett!  
Ha ezt nem látjuk, akkor nem tudod megvalósítani azt, amire Isten elhívott itt a földön! Mert 

Istennek fel kell készítenie téged arra a feladatra, amelyre teremtett!  
De ez egy teljes titoknak tőnik a fejünk számára, ezért az ember elkezdi a Szent Szellemmel való 

betöltekezéssel, és utána ezeket a titkokat imádkozzuk, és amikor titkokat imádkozunk nyelveken, 
akkor kapunk megértést, kinyilatkoztatást. 

A megértés pedig annyit tesz, hogy látsz dogokat. Igen, annyit jelent, hogy meglátsz dolgokat!  
Arra van szükség, hogy meglásd azt a hatalmat, amelyet Isten neked adott! Addig nem tudsz 

kilépni és tenni dolgokat, amíg azt a hiteddel föl nem éred, és a hiteddel nem tudod megtenni, amíg 
nem látod magad elıtt! A hited a látást fogja meghozni a számodra - és ez a hatalom nagyon fontos! 
Hogy pontosan úgy lásd magad, ahogy azt az Igében mutatják neked!  

Egy kis látás, azt jelenti, hogy a hited csak kicsit produkál.  
Ha nagy látásod van, ha nagy megértésed van Isten Igéjébıl – így is mondhatnánk -, akkor a 

hited nagy dolgokat terem.  
Tehát nem elfecsérelt idı, amelyet Isten Igéjében töltesz, mert Isten Igéje képet teremt benned!  
Szükség van tehát, hogy ezen a képen dolgozzál, mert kép nélkül nincsen hited sem!  
Szükség van arra, hogy legyen képed arról, hogy te hosszú életet élsz!  
Honnan kapod meg ezt a képet, hogy neked hosszú életed van? 
 
 
Példabeszédek 4:10 
„Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédemet; így sokasulnak meg néked a te életednek 

esztendei.” 
 
El kell mélyedni az Igéken! Meg kell közelíteni ezeket az Igéket!  
Ha ezt beépíted a szívedbe, akkor kapsz egy képet magadról, hogy te valóban hosszú élető leszel.  
Ha állandóan csak a problémákra hallgatsz, akkor olyan látásod lesz, ami a problémákon alapul. 

Mert  a saját magadról kialakított képet vagy a problémáidra, és az orvosok zárójelentésére alapozod, 
vagy Isten Igéjére alapozod.  

Az emberekben ez a kép magukról nagyon hosszú idı során alakul, és ezek a képek nem 
feltétlenül jó képek.  

Az ellenség mindig azon van, hogy beléd tegyen egy rossz képet, a bukásról, a veszteségrıl, 
hogy úgy lásd magad, hogy te teljesen elpusztultál. Gondolatokon keresztül teszi ezt az ördög, vagy 
másokat használ az ördög, akiknek a kimondott szavai által kapsz képet magadba. Emlékeztetnek 
téged olyanokra, akik szintén megbuktak már ilyen esetben.  

Ez történik veled folyamatosan. Az ellenség folyamatosan azon dolgozik, hogy ilyen képet 
teremtsen benned, hogy te saját magadat úgy lásd, hogy folyamatosan csak lefelé mész, a romlásba, 
kudarcokba. Lássad magadat, hogy már meghaltál, hogy már teljesen tönkre mentél. Képet lássál 
magadról, hogy már mindent elvesztettél.  
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Ezért van, hogy az emberek állandóan aggódnak, és félelmekben élnek.  
Ezt hívják negatív gondolkodásnak és látásnak.  
Nézd meg a politikát, nézd meg az újságokat, nézd meg a világot – ez jön mindenhonnan.  
Mire tekintenek ezek az emberek? Elfogadják azt, amit az ellenség hoz a számukra. Az 

ellenségnek vannak videó felvételei. Hoz képeket, hogy te egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb 
helyzetbe kerülsz.  

Nagyon fontos azt megértenetek, hogy az ellenség minden útján azon dogozik, hogy te bukásról 
való képeket kapj magadban, a halálról képeket kapj.  

Ezért meg kell változnod! Neked azt kell tenned, hogy ezeket a képeket elutasítod, és kinövekszel 
az Úr erejében ebbıl a helyzetbıl!  

Az ördög azt fogja mondani, hogy te ott maradsz, mindig is ott, ahol most vagy.  
És amikor az emberek ezeket az ördögtıl festett képeket elfogadják, akkor lesznek 

depressziósak, szomorúak, lehangoltak.  
Meg lehet mondani, hogy kinek a videó felvételeit nézed: az ellenség szalagjait nézed, az ı 

látásait fogadod el.  
De ha megnézel valakit, akiben Isten képei vannak, akkor mosolyt fogsz látni!  
Mi az, amit Isten végez? Isten azon törekszik, hogy az İ képét beléd ültesse!  
Az ördög ugyanígy: azon dolgozik, hogy az ı képét és látását ültesse beléd.  
Miért?  
Mert az ellenség megtanulta, hogy a te hited azon dolgozik, hogy létrehozza, amit te látsz 

magadban.  
És tudjátok, hogy a félelem pont a hit ellentettje! A félelem nem más, mint amikor várod, hogy 

rossz dolgok történjenek veled - és ezek a félelmek ellened munkálkodnak benned, és egyre rosszabb 
képek alakulnak ki benned.  

Pontosan olyan, mint egy rossz program a számítógépben.  
Minél nagyobb a fényességed, annál többet látsz! 
 
Példabeszédek 4:18 
„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál 

világosabb lesz, a teljes délig.” 
 
Látjátok: apránként jön - és ha az úton vagy, egyre több fényt látsz.  
 
Példabeszédek 4:20-21 
„Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a 

te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben.” 
 
Mi fog történni? Ha te folyamatosan hallod az Igét, akkor azt megkapod a szívedben!  
Tartsd a szíved közepében! Megértést fogsz kapni, látást fogsz kapni róla, és a hited pedig elı 

fogja teremteni azt a látást valóságként, és ez a látás valósággá válik a számodra.  
Kell tehát magadat látnod, miközben elmélyedsz az Igén, meggyógyultan, egészségesen - és a hit 

az, amelyik ezt létre fogja hozni!  
Megvan a hatalmad mindez dolog felett!  
Ahogy elgondolkodsz ezekrıl a dolgokról, látásod lesz róla, hogy látod magadat gyızedelmesen 

a körülményeid felett!  
A hited fel fog növekedni, szellemileg, hatalmasan!  
Isten istennek teremtett téged a te körülményeid felett. Mi hatalmat kaptunk az összes 

körülményeink és feltételeink felett Isten ereje által, Isten Igéje, Isten ígéretei által. És semmi nem 
tud minket távol tartani Isten ígéreteitıl, és én semmi nem vagyok İnélküle.  

Meg van nekünk a hatalmunk az éltünk felett!  
Föl kell növekednünk tehát az Igében! 


