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Ne csüggedj el, ha az igazság nem hatol be 
egyszerre a szellemedbe! 
Csak elmélkedj tovább az Ige igazságain! 
Minél többet elmélkedsz a leírtakon, 
és minél többet elmélkedsz azon,
amit mások kenet alatt szólnak a Szent Szellem
indíttatására, apránként annál inkább
valósággá válnak majd számodra azok a dolgok.
Ahogy a bensődben, a szellemedben,
a belső emberedben alakot öltenek, 
addig formálják a szellemedet, 
amíg nem leszel többé gyenge szellemileg,
hanem megerősödsz, képes leszel megállni,
és elvégezni azt, amire az Úr elhívott,
továbbá Jézus Krisztus által királyként uralkodni
és kormányozni az életedben. 
Tehát ne fordulj el, ha nem is értesz valamit teljesen,
hanem nyisd meg az elmédet, 
tedd fogékonnyá a szellemedet, és mondd:
„Áldott Szent Szellem, fedd fel az igazságot
a szellememnek, hogy részesüljek az Atyám
teljes gondoskodásában, mert Ő az Édesapám. 
Én szeretem Őt, és Ő is szeret engem.”
Így azzá fogsz válni, akinek Ő elrendelt téged,



továbbá az Isten fiainak kijáró
kiváltságok, jogok, hatalom és uralom
teljességének szintjére emelkedsz. 
Örülj, örvendezz, és szóld a hit szavát! 
Szólj a körülményeidhez,
melyek megkötöztek téged!
Parancsolj távozást nekik, így megszabadulsz. 
Szólj a viharhoz, mely feltűnik
az életed láthatárán és mondd:
„Csendesedj el!”, és nyugalom lesz. 
Tanuld meg, mi a tiéd, és cselekedj aszerint! 
Így a valóságban is a birtokodba kerül. 
Köszönjük, Úr Jézus! 

— Ezt a próféciát Kenneth E. Hagin adta át 1980. október 19-én 
a Rhema Bibliai Gyülekezetben, az oklahomai Broken Arrowban. 
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Miért jött Jézus a Földre? Hogy egyházat alapítson? Hogy 
megjavítsa az emberiséget, vagy magatartási szabályokat adjon? 
Nem. Egyetlen céllal jött: „… Én azért jöttem, hogy életük 
legyen, és bővölködjenek.” (János 10:10)

Az a görög szó, melyet ebben az igeversben „élet”-nek 
fordítottak a dzóé. 

A dzóé Isten élete.   
A Bibliában az áll: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy 

az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” (János 3:16), illetve: „Mert a bűn 
zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi 
Urunk Krisztus Jézusban.” (Róma 6:23) 

Az az örök élet, melyet Jézus nekünk adni a Földre jött, Isten 
természete. A János 5:26-ban azt olvassuk: „Mert amiként az 
Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy 
élete legyen önmagában.”

A János 1:4-ből tudjuk meg elsőként, hogy ez a fajta élet mit 
végez el értünk: „Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek 
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világossága.” A világosság fejlődést jelent. Más szóval: „Őbenne 
volt az élet; és az élet volt az emberek fejlődése.” 

Vagyis: „Őbenne volt a dzóé; és a dzóé volt az emberek 
fejlődése.” A János 5:26-ot pedig így is olvashatnánk: „Mert 
amiként az Atyának dzóéja van önmagában, akként adta a Fiúnak 
is, hogy dzóéja legyen önmagában.”

Négy olyan görög szót találunk az Újszövetségben, amit 
„élet”-nek fordítottak. Az első a dzóé. Továbbá létezik a pszükhé, 
amely fizikai, illetve emberi életet jelent; a biosz, amely életvitelt 
jelent; illetve az anasztrophé, amely zavart viselkedést jelent. 

Furcsának tűnik, hogy az Egyház az életvitelt, avagy  
a viselkedést fontosabbnak tartja, mint az örök életet, ami 
nagymértékben meghatározza az életvitelt is. 

Ha nem kapott valaki örök életet, akkor nincs haszna belőle, 
akárhogyan él, avagy viselkedik. Az élet legcsodásabb eseménye 
az, amikor valaki örök életet kap.

Ezt sokszor „megtérés”-nek, illetve „újjászületés”-nek hívjuk. 
Az emberek néha úgy mondják, hogy valaki „vallásos lesz”, de 
valójában nem ezt jelenti.

A valóságban Isten az Ő természetéből, lényegéből és lényéből 
ad az emberi szellemünknek.

Pál apostol részletezi ezt a 2Korinthus 5:17-18-ban: 

2KORINTHUS 5:17-18 
17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek 
elmúltak, íme, újjá lett minden.
18  Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett 
a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát.



Mit jelent a dzóé?
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Ez az ember csodálatos újjáteremtése. „Azért ha valaki 

Krisztusban van…” Értjük tehát, hogy Pál nem a testről, a külső 
emberről, vagy az értelemről beszél, hanem a szellemről, a belső 
emberről, amely Krisztusban van. Isten ténylegesen életet ad 
egy új embernek.

Az újjászületéskor Isten újjászüli a szellemünket. Több 
ószövetségi próféta is prófétált arról, hogy Isten majd új szövet-
séget köt Izrael házával. Ez az általunk ismert Újtestamentum. 
Ezékiel azt jelentette ki az új szövetség kapcsán: 

EZÉKIEL 36:26-27 
26 És adok nektek új szívet, és új szellemet adok belétek, és 
elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.
27 És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az 
én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek 
és betöltsétek.

Az újjászületésről prófétált. A „szív” és a „szellem” szavakat 
felcserélhetjük egymással. A szívünk a szellemünk. 

Amikor Isten az ember szívéről beszél az Igéjében, akkor  
a valódi lényünkről beszél. Ezt a témát többek között az 1Péter 
3:4 fejti ki: „Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes 
szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.” 

Péter itt a keresztény feleségeket szólítja meg, és a test külső 
ékesítését említi. Lényegében azt mondja: „Ne töltsétek minden 
időtöket a fésülködéssel és a ruházkodással, hanem ügyeljetek 
arra, hogy szelíd és csendes szellemmel a belső embert, avagy 
a szív elrejtett emberét ékesítsétek elsőként!”
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