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AZ IGE FONTOSSÁGA ÉS MEGVALLÁSA 
Horváthné Éva tanításvázlata – Ságvár, 2020.02.19. 

 
Az Igének kétféle jelentése van.  
Az egyik a Biblia, amiben le van írva, ez Isten írott Igéje.  
A másik az Úr Jézus Krisztus, Isten személyes Igéje.  
Nem lehetünk jó kapcsolatban Jézussal, ha nem vagyunk jó kapcsolatban a Bibliával, Isten Igéjével.  
Miért is olyan fontos a Biblia az életünkben? Tudnunk kell először is, hogy ki a szerzője.  
2Timótheus 3,16.  
16. A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre.  
Azt írja Pál apostol, hogy A teljes Írás Istentől ihletett, tehát a Biblia írója a mindenható Isten.  
Teljes Írás. 
Hálát adunk a Mennyei Atyánknak, hogy mi teljes evangéliumi gyülekezet vagyunk.  
Ez azt jelenti, hogy a Bibliának nemcsak egyes részeit tanítjuk, hanem a teljes Evangéliumot, a gyógyulást, a 
bővölködést, az elragadtatást, az újjászületést, vagyis minden egyes részét ismertetjük.  
Semmit nem hagyhatunk ki belőle, mert mindenki számára fontos a teljes Írás. 
A teljes Írás mögött van Isten hatalma.  
Az Úr Jézus Krisztusról tudjuk, hogy Ő maga az Ige. Nézzük meg a Bibliából:  
János 1,1–3. 14.  
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.  
2. Ez kezdetben az Istennél volt.  
3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.  
14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének 
dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.  
Tehát Isten Igéje testet öltött az Úr Jézus Krisztusban.  
Amit Jézus tett vagy mondott a szolgálata során, azt Igének nevezzük, az Igének számít.  
Van az írott Ige, és van az Úr Jézus Krisztus.  
Nagyon sok évbe fog telni, míg megismerjük az Igét.  
Az Igének a tanulmányozása időbe telik, és Jézus azt mondta, hogy akkor építesz az Ő alapjára, ha meg is 
cselekszed, amit ott olvastál.  
Nézzük meg, hogy Jézus használta-e az Igét, használta-e az Írást.  
Amikor Keresztelő János megkeresztelte Őt a Jordánban, azt mondja az Ige: 
Máté 3,17.  
17. És ímé, egy égi hang ezt mondja vala: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm.  
Isten kinyilvánította az Úr Jézusról, hogy ez az én Fiam.  
Aztán mindjárt utána azt olvassuk, hogy a Szent Szellem elvitte Jézust a pusztába, ahol negyven napig böjtölt, és 
megkísértetett a sátántól.  
A Lukács evangélium azt mondja, hogy a Szent Szellem vezette Jézust a pusztába, és a negyvenedik nap végén a 
Szent Szellem erejével tért vissza. 
Ez egy csodálatos dolog, hogy a böjtölés és a megpróbáltatások kiállása után Ő erővel tért vissza.  
A kísértő odament Jézushoz, és az első, amit hozott, az a kísértés a kételkedés volt. A kételkedéssel kezdi el:  
Máté 4,3.  
3. És hozzámenvén a kísértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg, hogy e kövek változzanak 
kenyerekké.  
Ha Isten Fia vagy! Hozza a kételkedést.  
Neked is hozza a kételkedést, amikor azt mondja: Ha rád is vonatkozik az, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál, 
akkor miért fáj a derekad?  
Először a kételkedést, amiről a Jakab apostol azt mondja, hogy ne tegyük, mert tudjuk, hogy az ilyen nem kaphat az 
Úrtól semmit.  
Jakab 1,6-7. 
6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél 
hajt és ide s tova hány.  
7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;  
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De a kételkedés után jön az Igében való csalatkozás, hogy megkérdőjelezik azt, hogy az Ige igazat mond–e. Nagyon 
jó trükkje a sátánnak a kételkedés.   
Az Úr Jézusnál is ezt használta. Mit válaszolt Ő erre? Meg van írva! 
Máté 4,4. 
4. Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek 
minden Igéjével. Az Igével válaszolt Jézus. 
Az Efézusi levélben azt mondja Pál, hogy vegyétek föl a Szellem kardját, ami az Isten beszéde. 
Efézus 6,17.  
17. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje.  
Két szót találunk még az Igéről.  
Az Igét használjuk úgy is, hogy logosz, ami az írott Igét jelenti, és használjuk azt a szót, hogy rhema.  
A rhema a kijelentett, kimondott Ige. Amikor az Úr megeleveníti számodra, hogy igen, ez az enyém, és kimondom, 
hogy az én sebeim, betegségem Jézus sebeiben gyógyult meg.  
Tehát a rhema a kijelentett Ige. A logosz a leírt Ige. 
Ha az ördöggel találkozol, a rhemát kell használnod. Ki kell mondanod az Igét. Miért kell kimondanod?  
Mert mutogathatod te neki a Bibliádat, nagyon sok filmben látjuk néha, hogy fölemelik a Bibliájukat, semmit nem fog 
számítani.  
Ha az nem jön ki hittel a te szádon, és nem mondod ki, akkor nem fog az ördög megijedni tőle. Jézus sem mutogatta 
a tórát, hanem azt mondta, hogy meg van írva, és kimondta az Igét.  
Jézus az Ige szerint élte az életét, és gondja volt arra, hogy beteljesítse az Írást, meg volt prófétálva a Messiásról. 
Azt mondta, hogy meg kell lennie, hogy beteljesedjék az Írás. Az Igét tisztelte. Az Igét megcselekedte.  
Az első, amit meg kell tudnunk az Igéről, hogy Isten Igéjének ereje van. 
A Zsidó levélben találunk egy elemzést az Igéről.  
Zsidó 4,12.  
12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a 
léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.  
Isten Igéje nem halott. Isten Igéje élő.  
Az Ige élesebb minden kétélű fegyvernél. Élesebb az orvosi szikénél. Élesebb a pszichiáterek legmélyebb 
elemzésénél. Azt mondja, hogy elhat a léleknek, a szellemnek, az ízeknek, és a velőknek megoszlásáig. Megítéli a 
szívnek gondolatait és szándékait.  
Az Ige elhat a fizikai testünkbe, ugyanakkor hat is ránk.  
Amikor olvassuk a Bibliát, akkor a Bibliánk is hat ránk. Az Ige is olvas minket.  
Tudod, hol olvas? A szívedben, a gondolataidban, és elvégzi a dolgát, látja a legbensődet.  
Ha azt mondod, na, jó, elolvasom a mai Példabeszédet, mert azt mondták, hogy el kell olvasni, így szoktuk tenni, 
akkor Isten látja, hogy ezt szokásból teszed. Az nem szívből jön. 
Szívből, a bensőből kell, hogy jöjjön.  
Tegyünk egy megvallást, csukjátok be a szemeteket, a bensődből mondd. Uram, én hiszem a te szavadat, hiszem a 
te Igédet. Mutasd meg nekem, a mai napra is, hogy mi az, amire figyeljek, mi az, amihez útmutatást akarsz adni 
nekem! A te Igéd életet jelent számomra, és egész testemnek egészséget.  
A Bibliát nemcsak olvasni és nemcsak tanulmányozni kell, hanem hangosan ki kell mondani.  
Megvallani az életünk dolgai felett.  
Vannak imakönyveink, amiket megvallások könyvének is nevezhetünk.  
Ezekben a könyvekben minden egyes mondat a Bibliából van, Isten Igéjéből van összerakva.  
Csoportosítva, problémák szerint, örömök szerint, hálaadás szerint, Istennek az Igéjét olvassuk föl, mondjuk ki.  
Ha az imakönyvek elején elolvastátok az előszót, a bevezetőt, akkor láthattátok, hogy bele van írva, hogy hangosan 
kell olvasni.  
Róma 10,17.  
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.  
Kinek hisz az én fülem legjobban? Az én számnak. Amit én mondok ki, azt hiszem el.  
Ha az én hangomon hallja ezeket az igazságokat, akkor hit ébred a szívemben.  
Tehát nagyon fontos, hogy hangosan kell olvasni.  
Mert Isten Igéjéről szól. Nagyon fontos, hogy rendszeresen tegyünk megvallásokat.  
Mi lesz az eredménye? 
Ésaiás 55,10–11. 
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10. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, 
gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:  
11. Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, 
és áldott lesz ott, ahová küldöttem.  
Mit mond az Úr? A számból kimegy. Vagyis Isten szólja ezt, ez Isten szava.  
Zsoltárok 33,6.  
6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük  
Amit itt leheletnek mondunk, az tulajdonképpen szellem.  
Két közvetítő által: Isten szava, és Isten Szelleme által minden teremtés, ami létezik, vagy valaha létezett. Ezért hall 
minden. Minden meghallja az Úr szavát.  
Szólj a hegyhez, szólj a kocsidhoz, ha nem indul! Az anyag, a porszem, minden Isten szavára lett. Hogyan működik 
a mi életünkben ez a teremtő erő, ami Isten Igéjében van?  
Amikor kimondtunk valamit, akkor azzal együtt mindig lélegzet is jön ki belőlünk.  
Nehéz lenne úgy beszélni, ha nem jönne ki levegő a szánkon.  
A Szent Szellem, aki benned lakik, ha az Ő erejével mondod ki, hogy az én Istenem betölti minden szükségemet az 
Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban, akkor ez már teremtő szó! 
Mert benne van a lélek, benne van a Szellem, és benne van az Ige. Isten is így mondta ki, hogy: Legyen világosság!  
Nagyon fontos, hogy ahogy kimondod az Igét, a szádra veszed az Igét, az elvégzi, amiért az Úr küldte, és áldás lesz 
azoknak, akik hallgatják. Elvégzi!  
A teremtő ereje akkor nyilvánul meg, akkor válik csodatévő bottá az Ige, ha a szívedben hiszed, és a száddal 
kimondod. Ott kell lenni a hittel való kimondásnak. 
A szellemünkkel, lélegzettel mondjuk ki Isten Igéjét. 
Ésaiás 55,10–11.  
10. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, 
gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:  
11. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit 
akarok, és gyümölcsöt terem ott, a hová küldöttem.  
Ez kihangsúlyozza, hogy az Igének ki kell menni az Ő szájából, másképp nem hat.  
Azt mondja az Ige: Az én beszédem, amely kimegy az én számból. Az én szavam, amikor kimegy az én 
lélegzetemmel, az Ige és a Szent Szellem együtt.  
2Korinthus 3,6.  
6. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Szellemé; mert a 
betű megöl, a Szellem pedig megelevenít.  
Pál azt mondja, hogy a betű öl. Az Ige a lélegzet nélkül nem hoz életet. Ha csak olvasod, az hat rád, és lát téged, de 
nem hozza meg azokat az áldásokat, amiket az Úr neked készített.  
Az Igének és a Szellemnek.  
Az Igét is a szánkba kell vennünk, hogy elmélyüljön a szívünkben, és utána ki kell mondanunk. 
Az egyik mód, hogy beteljesedjenek, amiket az Úr elkészített neked, ha az Igét hittel megvallod a dolgaid fölött, és 
használod az Igét.  
Nagyon sokan úgy imádkoznak, úgy szólnak, hogy: Uram, tedd meg ezt, Uram, tedd meg azt!  
Hát, Isten nem lépett ki a trónjáról. 
Isten az Igéjét, a te szádba, a te szívedbe adta, hogy használd.  
Használd, és akkor végzi el azt, amiért az Úr küldte.  
Megvallásokat fogunk tenni együtt a lélek erejével, a Szellem erejével mondunk ki Igéket, hogy az életünkben ezek 
el tudják végezni, amiért Isten küldte.  
Az Ige megvallása azt jelenti, hogy azonosulunk Isten szavával, és nem azt, amit érzünk, amit látunk, amit hallunk, 
amit gondolunk, vagy amit mondanak.  
Amikor valaki az életéért harcol, vagy nagyon erős félelem van jelen az életében, akkor egy nagyon fontos Igét kell a 
mindennapi megvallásainkba tenni.  
És ez az Ige a félelem, halálfélelem elleni Ige. Mert minden félelem halálfélelem. A betegségtől való félelem 
halálfélelem. A balesettől való félelem halálfélelem. A szegénységtől való félelem, az éhenhalástól való félelem.  
A félelmek mögött mindig a halálfélelem van.  
Erre van egy csodálatos Ige, és együtt fogjuk megvallani úgy, hogy a lélegzet kijöjjön a szádon:  
Zsoltárok 118,17.  
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17. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!  
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Halleluja! Sokszor mondd el! Minden 
megpróbáltatásban, minden napon.  
Ha valaki betegágyban van, és azt mondják az orvosok, hogy itt már csak a csoda segíthet. Itt a csoda: Nem halok 
meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit.  
Amikor veszélyhelyzet van az életünkben, akkor az Ésaiás 54,17-et alkalmazzuk.  
Szeretném, ha megvallanánk együtt:  
Ésaiás 54,17.  
17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, 
kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.  
Mi a fontos? Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jószerencsés! És minden nyelvet, mely ellenünk perbe száll, 
kárhoztat az Úr. Halleluja!  
Minden ellenséged ellen kimondhatod, a pletykálkodók ellen, a rosszindulatúak ellen, a szakadást szítók ellen.  
Nézzünk egy Igét az anyagi szükségletekre, amit megvallunk:  
2Korinthus 9,8.  
8. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes 
elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.  
Ezt nagyobb hittel mondjuk el még egyszer, mert sok-sok pénzre van szükségünk.  
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy ránk árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségünk 
legyen, minden jótéteményre bőségben legyünk. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Ugye, milyen jó mondani az Igét? 
Lélekkel, Szellemmel, és ez így működik. Ki adja meg?  
Isten hatalmas arra, hogy ránk árassza. Köszönjük Neki az Ő végtelen kegyelmét!  
Amikor elcsüggedsz, amikor fáradt vagy, amikor nem mennek úgy a dolgok, ahogy kéne, amikor már nagyon 
nehezedre esik minden, akkor a… 
Filippi 4,13.  
13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.  
A betegség próbáiban:  
1Péter 2,24.  
24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: 
Akinek sebeivel gyógyultatok meg.  
Még egyszer: Az Úr Jézus maga vitte fel bűneinket testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak 
éljünk, akinek sebeivel gyógyultunk meg. Halleluja! Dicsőség Istennek!  
Múlt időben áll a „gyógyultunk meg”. Az Ésaiásban is múlt időben áll, hogy „gyógyultatok meg”.  
El kell venni, ki kell mondani! Meg kell vallani, ki kell hirdetni! Kezedbe kell venni a pálcát!  
Izraelt ne felejtsük ki! Sohase felejtsük ki, mert azt mondja az Úr, hogy: Megáldom azokat, akik áldják Izraelt. Van 
egy kép Izrael helyreállításáról a Jeremiás 31,7-10-ben valljuk meg.  
Jeremiás 31,7.  
7. Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek Jákóbnak vigassággal, és ujjongjatok a nemzetek fejének. Hirdessétek 
dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a Te népedet, az Izrael maradékát.  
Az utolsó sort ismételjük meg: Tartsd meg Uram a Te népedet, Izrael maradékát.  
Azt mondja, hogy: Énekelj, ujjongj, dicsérj, imádkozz, és mondd ki az Igét, és használd a te csodatevő botodat, az 
Igét!  
Utoljára a 23-as zsoltárt fogjuk mondani. 
Ebben minden benne van! Benne van, a bőséged, a gyógyulásod, a szabadulásod, és a vessződ, és botod is benne 
van.  
Zsoltárok 23,1-6.  
1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.  
2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.  
3. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az Ő nevéért.  
4. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te vessződ 
és botod, azok vigasztalnak engem.  
5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.  
6. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú 
ideig. (örök ideig). 


