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KÉTELKEDÉS NÉLKÜLI HIT 
Horváthné Éva tanításvázlata – Ságvár, 2020. 07. 01. 

Mi a hit? 
Zsidó 11,1. Egyszerű fordítás 
Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az 
meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. 
Márk 11,22. 
És Jézus felelvén monda nékik: Legyen hitetek Istenben! 
Egy másik fordítás szerint ez azt jelenti, hogy legyen isteni fajta hitetek. Legyen olyan hitetek, mint 
Istennek. Szükségünk van arra az életben, hogy nagy hitünk és elváró hitünk legyen.  
Zsidó 11,6. 
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő 
létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  
Tehát nagyon nagy szükségünk van az istenifajta hitre. 
Honnan van a hit? 
Róma 10,17.  
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.   
Van aki elmegy Istentiszteletre, hallja az Igét és hit ébred a szívében, vagyis hisz abban, hogy az a 
dolog probléma amivel most éppen küszködik, az a hite által meg tud változni. Elhiszi azt amit az 
Ige mond.  
Van aki interneten keresztül veszi el a gyógyulását. 
A Bibliában sok példa van arra, hogy milyen módon történtek a gyógyulások. (kézrátétellel, ruha 
szegélyének érintésével, kenetes ruhadarabok által, árnyék, (Péter árnyéka) 
De mi van azzal aki nem hallotta az Igét? Vérfolyásos asszony esete.  
Ez a történet három evangéliumban megtalálható. 
Márk 5,25–34. 
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,  
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem 
javult, sőt inkább még rosszabbul lett, 
27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. 
28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. 
29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. 
30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a 
sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?  
31. És mondának néki az Ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt 
kérdezed: Kicsoda illetett engem? 
32. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. 
33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe 
borult és elmondott néki mindent igazán. 
34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megsza-
badulva bajodtól, maradj egészséges.           
Tudjuk, hogy abban az időben egy beteg ember sem mehetett egészségesek közé. El volt különítve 
és azt kellett kiabálnia, hogy tisztátalan vagyok. Ez az asszony minden vagyonát orvosokra költött, 
mindent kipróbált, hogy meggyógyuljon. De nem lett eredménye, sőt még rosszabbul lett. 12 évig 
szenvedett ettől a betegségtől. Egyszer hallotta, hogy Jézus a gyógyító és ez a Jézus éppen most 
arra jár. Van egy megoldás számára az utolsó lehetősége, hogy meggyógyuljon. Hit ébredt a 
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szívében, pedig még az Igét sem hallotta. A igaz, hogy titokban férkőzött be a tömegbe, hogy elérje 
Jézust, de megtette mert eltökélte magában, tudta a szívében, hogy ha csak a ruháját érinti meg 
meggyógyul. Félt és remegett, de volt egy bizonyosság a szívében és elhitte hogy meggyógyul.  
A sokaság előtt még bizonyságot is tett a hitéről.  
Lukács 8,47. 
Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött és előtte leesvén, 
megjelentette néki az egész sokaság előtt, miért illette Őt, és hogy azonnal meggyógyult.   
Márk 5,34. A te hited tartott meg téged. EFO: A hited mentett meg téged. Luk. 8,48. Bízzál 
leányom, a te hited megtartott téged. Máté 9,22. EFO: Mivel hittél meggyógyultál.  
12 évig hitt reménykedett, bízott. Nem adta fel. 
Ez az a hit, amikor valamiről van egy belső bizonyosság a szívedben. És nem arról szól, hogy 
próbáld meg, hogy tudsz-e hinni bennem, mert a megpróbálásban benne van az is, hogy vagy 
sikerül, vagy nem. Ha csak próbálgatod, akkor nem is lesz hited. 
Márk 11,22-23. 
„És Jézus felelvén monda nékik: Legyen hitetek Istenben! Mert bizony mondom néktek, ha 
valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe és szívében nem kételke-
dik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.  
bizony mondom nektek, ha valaki…. Ha valaki, bárki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel és 
ugorjál a tengerbe, meg lesz néki, amit mondott. (az úgy is lesz EFO) 
Mindenkinek mondja azt, hogy ha hiszel meg tudod tenni. 
Mi az a hegy, ami téged akadályoz abban, hogy  boldog légy az életedben?  
A hegy lehet betegség, szegénység, munkanélküliség, viszálykodás, családi probléma, mosógéped.  
Tehát a hegy az a dolog, ami ott áll előtted és nem kéne, hogy ott legyen, de nagyon szeretnéd, ha 
végre eltűnne az életedből.  
Azt mondja, hogy szóljunk a hegynek! 
Azt mondta, hogy te szólj ahhoz a hegyhez.  
Azt mondja az Ige, hogy könyörögj a problémához, hogy szűnj már meg, vagy arra várunk, hogy 
Isten tegye el az útból? Nem! Neked kell tenned valamit. 
Sokan könyörögnek Istennek, hogy tegyen már meg valamit az életükbe, hát oldja már meg a 
problémámat. Hát nem látja Isten, hogy reggeltől estig imádkozom és mégsem történik semmi 
ebben a dologban, nem jön a gyógyulás, a szabadulás, az a pénz, amire várok… Istenem, meddig 
imádkozzak még? Elfelejted, hogy neked is van dolgod. Ez nem Isten dolga, mikor a hegy ott áll az 
utadban. Neked kell szólni, parancsolni annak a problémának, hogy tűnjön el az utadból.  
Hittel szólj a daganathoz, a fájdalomhoz, a lázhoz, szólj a munkahelyhez, ami elő kell, hogy jöjjön 
neked, szólj a problémához, neked kell szólnod hozzá! 
Nem emberekhez szólsz, nem Istenhez szólsz, nem a Sátánt dorgálod meg, hanem a problémához szólj.   
Isten tudja, hogy képesek vagyunk rá, hogy higgyünk, Ő biztos benne, hogy meg tudjuk tenni.  
Jézus beszélt a fához, szólt  a szélhez, szólt a viharhoz és mit csináltak? Engedelmeskedtek neki!  
Erre azt mondják, igen, de az Jézus volt, Isten fia! Majd pont az én szavamra elindul a mosógép. 
Nézzük meg, hogyan szóljunk azokhoz a dolgokhoz, amik problémát okoznak nekünk 
Lukács 4,38–39. 
Amikor Péter anyósa beteg volt és nagyon lázas volt – erről szól az Ige.  
Tudjátok, hogy Lukács orvos volt és ha ő azt írja, hogy nagyon beteg volt, akkor az nagyon beteg 
volt, abban az időben is, mert tudta. 
„Azután a zsinagógából eltávozván a Simon házába ment – Jézusról beszélünk. A Simon 
anyósa pedig nagy hideglelésben (lázban) feküdt és könyörögtek neki érette.  
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39. Jézus mellé állván megdorgálá (ráparancsolt EFO) a hideglelést (lázat) És Jézus mellé állván 
elkezdett imádkozni… Nem! és az elhagyá őt és ő azonnal felkelvén szolgála nékik.” 
Nézzük meg kihez beszélt itt Jézus? Péter anyósához? Istenhez? A tanítványokhoz, hogy kicsiny 
hitűek, miért rám vártok? Nem, a lázhoz beszélt, megdorgálta a lázat!  
És mit tett a láz? Olvassuk: és az elhagyá őt.  
Tehát a láz szót fogadott Jézus szavára. Ez nagyon érdekes, mert van egy megdöbbentő kérdés itt 
a számunkra. A láz az hall? Hát ezek szerint hall, mert elhagyta a Péter anyósát. Ha a láz hall, 
akkor a fájdalom is hall? Igen! A daganat is hall? Igen! A pénz is hall? Igen!  
Minden teremtett dolog a földön, minden ami a földön van, hall! És ebből megértést kell hogy 
kapjunk a szívünkbe és bizonyosságot Isten Igéjéből. 
Isten mindent a teremtő szavával teremtett. Tehát minden… legyen világosság, a bolygókat, az 
egész földkerekséget, mindent, ami van legyen és lett. Tehát minden, ami a világon van ismeri a 
hitben kimondott szót, hallja és érti a hangot. Meg kell tanulnunk ezt az elvet működtetni az 
életünkben. Azért mondja Jézus, hogy ha valami ott áll az utadban, úgy tudod eltüntetni, ha szólsz 
hozzá hitben. Ezt mindenkinek tudnia kell. Tudni kell, hogy te vagy a valaki, aki ha azt mondja 
ennek a hegynek, ennek a problémának, ennek a fájdalomnak, ennek a daganatnak, hogy takarodj 
a testemből és leszáradsz, és eltűnsz, és te láz lemész… akkor annak, ha hitben kimondod,  
engedelmeskednie kell, mert ezek a dolgok hallják a szót. 
Máté 21,18-20. 
18. Reggel pedig a városba visszajövet megéhezett.  
19. És meglátván egy fügefát az út mellett odaméne és nem talála azon semmit, hanem csak 
levelet és monda annak: ( kihez beszél Jézus? A fügefához!) Gyümölcs rajtad ezután soha 
örökké ne teremjen! Te fa rajtad többé gyümölcs ne teremjen! Tünet, fájdalom hozzád szólok, 
megparancsolom neked a Jézus nevében, hogy leszáradj, kiszáradj az élet forrásáról. És a fügefa 
azonnal elszárada. Tehát hallotta, amit mondott Jézus és a hit szavára engedelmeskedett.  
20. És látván ezt a tanítványok, elcsodálkozának mondván: Hogyan száradt el a fügefa ilyen 
hirtelen. Jézus pedig felelvén monda néki: Bizony, bizony mondom néktek, ha van hitetek és 
nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek (tehát ti is meg tudjátok tenni), ami e fügefán esett, 
hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, az is meglészen 
néktek! 
Két feltétel volt itt. 
Ha van hitetek és nem kételkedtek. Hittel kell szólni, kételkedés nélkül. Azzal kezdtem a Márk 11-
ből, hogy legyen hitetek Istenben. Látjátok,hogy mekkora szükségünk van a hitre? Hit nélkül nem 
működik semmi Isten országába. Ennek a szellemét be kell fogadni a szívünkbe, ott kell lenni, hogy 
vagy hitben vagyok, vagy kételkedésben, vagy aggodalomban vagyok. Ha ebben vagyok, akkor 
nem fog működni, akkor mondhatom a kocsimnak, hogy most már indulj el, mert megparancsolom 
neked…. nem fog elindulni. De ha hiszem, hogy meg lesz az, meg fogja tenni. Víz, virág példa. 
Megteheted, mert Jézus mondta és megparancsolta nekünk, hogy igen is ezt tegyük. 
János 14,12. 
„Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cseleke-
deteket, amelyeket én cselekszem és még nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én 
Atyámhoz megyek.” 
A mikor Jézus itt volt a földön akkor Ő cselekedte a legnagyobb dolgokat. De azt mondta, hogy ha 
én felmegyek ti lesztek valamennyien, akik hisztek, hogy még nagyobbakat is tudtok azoknál 
cselekedni. 
Efézus 5,1. Legyünk Isten utánzói. 
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Működjünk úgy, ahogy Isten! Működtessük úgy a dolgokat, ahogy az Úr Jézus mutatta nekünk.  
Ő megmutatta, hogy hogyan kell bánni bizonyos helyzetekkel.  
Ahogy megmutatta a hit parancsát, a szeretetét, megmutatta az ellátását, az irgalmasságát, a kö-
nyörületességét, használjuk azt, hogy Ő a hitre vezetett minket. 
Jakab 4,7. 
„Vessétek hát alá magatokat az Istennek és álljatok ellen az ördögnek és megfut előletek.”  
Istentő fut meg? Nem, tőlünk fut meg. Ha ellenállunk, tőlünk fut meg. Sokan azt tanítják, hogy Isten-
től függ minden. A biblia pedig azt mondja, hogy neked is van dolgod, tennivalód.  
Hinned kell, nem szabad kételkedned, nem kell aggodalmaskodnod és szólnod kell ahhoz a dolog-
hoz, meg kell parancsolnod, ki kell adni az utasítást. 
Mi hisszük az Igét. Nem minden, ami kimondunk a szánkkal jön valóságba – Istennek hála, mert ha 
minden valóságba jönne, ami onnan kijön…. Sokszor kell elmondanom, hogy Uram bocsáss meg, 
nem gondoltam komolyan… 
De amit hittel és azzal a parancsszóval mondunk ki, az valóságba jön az életünkbe. 
Vizsgáljuk meg kicsit a kételkedést. Mi az, hogy kételkedni? A kételkedés szóban benne van a jelen-
tése is. Két dolog között vacillálok. Vagy meggyógyulok, vagy nem gyógyulok meg! Vagy megjön a 
pénzem, vagy nem jön meg a pénzem. Vagy kapok állást, vagy nem kapok állást… Kételkedek, két 
dolog között vacillálok, nem vagyok biztos benne, tehát nem vagyok biztos Isten Igéjében, nincs hit 
a szívemben, mert ha elhittem volna az Igének, hogy az Úr betölti minden szükségemet, az Ő gaz-
dagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban, akkor most nem lenne bennem kétség, hogy de 
mi lesz mégis, ha holnapra nem jön meg az a pénz, hogy fizetem ki a számlámat… Ha kételkedsz 
nem tudod kiadni a hit parancsszavát. Hiába szólt a pénzhez, a hegyhez, mert aki kételkedik, az 
olyan, hogy kételméjű. Tehát vagy hiszel, vagy kételkedsz, a kettő nem megy együtt. 
Jakab 1,5–8. 
5. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készsé-
gesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki.  
6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjá-
hoz, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.  
7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;  
8. A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember. 
Jakab 1, 5–8. EFO  
5. Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja 
kapni! Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad.  
6. Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve! Aki kételkedik, hasonlít a 
tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. 
7. Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az Úrtól kér,  
8. mert, aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál, nem képes dönteni, mindenben állhatat-
lan és megbízhatatlan. 
Tehát amikor nem jön a válasz, akkor itt van, hogy ne higgye a kételkedő, hogy kaphat valamit.  
Aki kételkedik az semmit nem fog kapni. Ilyenkor meg kell vizsgálni a szívedet, hogy miért nem jött a 
valóságba amit kértem, amit parancsoltam? Hát azért, mert a szívedben nem a hit volt ott, amikor 
ezt kérted, parancsoltad, hanem bizony a kételkedés volt ott. És amíg attól nem szabadulsz meg, 
addig nem tudod valóságba hozni azt, amit az Úr elvégzett neked. 
Sokan mondják, hogy gyógyíts meg Uram, szabadíts meg Uram! De elfelejtik, hogy  Isten ezt már 
kétezer évvel ezelőtt megtette. Isten elvégezte és ne kételkedjél benne. Ámen. 


