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ELŐSZÓ 
 
Az ebben a kiadványban szereplő bibliai üzenet a Krisztus 

Szeretete Egyház alapelveit tükrözik. Mivel vallástól független, 
ezért bárki tanulmányozhatja az ebben rejlő igazságokat. 

A Biblia nem egy vallásos könyv, hanem egy szellemi mű, 
amely Isten ihletésére született. A Szentháromság harmadik 
személye, az eredeti szövegben a Szent Szellem (egyes magyar 
fordításokban Szentlélek) ihletésére írták le Isten szent embe-
rei. Tehát úgy is tekinthetjük, hogy a Szentírás Isten Szelleme 
által kódolt szöveg, amit egy földi halandó nem is érthet meg. 

Ha viszont befogadod a bensődbe a Biblia szerzőjét, akkor 
az Írások értelmezéséhez megszerezheted a dekódolót, ami már 
érthetővé teszi a szellemi mondanivalót. Ehhez mindössze egy 
tudatos döntést kell hoznod, majd behívnod a szívedbe első-
ként Jézust, utána a Szent Szellemet.  

Ettől kezdve a Biblia fokozatosan megnyílik a számodra. 
Mivel az újszövetségben élünk, ezért ezt a részt célszerű hang-
súlyozottabban tanulmányoznod. Az újjászületéssel kezdődik 
Isten országának felfedezése, épp úgy, ahogy a földi csecsemő 
is beletanul a földi élet dolgaiba. 

 
MOTTÓ 

 
Isten nélkül lehet élni, de nem érdemes! 
Isten jó, Isten szeret és egy jó terve van veled! 
 „… fogságba megy népem, mivelhogy [biblia] ismeret nélkül 

való…” — Ésaiás 5,13   
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány [igei ismeret] 

nélkül való...” — Hóseás 4,6   
„És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és kö-

zönséges között, és a tisztátalan és tiszta között való különb-
séget ismertessék meg velük.” — Ezékiel 44,23   

„És megismeritek az igazságot, és az igazság [a bibliai igaz-
ság megismerése] szabaddá tesz titeket.” — János 8,32   

Jézus szavai az Atyához: „Szenteld meg őket a te igazságod-
dal: A te Igéd igazság.” — János 17,17 
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IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT 
 

Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Ha valaki 
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Ján. 
3,3.) Ezek Jézus szavai. Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia 
tanítja:  

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szí-
vedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üd-
vözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,9–10.)  

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarta-
tik. (Róm. 10,13.)  

Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is 
vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. (Mát. 10,32.)  

Ahhoz, hogy újjászülethess, és ezáltal üdvösséget nyerhess, 
először egy tudatos döntést kell hoznod, majd megvallást kell 
tenned a Jézusba vetett hitedről. A Biblia két feltételt említ: 
hinni a szívedben és azt kimondani a száddal. Erről szól az 
alábbi imádság, amit hangosan és hittel mondj el! 

Azáltal válsz kereszténnyé, hogy befogadod Jézust a szíved-
be. Miután te újjászülettél, ezt a nagyon fontos imát hittel 
mondasd el a szeretteiddel, hozzátartozóiddal, rokonaiddal, 
ismerőseiddel is, és mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztus-
ban, hogy nekik is örök életük legyen! 

 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jé-

zus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én meg-
igazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! Kér-
lek, Jézus, legyél az én Megváltóm! Kérlek, Jézus, le-
gyél az én Gyógyítóm! Jézus, Úrrá teszlek az életem 
felett! Jézus, Te vagy az én Uram és Megváltóm. Jézus, 
Te vagy az én Gyógyítóm. Meg vagyok váltva. Újjászü-
lettem Krisztusban. Az Ő szent vére örökre megtisztí-
tott minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje 
igazság. Köszönöm Neked, drága Jézusom. Ámen.  
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IMA A SZENT SZELLEM  
KERESZTSÉGÉRT 

 
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó aján-

dékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok 
Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik. (Luk. 11,13.)  

Ahogy a szülő szeretné elhalmozni ajándékokkal a gyerme-
két, Isten is örömmel adja ajándékba a Szent Szellemét (ma-
gyar fordítások többségében Szentlélek) mindazoknak, akik 
tőle kérik. Itt csak egy feltétel szerepel, az pedig a kérés. Az új-
jászületés után, következő lépésként kérheted Istentől a Szent 
Szellemet, a Szentháromság harmadik személyét. Ezt az imád-
ságot is hittel mondd el: 

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, ha Jézus 
nevében kérem Tőled a Szent Szellemet, Te örömmel 
odaadod Őt.   

Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jé-
zus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be 
a szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a Szent 
Szellemmel! Köszönöm, mennyei Atyám, hogy min-
den imámat meghallgatod és megválaszolod.  

Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a 
Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, tel-
jes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként 
nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, 
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drá-
ga mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szel-
lem örökké bennem és velem marad, és elvezet min-
den igazságra. (Csel. 2,1–4.) Ámen.  

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarat-
tal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mint-
egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, 
ahol ülnek vala. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg e-
lőttük, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyá-
jan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, a-
mint a Szellem adta nékik szólniuk. (Csel. 2,1–4.)  
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Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem 
mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elálmélkodának a 
zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt men-
tek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándé-
ka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasz-
talják az Istent. (Csel. 10,44–46.)  

 

Isten Szelleme az első pünkösdkor áradt ki a földre, Ő jelen-
leg Isten képviselője ezen a bolygón. A Biblia két olyan terüle-
tet említ az Újszövetségben, amelyeket a Szent Szellem működ-
tet: ez a kilenc szellemi ajándék és a nyelveken szólás. 

Az 1Korintusi levél 12. fejezet 8–10. verseiben vannak felso-
rolva a szellemi ajándékok. Ezek három csoportba sorolhatók: 

Kinyilatkoztatás ajándékai – közlések Isten elméjéből: böl-
csesség szava, ismeret szava, szellemek megkülönböztetése. 

Erőajándékok – Isten természetfeletti erejét mutatják be: 
hit ajándéka, csodatevő erők munkái, gyógyítások ajándékai. 

Ihletettségi ajándékok – kimondják Isten üzenetét: prófé-
cia ajándéka, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata. 

A felsorolt ajándékok az újjászületett és Szent Szellemmel 
beteljesedett hívőkön keresztül bármikor megnyilvánulhatnak 
az Ő akarata szerint. 

Az 1Korinthusi levél 14. fejezete részletesen ír a nyelveken 
szólással kapcsolatban. A nyelveken szólás csak az első pünkösd 
óta működik azoknál, akik újjászülettek és betöltekeztek Szent 
Szellemmel. Ez egyben a Szent Szellem keresztség első jele.  

Az imádságnak két csoportja ismeretes. Az egyik az anya-
nyelvünkön mondott ima, ami az értelmünkből származik, és 
Jézus közbenjárásával jut el Istenhez. A másik a nyelveken szó-
lás, amely a bensőnkből, a szellemünkből fakad, ezért az értel-
münk nem érti. Ez nem valamilyen ismert (angol, német, stb.) 
nyelvet jelent, hanem ezek a szellemünkből jövő szótagok. 
Amikor nyelveken imádkozunk, az közvetlenül az Atyaisten elé 
kerül. Mivel ez egy angyali nyelv, az ördög nem érti, ezért 
igyekszik ettől az imafajtától meglopni a híveket. Istennel a 
legszorosabb kapcsolatot a nyelvek imájával lehet elérni, ezért 
használd rendszeresen!  
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A BIBLIAI HIT 
1. A hit forrása 

 
Istentől kapott hit 

Kétféle hit létezik és a kettő között hatalmas különbség van. 
� Az egyik a természetes emberi hit, amivel mindenki ren-

delkezik, akár elveszett, akár újjászületett az illető. Ez a fajta 
hit az érzékszervek alapján működik. 

� A másik a bibliai hit, amely az Igén alapul. Ez a fajta hit 
pedig csak az újjászületett hívőknél létezik, ami a szívünkben, 
szellemünkben fogan meg, és ott lakozik. Nagyon fontos, hogy 
a szíveddel higgyél, és ne az érzékszerveidre hagyatkozz. 

Róma 12,3. Egyszerű fordítás 
3. Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek 

benneteket, hogy egyikőtök se tartsa magát többre, 
mint ahogyan kellene! Józanul lássátok magatokat, a 
hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki kapott bizo-
nyos mértékű hitet Istentől.  

Mivel Isten nem személyválogató, ezért Ő az újjászületés 
pillanatában minden hívőnek egyformán odaadja az isteni fajta 
hitnek egy bizonyos mértékét. Ezért értelmetlen dolog lenne 
hitért imádkozni, mert az már a tiéd, amit fontos folyamatosan 
fejlesztened. 

Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igé-

je (Rhema) által.   
A hit növelésének egyetlen módja az Ige hallgatása, mert 

ahogy hallgatjuk az Igét, úgy ébred hit a szívünkben. A te fele-
lősséged az, hogy fejleszd az Istentől kapott hitet, mert külön-
ben elveszítenéd még azt is, ami van.  

 
Remény és hit   

Nagy különbség van a remény és a hit között. A remény jövő 
időben, a hit pedig csak jelen időben működik. A rómaiakhoz írt 
levél szerint a remény azt jelenti, hogy olyanra nézünk, amit 
nem látunk. Ebben az esetben Isten bibliai ígéreteire tekintünk, 
amíg nem látunk egy belső képet a szellemünk szemeivel. 
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Róma 8,24–25. Dr. Budai Gergely fordítása  
24. …a reménység azonban, amelyet beteljesülve 

lát az ember, nem reménység; mert amit lát az ember, 
ugyan miért várja azt? 

25. Ha ellenben olyasmit remélünk, amit még nem 
látunk, türelemmel várjuk azt.  

Ne felejtsd el, hogy a hit hozza valóságba a kért dolgokat, 
viszont a remény belső képe nélkül a hit nem működik. A nega-
tív kép helyett egy pozitív belső kép kialakítására kell töreked-
ned. Ez nem megy egyik napról a másikra, idő kell hozzá. Fő-
leg, ha a rossz kép, amit meg akarsz változtatni, évek óta ben-
ned él. De meg tudod tenni. Fordulj Isten Igéjéhez, és kezdd el 
megváltoztatni a képeket a bensődben. A reménytelenség képe-
it változtasd a remény képeivé. Készíts egy tervrajzot a szíved-
ben, és ezen fel fog épülni a hited! Ehhez használd bátran a 
képzelőerődet. 

A gyermektelen, idős Ábrámnak Isten ígéretet tett, hogy sok 
nép atyjává teszi őt. Ezt az ígéretét a csillagos égbolt képével 
kapcsolta össze. Ábrám a képzeletvilágában képes volt hozzá-
kapcsolni a hasonlatot az ígérethez. Akkor vált képessé hitben 
elfogadni a születendő gyermeket, amikor meglátta az Isten 
által adott képet, a csillagos eget. (1Móz. 15,5) Tehát, amíg nem 
látjuk a belső szemünkkel a célt, nem tudjuk a hitünkkel való-
ságba hozni azt. 

A hit keze ragadja meg a távoli reményt, hogy azt a valóság-
ba tudja hozni. Például, reménykedhetsz abban, hogy ki tudod 
fizetni a számláidat, azonban a te hited adja meg a biztosítékot 
arra, hogy amikor szükséged lesz rá, a kellő időben a kezedben 
lesz a pénz. A hit mindig azt mondja ki, amit az Ige mond, mert 
az Istenben való hit valójában az Igében való hitet jelenti. 

Sokan megállnak a reménynél, de a remény nem ölt valósá-
got, csak a hit. A remény azt mondja, hogy majd meg fogom 
kapni, ami jövő idő, a hit pedig azt mondja, hogy most megvan 
nekem, ami jelen idő, holott még nem látom. Ez világosan rá-
mutat a kettő közötti különbségre.  

Zsidó 11,1. Egyszerű fordítás 
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1. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk 
abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg 
van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan léte-
zik, annak ellenére, hogy nem látja.  

A hit azt jelenti, hogy biztosak vagyunk abban, amiben re-
ménykedünk, és meg vagyunk győződve arról, hogy amit nem 
látunk, az végül a miénk lesz. Aki hisz valamiben, az meg van 
győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak el-
lenére, hogy még nem látja. A hit hozza valóságba a reménylett 
dolgokat, mert Istentől csak hit által nyerhetjük el a kéréseinket.  

 
Hit működésben 

Isten elvárja tőlünk, hogy legyen bibliai hitünk, mert Ő 
mindenkinek megmutatta az utat a hit megszerzéséhez, ami 
maga az Ige.  

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; 

mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és 
megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  

Nekünk adta a Szent Igét, aminek a hallása által hit ébred a 
szellemünkben. (Róm. 10,17) Nem Isten hibája az, ha mégsincs 
Istenben való hitünk. Nekünk meg kell tenni a részünket, hogy 
hallgatjuk és tanulmányozzuk az Igét, hogy növekedhessünk 
hitben. Ehhez igei tanításokat kell hallgatnunk. 

Róma 10,13–14. 
13. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, 

megtartatik.  
14. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem 

hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem 
hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?  

Nagyon fontos az Ige hirdetése, mert ezáltal nyílik meg az 
elveszettek szíve arra, hogy megvallják, és ezzel befogadják Jé-
zust életük Urának. Ez az első hitcselekedet a hívő ember éle-
tében. (Jak. 1,22) 

Apostolok cselekedetei 11,11–14. Egyszerű fordítás  
11. Ebben a pillanatban három férfi érkezett ahhoz a 

házhoz, ahol vendég voltam. Cézáreából jöttek értem,  
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12. és a Szent Szellem azt mondta, hogy nyugodtan 
menjek velük. Ez a hat testvér is velem jött Cézáreába. 
Amikor megérkeztünk annak a férfinak a házába,  

13. ő elmondta, hogy egy angyalt látott. Az angyal a 
házában állt, és azt mondta neki: »Küldj embereket 
Joppéba, és hívasd el Simont, akit Péternek is hívnak!  

14. Ő majd elmondja neked mindazokat a dolgokat, 
amelyek által üdvösséget kaphatsz te is, meg az egész 
családod is«.  

Kornéliusnak angyal jelent meg, aki azt mondta, hogy hí-
vassa magához Pétert. Kornélius három követet küldött el Pé-
terért, hogy menjen el hozzá Igét hirdetni. A Szent Szellem Pé-
ternek megjelentette ezt a küldetést, aki hat társával útnak is 
indult. Kornélius házában sokaság várta, akiknek hirdette Pé-
ter az Evangéliumot, és ezáltal újjászülettek. 

Az elveszett emberek számára ki kell vinni a világba az üd-
vösség üzenetét (Márk 16,15), mert az angyalok nem tudják ezt 
megtenni. Isten embereket hívott el arra, hogy hirdessék az 
Evangélium örömüzenetét szerte a világban. Az emberek az Ige 
hallása nélkül nem tudnak hinni és üdvösséget nyerni.  

Az Istentől származó, természetfeletti gyógyulás is éppúgy 
hit által történik, mint az üdvösség. 

Apostolok cselekedetei 14,7–10. 
7. És ott prédikálják vala az Evangéliumot.  
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen em-

ber, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha 
nem járt.  

9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reá függeszt-
vén, és látván, hogy van hite hogy meggyógyul,  

10. Monda nagy fennszóval: Állj fel lábaidra egye-
nesen! És felszökött, és járt.  

Az itt leírt csoda prédikálás során történt, vagyis az Ige hallá-
sából, és nem kézrátétel által. Internetes szolgálat nézésén keresz-
tül is történt már gyógyulás oly módon, hogy az ige hallása által 
hit ébredt a hallgató szívében és meg tudta ragadni a gyógyulását.  

A sánta ember nem Pál hite alapján gyógyult meg, hanem a 
saját hite által nyerte el a gyógyulását. Valójában a sánta hite 
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tartotta meg őt éppúgy, mint ahogy a vérfolyásos asszonyt is, 
akinek Jézus azt mondta, hogy: „a te hited megtartott téged!” 
(Márk 5,34)  

 Pál apostol három dolgot tett: 1.) hirdette az Evangéliumot; 
2.) felismerte, hogy a sántának van hite a gyógyulásra; 3.) fel-
szólította őt, hogy járjon.  

A beteg szintén három dolgot tett: 1.) meghallgatta a prédi-
kációt; 2.) hitt abban, hogy meggyógyul; 3.) engedelmesen cse-
lekedett, felugrott és járt. 

Pál nagy odaadással hirdette az üdvösség és a gyógyulás 
Evangéliumát. (Róm. 1,16) Ahhoz, hogy az emberek szabaddá 
váljanak a sötétség hatalmából, a teljes evangéliumot hiányta-
lanul kell hirdetni, nem csak annak egy részét, mint egyes ha-
gyományokat követő felekezetekben. (A vallás és a keresztény-
ség különbségéről a mellékletben olvashatsz bővebben.) 

Apostolok cselekedetei 8,5–8.  
5. És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja 

vala nékik a Krisztust.   
6. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze 

azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván a je-
leket, melyeket cselekedék.  

7. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek vol-
tak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és 
sánta pedig meggyógyula.  

8. És lett nagy öröm abban a városban.  
Az apostolok szolgálatában a hatalmas csodák annak ered-

ményeképpen történtek, hogy a Krisztust prédikálták, ahogy ma 
is teszik a teljes evangéliumi szolgálatok. Az Újszövetség a gyó-
gyító Krisztust hirdeti, hogy a testünk természetfeletti gyógy-
ulása a megváltásunk része. 

Jakab 5,14–15. 
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyü-

lekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt 
olajjal az Úrnak nevében.   

15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és 
az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsát-
tatik néki.  
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Van, aki az ima erejében és az olajjal történő megkenésben 
hisz. Hasznos a buzgó imádság, mert ez alapján segíti fel az Úr 
a beteget. Az isteni gyógyulás mindenki számára elérhető az 
Evangélium alapján. Amint világosságot (megértést) nyer vala-
ki az Igéből, hit ébred a szívében. 
 

Igén megállni 
A következő történet bemutatja, hogyan kell az Igén csele-

kedni, hitben megállni és kitartani. Amikor Kenneth E. Hagin 
tizenhat hónap után felkelt a betegágyából, jövedelemre volt 
szüksége, ezért elment egy faiskolába dolgozni, ahol facseme-
téket szedtek ki. Ez kemény fizikai munka volt, főképpen az ő 
számára, mivel hosszú ideig ágyban feküdt élet és halál között, 
ezért teljesen legyengült. Munkatársai úgy gondolták, hogy 
Hagin a gyengesége miatt ott fogja hagyni az állását, de ő bát-
ran kijelentette: Az Úr adja az én erőmet! Vagyis teljes mérték-
ben az Igére tekintett és azon állt meg. 

Zsoltár 27,1.  
1. Az Úr az én életemnek erőssége…  
Fizikailag képtelennek érezte magát erre a kemény munká-

ra, de ennek ellenére hitben megcselekedte az Igét és ottma-
radt. Több egészséges ember dolgozott ott, de hosszú távon e-
gyik sem bírta a munkát, emiatt többen feladták. Hagin az első 
két fa kiásását hitben végezte el, és ezt követően kapta meg az 
Úr természetfeletti erejét a napi munkájához.  

Tehát elsőként hitben kell megtenni a lépéseket, és ezt kö-
vetően várhatjuk el az Úr segítségét. Lásd meg, hogy Isten tá-
mogatása milyen hatalmas előnnyel jár! Azok, akik a saját ere-
jükre támaszkodtak, végül mind feladták és elmentek, de 
Hagin Isten erejére hagyatkozva mindennap kitartott a munka-
idő végéig.  

Vegyünk egy hétköznapi példát a hitben való megállásra. 
Például egy disznóvágás akadályai lehetnek: a rossz időjárási 
körülmények, kevés ember van hozzá, kifogy a gázpalack, lyu-
kas a bél, késik a böllér, de estig mégis minden elkészül a kitar-
tó hit alapján.  
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Tudnod kell, hogy Isten jó, de ezt csak akkor tapasztalhatod 
meg, amikor az Ige alapján cselekszel és meglátod annak az 
eredményét.  
 

A szív hite 
Sokan szeretnének valamit kapni Istentől, de erre a világi 

ember azt mondja, hogy ha látom, akkor elhiszem. A Biblia 
viszont azt állítja, hogy akkor fogod meglátni, ha még a való-
ságba jövetel előtt elhiszed, hogy az hitben megvan neked.  

Márk 11,23–24. 
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mond-

ja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és 
szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond 
megtörténik, meglesz néki, amit mondott.  

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, ami-
kor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meg-
lesz az néktek.  

Az Ige különbséget tesz a fejhit (elmében levő hit), és a szív 
hit (szellemünkben levő hit) között, de csak a szívhit képes 
működni. Ha a szívünkben nem kételkedünk, akkor működik a 
hitünk, viszont a fejben levő kételkedés nem akadályozza a 
szívben (szellemben) levő hit működését. 

A sikeres imaválasz három lépése:  
� elmondjuk hittel az imánkat,  
� már az ima pillanatában befogadjuk a szellemünkbe a választ, 

vagyis hisszük azt, hogy megvan a kért dolog,  
� ezt követően válik valósággá az imaválasz. 

El kell hinnetek, hogy hitben már megkaptátok, még mie-
lőtt meglátnátok! Az eredmény elérése érdekében az imát kö-
vetően a gondolatainkat mindig azon a belső képen kell tarta-
nunk, ami a megoldást tartalmazza!  

Sokan azért szenvednek kudarcot, mert nem látják a hit 
szemével az imáikra a választ, ezért egyre rosszabbá válik a 
helyzetük. Ne azért higgy az természetfeletti gyógyulásban, 
mert sok bizonyságot hallottál már, hanem azért higgyél, mert 
Isten Igéje ezt mondja. Ne abban higgy, amit látsz, hanem ab-
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ban, amit a Szentírás mond rólad, és ekkor nem marad el az 
eredmény sem! 
 

Kétféle hit 
Hasonlítsuk össze Tamás és Ábrahám hitét. Tamás hite a fi-

zikai szemmel láthatók dolgokra épült. 
János 20,24–29. 
24. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettős-

nek hívtak, nem volt ővelük, amikor eljött Jézus.  
25. Mondának azért néki a többi tanítványok: Lát-

tuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az Ő 
kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat 
a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom 
az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.   

26. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő ta-
nítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, 
beméne Jézus, és megálla a középen, és monda: Bé-
kesség néktek! 

27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat 
és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, 
és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, ha-
nem hívő.  

28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én 
Istenem!  

29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Ta-
más, hittél: áldottak, akik nem látnak és hisznek.  

Tamás hite természetes emberi hit volt, mert csak az érzék-
szerveire hagyatkozott. Az áldásokat csak azok tudják birtokol-
ni, akik az Igén alapuló hitben járnak és nem látásban. 

Ábrahám hite – a hitetlen Tamással ellentétben – teljes 
mértékben Isten ígéretén alapult. 

Róma 4,17–21. 
17. Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tette-

lek téged. Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a hol-
takat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, elő-
szólítja mint meglevőket.  
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18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, 
hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint meg-
mondatott: Így lészen a te magod.  

19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már 
elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sá-
rának elhalt méhére;  

20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitet-
lenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván 
az Istennek,  

21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cse-
lekedheti.  

Ábrahámnak bibliai hite volt, mert elhitte Isten ígéretét, 
hogy számtalan utódja fog születni (gyerek, unoka, ükunoka). 
Ő nem a fizikai állapotára tekintett (öregség, meddőség), ha-
nem Isten Igéjére. Soha ne vedd le a tekintetedet Jézusról (Igé-
ről), ugyanis minden a te hited szerint fog történni, akár jó, 
akár rossz! Ezt támasztja alá a következő Ige. 

Máté 8,13.  
13. …legyen néked a te hited szerint. 
Fontos, hogy az Ige mindig a szemünk előtt legyen, és a szí-

vünkben gyökeret verjen, mert csak így tud gyümölcsöt teremni. 
Példabeszédek 4,20–23. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszé-

deimre hajtsad füledet.   
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg 

ezeket a te szívedben. 
22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és 

egész testüknek egészség. 
23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szí-

vedet, mert abból indul ki minden élet.  
A 22-es versben az egészség szó a héberben orvosságot is je-

lent, tehát Isten Igéjét naponta éppúgy be kell venni, mint a 
gyógyszert. A gyógyszereknek általában van mellékhatásuk, de 
Isten Igéjének viszont nincs, és azt nem lehet túladagolni.  

Sokan azért buknak el az élet különböző területein, mert 
vesztesnek látják magukat, ahelyett, hogy Isten győztes Igéjére 
tekintenének, ami felemelné őket. Nem élhetünk át győzelmet, 
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ha folyton a vereségről beszélünk. Az ördög nem tud bennün-
ket akadályozni, ha megértjük, hogy Jézus már legyőzte őt. 

Az Ige igazsága alapján lásd magad gyógyultnak, egészsé-
gesnek (Mát. 8,17), valamint gyarapodónak, gazdagnak (Fil. 
4,19)! Ha nem így látnád magadat, akkor ez azt jelentené, hogy 
az Igét szem elől tévesztetted. Isten mindenáron szeretne meg-
áldani az Igéje által, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha te az 
Igéje alapján cselekszel. El kell hagynunk a helytelen dolgok 
megvallását, és el kell kezdenünk a pozitív és építő szavak ki-
mondását. Mindig a helyes dologról, az elérendő célról beszélj, 
és abban higgy! 

Zsidó 4,14. Egyszerű fordítás 
14. Nekünk hatalmas Főpapunk van: maga Jézus, 

az Isten Fia, aki felment a Mennybe! Ezért szilárdan 
ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk! 

Itt az Ige fő mondanivalója az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, 
hogy ugyanarról a dologról mindig ugyanazt mondjuk. Például, 
ha imádkoztak a vérnyomásod helyreállításáért, akkor ezt kö-
vetően azt erősítsd a szavaiddal, hogy a vérnyomásod tökéletes 
Jézus nevében. És ne azt mond ki, hogy a vérnyomásom to-
vábbra sem jó. 

Három tényező teheti legyőzötté az embert: a helytelen gon-
dolkodás, a helytelen hit és a helytelen beszéd. Figyeld meg az 
összefüggést: ahogyan gondolkodunk, olyan lesz a hitünk, és 
amilyen a hitünk, olyan szavak fogják elhagyni a szánkat. A 
kimondott szavaink pedig idővel meg fognak történni. 

Filippi 4,8. Egyszerű fordítás 
8. Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondol-

kodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazsá-
gosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kivá-
lók és dicséretesek. 

A sikeres és győztes élet titka a helyes hit, mert minden 
azon múlik, hogy mit hiszel, és mit mondasz ki. A bibliai hit az 
Igére épül, ezért táplálkozz vele, áss le a mélyére, és elmélkedj 
rajta. Ha meg tudod változtatni, amiben helytelenül hiszel, ak-
kor gyökeresen meg fog változni az életed is. 
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A BIBLIAI HIT 
2. Helyes és helytelen hit 

 
Hitünk meghatározója 

A helyes és a helytelen gondolkodás meghatározza a hitün-
ket. A gondolkodásunktól függ, hogy a hitünk helyes vagy hely-
telen. Az isteni fajta hit, más néven a bibliai hit, vagy az igei hit 
a szívből származik, és nem a fejből. (Róm. 10,10. Márk 11,23) 
Itt nem az ember fizikai szívére kell gondolnunk, amelyik a 
testben pumpálja a vért. Amikor valaminek a ‘szívéről’ beszé-
lünk, annak a dolognak a legfontosabb részére, a közepére gon-
dolunk (pl. saláta szíve, fatörzs szíve). Hasonlóképpen, amikor 
Isten az ember ‘szívéről’ beszél, akkor az ember legfontosabb 
részéről – az ember lényének központjáról – a szelleméről be-
szél! Nem a testünkről beszél, mert az mulandó, hanem a szel-
lemünkről, mert az örökéletű, csak nem mindegy hogy a földi 
élete végén hova kerül: a mennybe vagy a pokolba.  

Jézus a szív hitét dicsérte meg, amikor azt mondta a hitetlen 
Tamásnak: „... áldottak, akik nem látnak és hisznek.” (Ján. 20, 
29) A fejhit azt jelenti, hogy a fizikai ember feje azt hiszi el, 
amit fizikai szemeivel lát, vagy fizikai füleivel hall, vagy amit 
fizikailag érzékel. A szellemünk (szívünk) azonban Isten Igéjé-
ben hisz, függetlenül attól, hogy az érzékek mit mondanak. A 
szívbéli hit az egyedüli eszköz arra, hogy átvehessük Istentől az 
áldásokat. A szívben lakozó hit által nyerhető el az üdvösség, a 
Szent Szellem keresztség, a gyógyulás és a válasz az imáinkra. 

 
Eltérő látásmód 

Egy történet következik a helyes és helytelen hitre. Isten 
szólt Mózeshez, hogy hozza ki a választott népét az egyiptomi 
fogságból. Majd odaígérte nekik a tejjel és mézzel folyó Kánaán 
földjét, ahonnan kiűzi előlük az ott lakó népeket. (2Móz. 33,1–
3) Amikor a vándorló nép közeledett az ígéret földjéhez, Isten 
újra szólt Mózeshez, hogy mind a tizenkét törzsből küldjön elő-
re egy-egy kémet Kánaánba. (4Móz. 13,1–3) A kiküldött kémek 
negyven nap múlva két különböző jelentéssel tértek vissza, 
mert a látásmódjuk lényegesen eltért egymástól, és ugyanazt a 
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helyzetet teljesen másként értékelték. Két kém pozitív jelentés-
sel tért vissza, tíz pedig negatív hírrel tért haza. 

4Mózes 13,23–33. 
23. Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszé-

nek ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten vit-
ték azt rúdon; és a gránátalmákból és a fügékből is sza-
kasztának.  

24. Azt a helyet elnevezék Eskol völgyének; a szőlő-
fürtért, amelyet lemetszettek onnét Izrael fiai. 

25. És visszatérének a föld megkémleléséből negy-
ven nap múlva.   

26. És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, 
és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztá-
jába, Kádesbe; és hírt vittek nékik és az egész gyüleke-
zetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét.   

27. Így beszélének néki, és ezt mondták: Elmentünk 
arra a földre, amelyre küldöttél minket, és bizonyára 
tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!  

28. Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, 
és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt 
még Anák fiait is láttuk ott.  

29. Amálek lakik a dél felől való földön, és hitteus, 
jebuzeus és emoreus lakik a hegyeken; a tenger mel-
lett és a Jordán partján pedig kananeus lakik.  

30. És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen há-
borgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, 
és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül meg-
bírunk azzal;  

31. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt 
mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, 
mert erősebb az nálunknál.  

32. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet 
megkémleltek, Izrael fiaihoz, mondván: Az a föld, ame-
lyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, 
amely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, amelyet 
láttunk azon, szálas emberekből áll.  
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33.  És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való 
Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, 
mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.   

Visszatérve a tíz kém arról számolt be, hogy nagyon gazdag 
az a föld, de az ott lakó, nagyobb termetű népek miatt képtele-
nek azt elfoglalni.  

4Mózes 14,5–9. 
5. Akkor arccal leborulának Mózes és Áron Izrael fi-

ai gyülekezetének egész községe előtt.  
6. Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, 

akik a földnek kémlelői közül valók voltak, meghaso-
gaták ruháikat. 

7. És szólának Izrael fiai egész gyülekezetének, mond-
ván: A föld, amelyen általmentünk, hogy megkémlel-
jük azt, igen igen jó föld.  

8. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz 
minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és 
mézzel folyó föld.  

9.  Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne félje-
tek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak o-
lyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlük az ő oltalmuk, 
de az Úr velünk van: ne féljetek tőlük!    

Ketten viszont (Józsué és Káleb) pozitívan ítélték meg ugyan-
ezt a helyzetet, mert bíztak Isten ígéretében és erejében, hogy 
Őáltala képesek lesznek elfoglalni Kánaán földjét. De Izrael 
népe sajnos a többség negatív jelentését fogadta el és ennek 
eredményeképpen ítélet szállt rájuk, s ezért negyven évig ván-
doroltak a pusztában. A Kánaánba küldött tizenkét kém a ki-
mondott szavaival határozta meg a saját életét és Izrael nép-
ének a sorsát is.  

Tízen a hitetlenséget szólták, hogy számukra lehetetlen be-
lépni Kánaánba és ezért ők nem is tudták elfoglalni azt, mert 
időközben meghaltak. Ketten viszont, Józsué és Káleb abban 
hittek, hogy képesek meghódítani az Ígéret földjét. A helyes 
hitük és szavaik eredményeképpen egyedül ők éltek annyi ide-
ig, hogy bemehettek az Ígéret földjére. 
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Tudnunk kell, hogy Isten szeretete és gondoskodása egy-
forma mindannyiunk felé, a tíz kémet is éppúgy szerette, mint 
a másik két kémet vagy bárki mást. De a tíz a helytelen hitével 
és a hibás megvallásával lerövidítette a saját életét. A Biblia 
arra figyelmeztet minket, nehogy mi is a hitetlenségünk miatt 
elmulasszuk az Úr ígéreteinek átvételét, mint ahogy Izrael népe 
is tette. (Zsid. 3,12) Izrael gyermekei a hitetlenségük és a hely-
telen hitük miatt csak késve mehettek be Kánaánba. 
 

Kétféle hitetlenség 
A helyes hit az Igére épül, a hitetlenség pedig egy ellenhit az 

Igével szemben. Mivel egyforma erőfeszítésbe kerül jól hinni 
vagy rosszul hinni, ezért érdemesebb igei módon hinni.  

Kétféle hitetlenség létezik: az Ige ismeretének hiánya, vala-
mint a meggyőződés hiánya. 

a.) Az Ige ismeretének a hiánya 
Az embereknek hallaniuk kell az Igét ahhoz, hogy hit ébred-

jen a szívükben. Ha nem hallják az Evangéliumot, emiatt nem 
ismerik Istent és az Igéjét, akkor így nem is lehet isteni fajta 
hitük. Sok keresztény például azért nem hisz a szent gyó-
gyulásban, mert soha nem hallottak arról, hogy mit tanít a Bib-
lia a hit általi gyógyulásról. (Róm. 10,14) 

Néhányan azt gondolják, hogy elégséges a Biblia olvasása, 
de ha a gyülekezetük nem hisz a természetfeletti gyógyulásban, 
és nem is tanítja, akkor nem csoda, hogy a hívők nem is hisz-
nek benne. Ennek a fajta hitetlenségnek a gyógymódja az Ige 
tanulmányozása, mert így ismerheted meg azt, ami már a tiéd 
Krisztusban. Az Ige csak a nyitott elmén keresztül juthat a 
szívbe, ahol a hit helye van.  

b.) A meggyőződés hiánya 
Izrael fiai tisztában voltak azzal, hogy előbb-utóbb elfoglal-

ják az Ígéret földjét, mert Isten nekik adta. De nem lehetett 
őket meggyőzni arról, hogy Isten szava alapján cselekedjenek. 
Közülünk is sokan ismerik az Igét, de nincsenek eléggé meg-
győződve arról, hogy azt meg is kell cselekedni. Ezek a típusú 
emberek nem hiszik el, hogy Isten ígérete valóságot ölthet az 
életükben. Ez hitetlenségnek minősül. 
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Az ilyen fajta hitetlenségnek a gyógymódja az, hogy legyünk 
engedelmesek Isten Igéjének. A keresztények többsége őszinte, 
becsületes, tisztességes, de mégis gyengék a hitükben. Ez azért 
van, mert soha nem merték megvallani, hogy kik ők Krisztus-
ban. Ismerd meg azt, hogy ki vagy te Krisztusban és a szent 
örökség részeként mi a tiéd Őbenne.   

Izrael fiai jól tudták, hogy Isten új földet ígért nekik, de a hi-
tetlenségük miatt csak késlekedve mehettek be abba, mert nem 
cselekedtek Isten szava alapján. Hasonlóképpen a mai hívők 
nagy része sem jár az Igének abban a világosságában, amely 
valójában a rendelkezésükre áll. Hiába kérik meg Istent, hogy 
tegyen valamit, de Ő addig semmit sem tud értük tenni, amíg 
nem kezdenek el az igei ismeretük alapján cselekedni. Amikor 
elkezdünk az Ige alapján hinni és cselekedni, akkor kapjuk meg 
a választ az imáinkra. 
 

Rabságban tartott hit 
Az újjászületett hívőkre vonatkozó útmutatásokat az Újszö-

vetségben találjuk az apostoli levelekben, amelyből megtudhat-
juk, hogy kik vagyunk Krisztusban és mit kaptunk Őbenne. A 
levelek alapján tett hitmegvallások felemelnek bennünket a 
krisztusi győzelem szintjére és az ördög munkáit lerontják, el-
tapossák. (Róm. 8,37) Ugyanis a hitmegvallásainkkal tudjuk fel-
szabadítani a hitünket, úgy, mint a vérző asszony. (Márk 5,28) 

Mégis vannak olyanok, akik képtelenek átvenni az áldásokat 
(gyógyulás, gyarapodás), mert a helytelen gondolkodásuk miatt 
tévesen hisznek. Sokan beállnak minden gyógyító sorba, egy 
ország imádkozik értük, mégis betegek maradnak, mert a rossz 
szokásaik (szavak, cselekedetek) hatalma alatt élnek. Mások 
ugyan meggyógyulnak, de ez csak rövid ideig tart, mert az át-
meneti javulás ellenére gyakran visszatérnek a tünetek, mivel 
folyton a betegségükről beszélnek. 

Egyesek addig ragaszkodnak a helytelen gondolkodásukhoz, 
a téves hitükhöz és a romboló megvallásaikhoz, amíg ismét 
megbetegednek. Némelyeknek könnyebb a természetes emberi 
gondolkodást és a látható dolgokat követni, mint Isten Igéjét, 
amit az adott helyzettel kapcsolatban mond. A hívőknél a leg-
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nehezebb elérni azt, hogy hagyjanak fel az emberi okoskodá-
sokkal és azt kövessék, amit Isten mond.  

A keresztények rabságban tartják a hitüket azáltal, hogy 
nem hiszik el, és nem azt vallják meg, amit az Ige mond róluk. 
Kötésben tartják a hitüket azáltal, hogy soha nem olvassák a 
Bibliát olyan szándékkal, hogy megtudják, kik ők Krisztusban, 
így nem fedezik fel, hogy egy jobb szövetségben vannak és az 
újjászületés által új teremtményekké váltak! (Zsid. 8,6) Nem 
ismerik fel, hogy Isten szereti minden teremtményét, és Ő azt 
akarja, hogy mindenből a legjobbat kapjuk, a gondolataikat 
pedig lefoglalják a világ haszontalan dolgai. (Fil. 3,7–9) 
 

Erős hitélet 
Ha erős hitéletet szeretnénk felépíteni, akkor el kell hinnünk 

és naponta meg kell vallanunk a következőket: 
� Ki az Atya a számodra: Isten egy szerető Apuka, akinek a 

gyermeke vagyok. (Ján. 3,16. Ef. 1,5) 
� Mit tesz érted Jézus most az Atya jobbján: Jézus közbenjár 

értem az Atyánál. (1Tim. 2,5) 
� Milyen munkát végez bennünk a Szent Szellem: Isten Szel-

leme bennem lakik, aki vezet engem, valamint megújítja és 
megóvja a testemet. (Róm. 8,11. Ján. 16,13) 

Ha megtesszük ezt a megvallást, akkor felnövekedünk arra a 
hitszintre, ahol már többé nem félünk a körülményektől, be-
tegségtől és semmi rossztól. Mint Krisztusban győztesek, féle-
lem nélkül nézhetünk szembe az élet nehézségeivel. Vegyél 
megértést a Róma 8,37 igazságából, amely azt mondja, hogy 
Krisztus által „több, mint győztesek vagyunk!” De addig nem 
lehetünk győztesek, amíg nem valljuk meg hitben, hogy az Ige 
szerint már azok vagyunk! 

Az embereknek nagyobb hitüknek kellene lenni Istenben, 
mint a kísértőben (ördögben). Isten munkáit kellene elhinni és 
dicsőíteni, s nem a megtévesztőét (sátánét). Ha imában az Úr 
elé járultál a kéréseddel, akkor abban a pillanatban hidd el, 
hogy Ő azt azonnal megválaszolta.  

Az ima azt jelenti, hogy a saját szavainkkal beszélgetünk Is-
tennel, illetve az Igét hittel valljuk meg. Ilyenkor nem a vallá-
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sos imasablonokat használjuk. Hangosan imádkozz, és hango-
san olvasd a Bibliát, hogy halljad vissza az Igét, mert a hit hal-
lásból származik. (Róm. 10,17) Hidd el, és ragadd meg, ami 
már a tiéd, és ne engedd el a kért dolgot! Soha ne az érzékszer-
veidre (látottakra, hallottakra) figyelj, hanem maradj hitben! 

1Timótheus 6,12. 
12. Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg 

az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről szép 
hitvallást tettél sok bizonyság előtt.  

Ragaszkodj a hitedhez és harcold meg a hit szép harcát! A 
hitnek mindenki ugyanazt a mértékét kapta meg, de nem min-
denki egyformán táplálja a szellemét, ezért nem is növekszik 
egyformán a hitben. (2Kor. 4,13) Isten Igéje a hit tápláléka, a-
mellyel a szellemedet kell táplálnod. (Mát. 4,4) Merülj bele Is-
ten Igéjébe, és ne hagyd, hogy az ördög kimozdítson onnan.   

Jelenések 2,25. 
25. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg ad-

dig, amíg eljövök.  
A héber nyelv szerint ez így hangzik: „Ragaszkodj ahhoz, a-

mid van”. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodnunk kell a hitünkhöz!  
Jelenések 3,11. 
11. Ímé, eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, 

hogy senki el ne vegye a te koronádat. 
Jézus üzenete: „...tartsd meg, ami nálad van”. Jézus, ami-

kor visszajön, a hitet fogja keresni a hívőknél. Ezért ragaszkodj 
ahhoz és vigyázz arra, ami a tiéd, tartsd meg erősen a hitedet, 
hogy az ördög ne tudjon kifosztani, és legyőzni. A hit olyan, 
mint a szeretet: cselekedetek és szavak által nyilvánul meg. Ez 
két dolgot jelent:  

� megvallás nélkül nincs hit, ezért valld meg az Igét,  
� a hited növekedni fog a megvallásaid által.  
 

Csodálatos a hitélet! 
Ismerd fel, hogy helyes hit és helyes megvallás nélkül sem-

mit nem tudsz elfogadni Istentől. Szilárdan állj meg a hitedben 
mindaddig, amíg valóságot nem ölt az, amit imában kértél. A 
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szellemünket az a hit uralja, amit akaratlanul is kimondunk a 
szavainkkal. (Luk. 6,45)  

Ha a betegségről, kudarcról, szegénységről beszélsz, akkor 
ez azt jelenti, hogy a betegségben, legyőzöttségben, nincstelen-
ségben hiszel helytelenül. Aki felismeri, hogy helytelen a hite, 
az képes a gondolatait és a megvallásait is helyreigazítani. A 
helyes hit fog szabaddá tenni, ami szorosan összefügg az igei 
gondolkodással és a pozitív megvallással. 

Róma 1,17. 
17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban 

hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember 
pedig hitből él.  

A hitélet a legcsodálatosabb élet a világon! Isten azt akarja, 
hogy így éljünk, és így is járjunk. Legyen összhang a szavaid és 
a cselekedeteid között. Ha hitet beszélsz, akkor hitben is kell 
járnod, a hited alapján is kell cselekedned, mert a szavaidnak 
egyezniük kell a cselekedeteiddel. Semmi haszna, ha hitet be-
szélsz, de nem cselekszel a hited alapján. Némelyek egyik pilla-
natban mintha hittel beszélnének, a következő pillanatban meg 
a cselekedeteikkel megcáfolják azt.  

Néhányan még idézik is Isten Igéjét, azt mondván: Tudom, 
hogy az Úr azt mondja a Filippi 4,19-ben: „Az én Istenem pedig 
be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága sze-
rint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” Majd így folytatják: Én 
bízom abban, hogy Ő betölti a szükségleteinket, de sajnos való-
színűleg hamarosan kikapcsolják a közműveket, mert nem tud-
juk kifizetni a számlát. 

Mi ne aszerint járjunk, amit látunk, ne aszerint járjunk, amit 
érzünk. Mi csakis a szerint járjunk, amit hiszünk. (2Kor. 5,7) 
Kezdj el te is cselekedni Isten Igéjének igazsága alapján.  

Jakab 1,22. 
22. Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak 

hallgatói, megcsalván magatokat.   
A hit egy cselekvés Isten Igéje alapján, mert a hit egy csele-

kedet. Tehát nincs másra szükség, mint az Igéből kapott vilá-
gosság alapján járni.   
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A BIBLIAI HIT 
3. A hitépítés négy útja 

 
Isten dolgainak megértése 

Amikor Isten Igéjét hallod prédikálni, az bekerül az elméd-
be, a gondolatvilágodba, innen pedig a szellemedbe, ahol hitet 
ébreszt. (Róm. 12,2) Ahhoz, hogy hatással legyen rád az Ige, be 
kell fogadnod a szellemedbe, mert az Ige azt írja, hogy az ér-
zékszervek uralta ember nem képes megérteni Isten szellemi 
dolgait.  

1Korinthus 2,14. 
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten 

Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem 
értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni. 

1Korinthus 2,14. Más fordítás 
14. A természeti (érzéki) ember, vagy a természetes 

(érzéki) elme nem értheti az Isten dolgait… 
A Bibliát a régi idők szent emberei úgy írták meg, ahogy a 

Szent Szellem ihlette őket, de ez a természetes ember számára 
bolondságnak tűnik. (2Pét. 1,21) Többször kell tanulmányoz-
nod az Igét, a tanításokat ahhoz, hogy megértést nyerj belőle. 
Ugyanis csak akkor fogsz kapni belőle világosságot, amikor 
megértést nyersz a szívedben az Igével kapcsolatban.  

Isten Szellemére kell figyelned ahhoz, hogy megnyissa az 
Igét számodra, és kijelentést kapjál belőle. A szellemünket épp-
úgy lehet tanítani, mint az elménket, és a szellemünk éppúgy 
meg tud erősödni, mint a testünk. Például a konditeremben a 
test izmait erősíthetjük, a hit-izmainkat pedig az Igével.  

A hit a láthatatlanba veti a bizalmát, és a láthatatlant teszi 
láthatóvá. (Zsid. 11,3) „A hit hallásból (igehirdetésből, biblia-
olvasásból) van...” A Róma 10,17 a folyamatosan nyitott szívről 
beszél jelen időben, amely képes befogadni az Istentől érkező 
megértést. A jelen időben való hallás a kulcsa annak, ami által 
növekszünk hitben.  

A hitetlenség a látható világba veti a bizalmát, ahol nincs 
szükség Istenre. A hitetlenség nem más, mint a látható dolgok-
ba vetett hit. Ez a látásmód sajnos a láthatót a láthatatlan fölé 
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(vagyis Isten fölé) helyezi, de ez így nem helyes. Ellenben Jézus 
azt mondja nekünk: „ne légy hitetlen, hanem hívő!” (Ján. 
20,27) A hit a szellemünkben, vagyis a belső emberünkben nö-
vekszik szintről szintre.  

Példabeszédek 20,27. 
27. Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, 

megvizsgálja a szívének minden rejtekét.  
Isten az ember szellemét fogja használni arra, hogy világos-

ságot adjon neki és vezesse őt. Isten csak a szellemünkön ke-
resztül tud kapcsolatba lépni velünk, nem pedig az értelmün-
kön vagy a testünkön keresztül. Ahogy fejlődik a szellemünk, 
egy idő után fel tudjuk ismerni az Atya akaratát az életünk 
minden területén. 
 

Hitépítés módjai 
A szellemünk fejlődésének, épülésének négy módja van: 
� az Igén való elmélkedés, 
� az Ige gyakorlása, 
� az első helyre tenni az Igét az életünkben, 
� azonnal engedelmeskedni a szellemünk hangjának. 
A felsorolás közül az első három az Igével kapcsolatos. Néz-

zük meg részletesen ezt a négy pontot. 
1.) Az Igén való elmélkedés  
Fel kell ismernünk Isten Igéjének az értékét, és az Igén való 

csendes elmélkedés fontosságát. Nem kaphatsz szellemi kije-
lentést és bölcsességet akkor, ha nem mélyedsz bele az Igébe. 
Isten ezt a tényt Józsuéval is tudatta a szolgálata elején.  

Józsué 1,8. 
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, 

hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz 
és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, 
mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor 
leszel sikeres.  

Ez az Ige azt mondja nekünk, hogy ha az Igén gondolko-
dunk, akkor fogunk tudni az élet dolgaiban bölcs döntéseket 
hozni, akkor lesz jószerencsés, bővölködő és sikeres az életünk. 
Szánj időt arra, hogy elmélkedj az Igén, ehhez vonulj félre, zárd 
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ki a világ dolgait (tv, túlzott munka, sértődés), és csak a saját 
szellemedre figyelj! 

2.) Az Ige gyakorlása 
Az Ige gyakorlása azt jelenti, hogy az Ige cselekvője és meg-

tartója vagy.  
Jakab 1,22.  
22. Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak 

hallgatói, megcsalván magatokat. 
Sokan vannak, akik beszélnek az Igéről, akik örvendeznek 

az Igének, de kevesebben vannak, akik megcselekszik és meg is 
valósítják azt. Akkor vagy az Ige cselekvője, amikor minden 
helyzetben azt teszed, amit az Ige mond az adott helyzetről. 

A Bibliában minden helyzetre található megoldás, ezért 
kérd az Úrtól, hogy mutassa meg a problémádra vonatkozó 
speciális Igét, amit mindig hittel imádkozz el. Akkor vagyunk 
az Ige megtartói, ha a szavaink és a cselekedeteink arra a szere-
tetre épülnek, amely az Újszövetségben az apostoli levelekben 
meg van írva. A következő vers az Ige megtartására, vagyis a 
megcselekedésére vonatkozik.  

Filippi 4,6. Bővített fordítás  
6. Ne nyugtalankodjatok, és ne aggodalmaskodja-

tok semmi felől… 
Csak akkor vagyunk ennek az Igének a cselekvői, ha aggo-

dalmainkat félretéve, teljes bizalommal imádkozunk Istenhez. 
Hitetlenül nem érdemes kérni Istentől semmit, mert az ilyen 
ima nem működik. Vegyük komolyan Isten Igéjét, törekedjünk 
a gyakorlására, mert egyedül abban van a megoldás! 

A következőképpen végezheted az Ige gyakorlását: 
� félrevonulva olvasd a Bibliát úgy, hogy halljad a hangodat, 

minden zavaró körülményt kizárva, csak arra fókuszálj, 
� mondd ki az Igét, és fogadd el, hogy amit Isten Igéje 

mond, az igaz, és beteljesedik az életedben, 
� állj meg hitben az Igén, ha aggodalmaskodó és kísértő 

gondolatok jönnének az elmédbe, 
� amikor az Úr elé viszed a kérésedet, azonnal köszönd meg 

neki a választ, mert a hálaadás lecsendesíti az elmédet és meg-
szünteti a gondterheltséget, 
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� amikor az ördög meg akar lopni az imaválasztól, akkor új-
ra és újra vedd elő az Igét és valld meg a felett a helyzet felett, 
amiben vagy. 

Csak akkor juthatsz eredményre, ha gyakorlod az Igét. A Fi-
lippi 4,6 gyakorlásának az eredménye az lesz, hogy a Filippi 4,7 
békessége fog rád szállni.  

Filippi 4,6–7.  
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságo-

tokban és könyörgéstekben minden alkalommal hála-
adással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.  

7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet 
felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolatai-
tokat a Krisztus Jézusban.  

Filippi 4,7. Bővített fordítás  
7. És Isten békessége… ami minden értelmet (meg-

értést) felülmúl, őrködik felettetek, és meg fogja őriz-
ni a szíveteket és gondolataitokat (elméteket) a Krisz-
tus Jézusban. 

Láthatjuk, Isten békessége megőrzi a szívünket és az el-
ménket. Sokan vágynak az isteni békességre, de nem akarják 
elhagyni az aggodalmaskodást. Akik nyugtalankodnak és aggo-
dalmaskodnak, azok folytonosan az élet rossz oldaláról gondol-
kodnak. Nagyon fontos és építő a számunkra, hogy Isten meg-
mondja nekünk az Igében, hogy miről is gondolkodjunk.  

Filippi 4,8.  
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodja-

tok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságo-
sak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha 
van valami erény és ha van valami dicséret.  

Csak akkor tudod megcselekedni ezt az Igét, ha a helyes 
dolgokról gondolkodsz, és ez fogja megadni a teljes békességet. 
Akik az élet rossz oldaláról gondolkodnak, azok állandóan hi-
tetlenséget szólnak. Könnyen felismerhető, hogy ki gondolko-
dik helyesen vagy tévesen, mert az hangzik el az ajkain, amiről 
gondolkodik.  

Lukács 6,45. 
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45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő 
jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből 
hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő 
szája. 

Minél többet beszélsz egy dologról, az annál hatalmasabbá 
válik az életedben, a jó még jobbra, a rossz pedig még rosz-
szabbra fordul. Tudjuk azt, hogy az elménk az ördög játszótere, 
de azért kaptuk Isten Igéjét, hogy annak a vonalában gondol-
kodjunk, és általa a megjelenő gondolatokat leellenőrizzük.  

3.) Az Igét tedd az első helyre 
A szellemünk építése érdekében első helyre kell tenni Isten 

Igéjét. (Péld. 4,20-22) Mindig Isten Igéjére figyelj (1), hogy azt 
tudd tenni az első helyre (2). Állandóan arra hallgass, amit Is-
ten az Igéjén keresztül mond neked (3), és ezt tartsd meg a szí-
vedben (4). Ez a négy dolog összefüggésben áll azzal, hogy éle-
tet és egészséget nyerhess Istentől. Sajnos egyes hívők csak 
utolsó esélyként fordulnak az Igéhez, pedig abban van a tökéle-
tes megoldás.   

4.) Azonnal engedelmeskedj a szellemed hangjának 
Az emberi szellemnek van hangja, amit lelkiismeretnek hí-

vunk, ezt másként belső megérzésnek, belső hangnak, belső ve-
zetésnek is nevezünk. Az emberi szellem rejtve van a fizikai 
érzékek elől, mert nem láthatjuk, és nem tapinthatjuk azokat. 
Az emberi szellem válik új teremtéssé akkor, amikor befogadja 
Jézust. Ettől kezdve az ember szellemében a régi természet 
elmúlt és újjá lett minden. (2Kor. 5,17)  

Az újjászületett szellemedben Isten élete és természete van. 
Ha megadod a lehetőséget magadnak, hogy az Igén elmélkedj, 
akkor a szellemed hitben erős lesz és a lelkiismereted biztos 
vezetővé válik. A Szent Szellem nem a fejedben, hanem a szel-
lemedben lakik, a szellemed pedig a Szent Szellemtől kapja a 
vezetést. Tehát Isten a Szent Szellem által szól a szellemünk-
höz, majd a szellemünk hangja legtöbbször gondolat formájá-
ban jelenik meg az elménkben.  

Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten-

nek fiai.  
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Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Az újjászületett ember 
bátran hagyatkozhat a szellemére (lelkiismeretére), mert az 
Isten Szellemétől hall. Van, aki meghallja a saját szellemének a 
vezetését, de nem engedelmeskedik neki, sőt teljesen el is 
nyomhatja azt. Tanulj meg azonnal engedelmeskedni a saját 
szellemed vezetésének!  

Isten minden hívőt egyformán tud vezetni, akinek nyitva 
van a szellemi füle. Amikor engedelmeskedsz a szellemed hang-
jának, akkor mindig Isten tökéletes akaratában jársz, ami a 
legjobb a számodra. Ahogy az Ige világosságában jársz és gya-
korlod a hitépítés négy pontját, akkor el fogsz érkezni arra a 
szintre, ahol tudni fogod a szellemedben, hogy mikor és mit 
tegyél.  

János 16,13. 
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elve-

zet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától 
szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövet-
kezendőket megjelenti néktek.  

Hidd el, az életed minden területére fogsz kapni szellemi 
vezetést Istentől.  

 

 
Jakab 2,26 
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A BIBLIAI HIT 
4. A hit fokozatai 

 
Hit három lépésben 

Isten a világ teremtésekor a hitét használta. Az ember kivé-
telével Ő mindent (égitesteket és az élővilágot) úgy teremtett, 
hogy hitte azt, hogy amit Ő kimond, az meg fog történni. Ez az 
isteni fajta hit. 

Márk 11,22. 
22. …Legyen hitetek Istenben. 
Márk 11,22. Más fordítás  
22. Legyen isteni fajta hitetek. 
Jézus minden csodatételén keresztül az isteni fajta hitet 

mutatta be. 
Márk 11,23/b.  
23/b. …és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, 

hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mon-
dott. 

Jézus, a hit fejedelme, ebben az Igében meg is határozza az 
isteni fajta hitet három lépésben:  

� az ember hisz a szívében, 
� majd kimondja a szájával azt, amit a szívében hisz,  
� és az megtörténik. 

 
A hit mérhető 

Elsőként nézzük meg a nagy hit és a kis hit példáját.  
Máté 8,5–10.  
5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy 

százados ment hozzá, kérvén Őt,  
6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gu-

taütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.   
7. És monda néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyí-

tom őt.  
8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem va-

gyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak 
szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.   



 32 

9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, 
és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: 
Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön; és 
az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.   

10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és 
monda az Őt követőknek: Bizony mondom néktek, még 
az Izraelben sem találtam ilyen NAGY hitet. 

Egy százados jött Jézushoz a beteg szolgája érdekében.  
Jézus azt mondta: „… Elmegyek és meggyógyítom őt”. 
A százados erre azt felelte, hogy nem kell eljönnöd a beteg-

hez: „… csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.” 
Jézus a százados hitét látva azt válaszolta: Eredj el, és le-

gyen neked a te hited szerint. A tanítványaihoz fordulva pedig 
azt mondta: „… még Izraelben sem találtam ilyen NAGY hitet.” 
Ezek szerint lehetséges az, hogy valaki nagy hitet fejlesszen ki.  

Ezzel szemben a kis hitnek a példáját láthatjuk, amikor Pé-
ter a vízen járt és elkezdett süllyedni.  

Máté 14,28–31. 
28. Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha Te 

vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.  
29. Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a ha-

jóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. 
30. De látva a nagy szelet, megrémüle; és amikor 

kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, ments meg 
engem!   

31. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megraga-
dá őt, és monda néki: KICSINYHITŰ, miért kételkedtél?  

Jézus megdorgálta a süllyedő Pétert, mondván: „…Kicsiny-
hitű, miért kételkedtél?” Ha jön egy megpróbáltatás az életünk-
ben, akkor nem szabad elmerülnünk a problémákban, hanem 
kitartóan meg kell állnunk hitben. 

Ha a hit lehet nagy és lehet kicsi, akkor ebből az következik, 
hogy a hit mérhető! A hit mértékét bizonyítja a következő fel-
sorolás:  

• növekvő hit (2Thess. 1,3)  
• nagy hit (Mát. 8,5-10) 
• erős hit (Róm. 4,20-21) 



 33 

• győzedelmes hit (1Ján. 5,4) 
• gazdag hit (Jak. 2,5) 
• hittel teljes (Csel. 6,5) 
• teljes hit (Jak. 2,22) 
• képmutatás nélküli hit (2Tim. 1,5) 
• kicsiny hit (Mát. 14,22-31) 
• gyenge hit (Róm. 14,1) 
• hajótörött hit (1Tim. 1,19)  
A felsorolásból már megnéztük a nagy és a kis hitet, most 

elemezzük a többit is részletesen. 
a.) Növekvő hit 
2Thessalonika 1,3.  
3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, a-

tyámfiai, tiérettetek, ahogy ez méltó is, mivel felettébb 
megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővöl-
ködik az egymás iránt való szeretet;  

Isten az újjászületéskor minden hívőnek egyforma mérték-
kel adja a hitet. Egyik csecsemő kereszténynek sem ad több 
hitet, mint a másiknak. Csak rajtunk múlik, hogy fejlesszük-e 
vagy sem azt a mértékű hitet, amit már megkaptunk. Sokan 
úgy tesznek a hitükkel, ahogy a Máté 25. fejezetében a rest 
szolga tett az egy talentumával: megkapta, de nem használta 
fel. (Mát. 25,14–30) 

Tehát az Istentől kapott hitet nekünk is használnunk kell 
ahhoz, hogy gyümölcsöt hozhasson. A hitünk mértékét nekünk 
kell növelnünk, mert Isten sem és más sem tudja helyettünk 
azt megtenni! Két dolgot tehetünk a hitünk növekedéséért:  

– Isten Igéjével tápláljuk a szellemünket naponta,  
– a hitünket megcselekedjük, vagyis a gyakorlatban alkal-

mazzuk az Igét. 
b.) Erős hit 
Róma 4,20–21.  
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitet-

lenséggel [Ábrahám], hanem ERŐS volt a hitben, dicső-
séget adván az Istennek,  
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21. és teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cse-
lekedheti. 

Vannak olyan hívők, akik erősek hitben, csak nem tudnak ró-
la. Ábrahám erős volt a hitében, mert dicsőséget tudott adni Is-
tennek, és teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, azt meg is csele-
kedheti. Ha te is megfelelsz ennek a követelménynek, vagyis a 
láthatók ellenére dicsőséget és hálát tudsz adni Istennek a meg-
oldásért, akkor erős a hited. 

c.) Győzedelmes hit 
1János 5,4.  
4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a 

világot; és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a 
mi hitünk. 

Mi ugyan e világban élünk, de nem e világból valók vagyunk. 
Mivel mi Istentől születtünk, ezért a menny állampolgárai va-
gyunk. (Fil. 3,20) Miközben itt a földön testben élünk, a Na-
gyobb (Isten Szelleme) él bennünk. (1Ján. 4,4) E világ istene a 
sátán, akitől a bűn, a betegség, a hiány, az elnyomás és minden 
probléma származik. (2Kor. 4,4) Istentől viszont csak jó dolgo-
kat kapunk, aki mindig szeretettel ad nekünk. (Jak. 1,17)  

A bennünk élő Úr Jézus győzelmet aratott a pokol felett. 
(Kol. 2,15) Amikor szembekerülünk a nehézségekkel, egyszerű-
en csak emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ki van ben-
nünk, és hogy mit mond a Biblia ezzel kapcsolatban. Csak szem-
be kell néznünk az adott helyzettel és nevetve azt mondani: „Ha 
nem megyek át rajtad, akkor megkerüllek, ha nem kerüllek meg, 
akkor alattad megyek át, ha nem megyek át alattad, akkor ke-
resztülmegyek rajtad, mert a Nagyobb van énbennem!” Ez azt 
jelenti, hogy megfutjuk a futásunkat, mert nincs számunkra 
akadály. Ahogy kinevetjük az ördögöt, a problémák hamarosan 
tovatűnnek és megszűnnek! 

d.) Gazdag hit  
Jakab 2,5. Egyszerű fordítás 
5. Figyeljetek, kedves testvéreim! Isten kiválasztot-

ta azokat, akiket a világ szegényeknek tart, hogy a hi-
tük által gazdagok legyenek. Kiválasztotta őket, hogy 
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övék legyen a Királyság, amelyet Isten az őt szeretők-
nek ígért. 

Isten kegyelméből lehetünk hitben gazdagok, ami által bir-
tokba tudjuk venni a mennyei örökségünket. 

e.) Hittel teljes  
Apostolok cselekedetei 6,5/a. 
5/a. És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és ki-

választák Istvánt, ki hittel és Szent Szellemmel teljes 
férfiú volt… 

István apostolról az állítja a Biblia, hogy ő nemcsak Szent 
Szellemmel, hanem hittel is teljes hívő volt. 

f.) Teljes hit  
Jakab 2,22. 
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő csele-

kedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;  
Például Ábrahám hite és a cselekedetei összhangban voltak, 

ami által teljessé vált a hite.  
g.) Képmutatás nélküli hit  
2Timótheus 1,5. 
5. Eszembe jutván a benned lévő, képmutatás nél-

kül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban 
Loisban és anyádban Eunikében; meg vagyok azonban 
győződve, hogy benned is.  

A képmutatás nélküli hit jellemzője: őszinte, nem színlelt és 
nem tettetett. Erre kell törekednünk nekünk is! Amint látjuk, 
ez a tulajdonság átöröklődött Timótheus családjában.  

h.) Gyenge hit  
Róma 14,1. 
1. A hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén 

vélekedéseit.  
Fogadjátok be magatok közé azokat is, akiknek a hite még 

gyenge, de ne vitatkozzatok velük, se ne kritizáljátok őket! In-
kább segíteni, terelgetni, imádkozni kell értük. Az ő problémá-
juk ugyanis az, hogy nem párosítják a hitüket cselekedetekkel. 

i.) Hajótörött hit  
1Timótheus 1,19. 
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19. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet 
némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenved-
tek;   

Hitben megállva, jó lelkiismerettel küzdj. Akik nem hittel és 
jó lelkiismerettel harcolják meg a hit harcát, azoknak a hite ha-
jótörötté válhat. Ezáltal könnyen kudarcot vallhatnak. 

 
A hit tápláléka 

Jézus fizikai hasonlattal él, amikor azt tanítja, hogy a test-
nek a kenyér a táplálék, az ember szellemének viszont Isten 
Igéje. Tápláld a szellemedben levő hitedet, mert Isten az Igéjét 
a hit táplálékaként adta nekünk!  

Máté 4,4.  
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak 

kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely 
Istennek szájából származik.  

Smith Wiggleswsorth-t, a nagy angol prédikátort, akinek 
egy évszázaddal ezelőtti szolgálata során a feljegyzések szerint 
tizennégy ember támadt fel a halálból, a hit apostolának neve-
zik. Ő mondta: „Addig sohasem tartom magamat teljesen felöl-
tözve, amíg nincs a Biblia a zsebemben. Inkább cipő nélkül in-
dulnék el hazulról, mint a Bibliám nélkül!” 

Wigglesworth világkörüli utazásai során sok családnál szállt 
meg. Azt mesélik, hogy ő minden étkezés után, még az étter-
mekben is, kicsit hátrább húzódott az asztaltól, elővette a Bibliá-
ját, és azt mondta: „A testet már tápláltuk, most tápláljuk a bel-
ső embert (szellemünket).” Aztán felolvasott valamit a hitről, 
befejezésül pedig rendszerint adott egy kis hitről szóló tanítást. 

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami felépíti és 
megerősíti az újjászületett ember hitét. A Biblia arra tanít min-
ket, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és első helyen 
tartsuk a mindennapi életünkben.  

Példabeszédek 4,20–21. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszé-

deimre hajtsad füledet.   
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg eze-

ket a te szívedben.   
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Minden tanítás segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd 
az Ige iránti éhségedet, ami Isten életet adó kenyere. A legtöbb 
keresztény minimum háromszor táplálja a testét naponta, míg 
a szellemét csak heti egyszer, és aztán csodálkoznak, hogy a 
hitük olyan gyenge. Naponta kellene táplálni a hitünket, mert 
ez mindennél fontosabb az Úrral való közösségünkben. 

 
Életstílus 

Az ördög nem akarja, hogy építsük magunkat hitben, és 
szolgáljunk mások felé. Tudnunk kell, hogy amikor elkezdünk 
együtt járni az Úrral, akkor sem tudjuk elkerülni a nehéz idő-
szakokat. Igaz, hogy az újjászületettek meg vannak váltva az 
átok alól, és a sátán ezt nem tudja megváltoztatni, de ennek 
ellenére meg fog minket kísérteni.  

2Timótheus 2,3. Czeglédy Sándor fordítása  
3. Hordozd velem együtt küzdelmes szolgálatunk 

terhét, mint Krisztus Jézus jó vitéze.  
A nehéz időkben szilárdan meg kell állnunk hitben, és Isten 

Igéjének igazsága alapján kell szólnunk és cselekednünk, akkor 
is, ha nem látjuk még a megoldást. Lesznek idők, amikor min-
den kilátástalannak fog tűnni, ilyenkor kell jó katonaként szi-
lárdan megállnunk hitben az Igén. 

Sokan csak próbálkoznak a hitben járással, de a hitben já-
rást nem megpróbálni, hanem megcselekedni kell, mert egye-
dül az vezet eredményre minket. A hitből való élet egy életstí-
lus, mert ezt éled, amikor nehéz, és ezt éled akkor is, amikor 
könnyű a helyzeted. Nem csak azért járunk hitben, hogy abból 
előnyünk származzon, hanem azért, mert tudjuk, hogy a hit 
Isten tetszésére van.  

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; 

mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és 
megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  

Néha nehéznek tűnhetnek a dolgok, de bizonyosak lehetünk 
abban, hogy mindig győztesként fogunk kijönni ezekből, ha jó 
katonaként kitartunk hitben. Ha nem adjuk fel, akkor miénk 
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lesz a győzelem. Az egyedüli vesztes az a keresztény lesz, aki 
idő előtt feladja! 

 
A bátorság forrása 

A bátorság hitből származik! A bátorság akkor lesz a miénk, 
ha teljesen elhisszük azt, amit Isten mond, és nem tekintünk az 
ellentmondó körülményekre. A bátortalanság félelemből és hi-
tetlenségből ered. Akkor válunk bátortalanná, amikor meghall-
gatjuk az ördög hazugságait azzal kapcsolatban, hogy Isten mit 
nem fog megtenni értünk. 

Józsué 1,9.  
9. Avagy nem parancsoltam-e meg neked: légy bá-

tor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az 
Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. 

Nekünk Isten gyermekeként le kell ráznunk magunkról a 
bátortalanságot, és hitben bátran ki kell lépnünk. Többet nem 
tekinthetünk a saját képességeinkre és korlátainkra, hanem 
Isten képességére és erejére kell hagyatkoznunk.  

Mivel Péter és János apostol (Csel. 4,13), valamint a múlt szá-
zad elején szolgáló Wigglesworth is írástudatlanok voltak, ezért 
ők nem támaszkodhattak a saját adottságaikra, egyedül csak az 
Istentől kapott képességeikre hagyatkozhattak. (1Kor. 1,27–31) 

Ha egyszer felismered, hogy ki vagy Jézusban, és mit kaptál 
Isten ereje által, akkor nem fogod többé hagyni, hogy az ördög 
leigázzon téged. Isten nem csak tanácsolta, hanem utasított is 
arra, hogy a hitben legyünk bátrak és erősek! 

Efézus 3,12. 
12. Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal 

való menetelünk Istenhez az Őbenne való hit által.  
Krisztusban élve és Krisztusban való hitünk által szabadon, 

sőt, bátran és bizalommal közeledhetünk az Atyához. 
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A BIBLIAI HIT 
5. A hit akadályai 

 
A kétféle igazság 

Kétféle igazság létezik. Az egyik az Igéből származó igazság, 
ami a szellemi igazság, a másik pedig az elmebeli igazság, ami 
az érzékszerveink által tapasztalható igazság. Az Úr Jézus azt 
mondja:  

János 17,17. 
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd 

igazság.  
A szellemi dolgok valóságosabbak, mint a fizikaiak, mert a 

fizikai világ, amiben jelenleg élünk, csak az eredeti szellemi vi-
lágnak a másolata.  

Zsidó 11,3. 
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhe-

ma) által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlan-
ból állott elő. 

Isten szavára a láthatatlanból állott elő a látható, amit most 
magunk körül látunk. Addig nincs probléma, amíg a kettő 
nincs ellentétben egymással. Mivel e világban élünk, könnyebb 
elhinni azt, amit az érzékszerveinkkel tapasztalunk, mint amit 
Isten Igéje mond.  

Az öt érzékszervünk a fizikai világgal kapcsol össze minket: 
látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Nem mindig könnyű kö-
vetni a bibliai igazságot és az Ige alapján hitben járni, mert sok 
évtizeden keresztül az érzékszerveinkre és a lelki világunkra 
hagyatkoztunk. És a legtöbb esetben ezek irányítottak bennün-
ket. De miután Isten útjára ráléptünk, onnantól kezdve a Szent 
Szellem vezetésére kell hagyatkoznunk. 

Zsidó 13,8. 
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyan-

az. 
Az Ige igazsága képes problémás helyzeteket megváltoztat-

ni, ha hiszünk benne és megvalljuk azt a problémák felett. De 
fordítva nem működik, mert a helyzetek Isten Igéjét nem képe-
sek megváltoztatni.  
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Jelenések 3,11. 
11. Ímé, eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, 

hogy senki el ne vegye a te koronádat.  
Ez a vers elsősorban a hitünk megtartására vonatkozik, de 

vonatkozhat minden másra is, amit az Úr Jézus a kereszten a 
megváltás során megszerzett a számunkra. A hit egy akarati 
cselekvés, ami azt jelenti, hogy egy döntést kell hozni, hogy én 
Jézussal akarok járni! A fenti Igében a korona szó győzelmet 
jelent, mert a hatalmi helyünkről Krisztussal együtt uralko-
dunk az ellenség minden ereje felett. 

 
Kétféle hit 

A hit cselekvést jelent Isten Igéje alapján.  
Jakab 2,17–18. 22. 
17. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, 

meghalt önmagában.   
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem 

pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te 
hitedet a te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom né-
ked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.  

22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cse-
lekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit.  

A hit ellentéte a hitetlenség, kételkedés, ami valójában azt 
jelenti, hogy a hívő megtagadja az Ige alapján való cselekvést. 
Tehát a kételkedés egy ellenhit, ami szembeáll a hittel, hogy ne 
higgyen az ember Isten írott Igéjében.  

1Timótheus 1,13–14. 
13. Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó 

voltam: de könyörült rajtam, mert tudatlanul csele-
kedtem hitetlenségben;  

14. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak 
kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.  

A Biblia kétfajta hitet állít szembe, Ábrahám és Tamás hitét. 
Ábrahámnak szív hite volt, ami az Igén, Isten szaván alapult. 
Tamás hite pedig természetes emberi hit volt, ami az érzék-
szervekre épült. Elsőként nézzük meg Tamás hitét. 

János 20,24–29. 
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24. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettős-
nek hívtak, nem volt ővelük, amikor eljött Jézus. 

25. Mondának azért néki a többi tanítványok: Lát-
tuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az Ő 
kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat 
a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom 
az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. 

26. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő ta-
nítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, be-
méne Jézus és megálla a középen, és monda: Békesség 
néktek! 

27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat 
és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, 
és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, ha-
nem hívő. 

28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én 
Istenem! 

29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Ta-
más, hittél: áldottak, akik nem látnak és hisznek.  

Láthatjuk az Igében, hogy Tamás hite egyedül az érzékszer-
veire épült, mert csak a láthatókra és a tapinthatókra tekintett 
és nem arra, amit Isten mondott. Ez a természetes emberi hit 
mindenkinek megvan, akár újjászületett, akár nem.  

Most nézzük meg Ábrahám hitét, ami teljesen ellentéte Ta-
más hitének. 

Róma 4,18–21. 
18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, 

hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint meg-
mondatott: Így lészen a te magod. 

19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már 
elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sá-
rának elhalt méhére; 

20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitet-
lenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván 
az Istennek, 

21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cse-
lekedheti.  
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Ábrahámnak Istentől volt egy ígérete, hogy sok nép atyjává 
teszi őt. Ábrahám erősen hitt Isten szavának, és teljesen fi-
gyelmen kívül hagyta azt, amit érzett. Az ígéret hallatán Ábra-
hám erősem megállt hitben, annak ellenére, hogy ő már 99 
éves volt, Sára pedig 90 éves és egész életében meddő volt.  

Ha Ábrahám a láthatók szerint járt volna, akkor soha nem 
születhetett volna meg az ígért gyermek, Izsák. Nekünk ugyan-
ez az ábrahámi hit adatott meg. Sára sem a láthatókra tekin-
tett, hanem hitt az ígért gyermek megszületésében. 

Zsidó 11,11.  
11. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való fo-

ganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek 
tartotta azt, aki az ígéretet tette.  

Mindketten biztosak voltak abban, hogy Isten betartja a 
szavát és képes megcselekedni, beteljesíteni azt, amit ígért. 

Galata 3,6–9.  
6. Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és megiga-

zulásul tulajdoníttatott az néki.  
7. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, 

azok az Ábrahám fiai.  
8. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja 

megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak 
az Evangéliumot: Tebenned fognak megáldatni min-
den népek. 

9. Ekként a hitből valók kapnak áldást a hívő Ábra-
hámmal együtt.  

Akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám leszárma-
zottai! Isten megáldja azokat, akik Ábrahámhoz hasonlóan ké-
telkedés nélkül hisznek. 

Galata 3,29. 
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám 

magva vagytok és örökösök az ígéret szerint. 
Mivel Krisztushoz tartozunk, ezért Ábrahám magva vagyunk 

és az ígéret szerint örökösök, így megilletnek minket az ábra-
hámi áldások. Az áldásokat nekünk is hit által kell elvenni, 
ugyanúgy, mint Ábrahámnak. De ez egyáltalán nem működik a 
Tamás-féle hit által!  
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A következő két Ige megmutatja a hitben járás lényegét. 
2Korinthus 5,7.  
7. Mert hitben járunk, nem látásban; 
2Korinthus 4,18. 
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a 

láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a látha-
tatlanok pedig örökkévalók.  

Aki hitben jár, az nem tekint a láthatókra, hanem Isten Igé-
jére hagyatkozik. Ebben a két Igében van egy sorrend: első 
helyre kell tenni az Igét, és csak a második helyen lehet a fizikai 
érzékelés. Wigglesworth, az Úr egyik neves szolgálója egyszer 
azt mondta: „Nem aszerint élek, amit látok és érzek, hanem 
aszerint élek, amit hiszek.” 

 
A hitetlenség fajtái 

Kétféle hitetlenség létezik: a tudatlanságból és az engedet-
lenségből eredő hitetlenség.  

a.) A tudatlanság 
Ennek az oka a bibliai ismeret hiánya.  
Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igé-

je (Rhema) által. 
Ebből az következik, hogy mindazok, akik nem hallgatják az 

Igét, azoknak nem lehet bibliai ismeretük, és ezért nem is ké-
pesek hinni benne. Sokan nem hisznek az Istentől jövő szellemi 
dolgokban, aminek az az oka, hogy nem ismerik azt, amit az 
Ige tanít.  

Hóseás 4,6.  
6. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány (isme-

ret) nélkül való. 
Ennek a fajta hitetlenségnek az orvossága Isten Igéjének fo-

lyamatos tanulmányozása.  
b.) Az engedetlenség 
Az engedetlenség is a hitetlenség egyik fajtája. Ennek az oka 

pedig a készségesség és a hajlandóság hiánya.  
Zsidó 4,6. 
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6. Mivel tehát még hátra van, hogy némelyek bemen-
jenek abba, és akiknek először hirdettetett az Evangé-
lium, azok nem mentek be engedetlenség miatt:  

Izrael népének Isten megígérte, hogy nekik adja a gazdagon 
megáldott Kánaán földjét. Isten pontosan megmondta az Ő 
népének, hogyan foglalják el az ígéret földjét. De a nép mégsem 
lépett be arra, mert nem akartak Isten szava alapján cseleked-
ni, mivel nem volt meg bennük a készségesség és a hajlandó-
ság. A következő Ige arra figyelmeztet bennünket, hogy ne es-
sünk hitetlenségbe:   

Zsidó 4,11. 
11. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalom-

ba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába 
ne essék.  

Izrael népe nem engedte meg, hogy Isten szava irányítsa ő-
ket. Ma is gyakori ez az eset, mert vannak olyanok, akik tudják, 
hogy mit tanít az Ige, de megtagadják annak a megcselekvését. A 
hit egy akarati cselekvés, amely azt jelenti, hogy Isten Igéjének 
alapján fogunk élni, amelyhez a saját döntésünk szükséges. Is-
ten addig nem tud mellénk állni és segíteni, amíg nem hozunk 
döntést, hogy milyen irányba lépünk. A tudatos döntésünkkel 
felszabadítjuk Isten erejét az életünkben. 

A hitetlenségre két gyógymód áll rendelkezésünkre: az egyik 
a bibliai ismeret megszerzése, a másik pedig az Isten iránti en-
gedelmesség. Még mielőtt a problémák és a látható dolgok le-
húznának, valld meg a helyzetedre vonatkozó aktuális Igét! Ha 
például gyógyulásról van szó, akkor azt (1Pét. 2,24), ha anyagi-
akról, akkor pedig azt (Fil. 4,19). Feltétel nélkül higgy Isten 
Igéjének, mert abban vannak Isten ígéretei a számodra!  

Apostolok cselekedetei 27,25/b. 
25/b. …Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, a-

mint nékem megmondatott.  
Ezt a Biblia neked is mondja, nemcsak Pálnak, és ezt te is 

valld meg naponta! Pál nem kételkedett Isten szavában, hanem 
hitt abban, hogy a viharba került hajón mindenki megmenekül. 
Amit Pál mondott és hitt, az ugyanaz, amit Ábrahám cseleke-
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dett meg a hite alapján. Ábrahám hitt annak, amit Isten mon-
dott neki, hogy sok nép atyjává lesz.  

 
A hit ellenségei 

Ha nem lenne a hitnek ellensége, akkor nem beszélhetnénk 
a hit harcáról.  

1Timótheus 6,12. 
12. Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg 

az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről szép 
hitvallást tettél sok bizonyság előtt.  

A görög nyelvben a harc szó jelentése: küzdelem, csata, erő-
feszítés, fáradozás. Nekünk a hitharcunkban szilárdan meg kell 
állni az Igén. A hitünk ellenségei öt csoportba sorolhatók: 

� az igei ismeret hiánya, 
� az értéktelenség érzése, 
� a hit behelyettesítése, 
� a kételkedés,  
� elvi egyetértés. 
a.) Az Ige ismeretének hiánya 
A hit legnagyobb ellensége az Ige ismeretének a hiánya. A 

hit ellenségei (a hústest döntése vagy az ördög) azt akarják el-
érni minden kereszténynél, hogy ne legyen bibliai ismeretük. 
Mert ha hallod az Igét, akkor lesz hited és működtetni tudod 
ezekkel szemben.  

A hit ellenségei apró trükkökkel, cselekkel akarják elterelni 
a hívőket attól, hogy időt fordítsanak a bibliai ismeret szerzésé-
re. (Ha nem tartjuk az egyensúlyt, időpazarlás lehet: szélsősé-
ges tévénézés, túlságosan sok házi munka, kelleténél több csa-
ládi program, bejelentkezés nélkül érkező vendég.) Ismerd fel a 
hústest ellenszegülését és az akadályozó szellemet, amit meg 
kell tiltanod, és el kell távolítanod az életedből!  

b.) Az értéktelenség érzése 
Ez azonos a hit hiányának érzésével. Az igei ismeret hiánya 

és az értéktelenség érzése a két legerősebb és a legveszélyesebb 
ellenség, ami megrabol. Megrabol az ismerettől, ezáltal meg-
foszt a Krisztusban kapott hatalmadtól, és megrabol az áldá-
soktól. Az Igét nem ismerve az ebbe a csoportba tartozó keresz-
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tények megengedik maguknak azt, hogy értéktelennek és ki-
sebbrendűnek lássák magukat.    

A megoldás abban rejlik, hogy a hívőnek meg kell látnia az 
Igéből, hogy ki Ő Krisztusban. Új teremtések vagyunk, a szent 
vér által igazzá tétettünk, áldottak és győzteseknél is többek 
vagyunk Krisztusban!  

2Korinthus 5,17. 21.  
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; 

a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette ér-

tünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.  
Efézus 1,3.  
3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus 

Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szel-
lemi áldással a mennyekből a Krisztusban,  

Róma 8,37.  
37. De mindezekben több, mint győztesek vagyunk 

Őáltala, aki minket szeretett,  
Abban higgy, amit a Biblia mond rólad, és úgy lásd magad, 

ahogy Isten lát téged Krisztusban. Nem vagy értéktelen, mert 
Isten a saját munkáját értékelné le azzal, ha egy keresztény ér-
téktelen lenne. Amikor felismered ezeket az igazságokat és azt, 
hogy milyen értékes vagy az Úrnak, akkor leszel képes a hit-
teddel elfogadni Istentől.  

1Péter 1,18–19. 
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön 

vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól örökölt 
hiábavaló életetekből; 

19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen 
Bárányén, a Krisztusén.  

A te értéked az, hogy Isten előtt igaz (bűntelen) vagy Krisz-
tusban, amiért Isten nagyon drága árat fizetett Jézus szent vé-
rének kiontása által. Aki úgy érzi, hogy értéktelen, az valójában 
ezzel megkérdőjelezi Jézus kereszthalálát, a megigazultságot és 
a keresztények hatalmi helyzetét Krisztusban.  
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c.) A hit behelyettesítése 
A következő akadály az, amikor a keresztények a hitet meg-

próbálják behelyettesíteni a reménnyel. Ez azt jelenti, hogy 
valaki a hitet felcseréli a reményre. A reményre is szükség van, 
de a remény és a hit között óriási a különbség. A remény a tá-
voli jövőbe helyezi a megoldást, míg a hit a jelen időben műkö-
dik. Ezt „most” hitnek nevezzük.  

Júdás 1,20. 
20. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hi-

tetekben, imádkozván Szent Szellem által,  
Isten sohasem a remény imáját hallgatja meg, hanem egye-

dül a hit imáját.  
d.) A kételkedés 
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 vala-
mit az Úrtól;  

A kételkedés is egy ellenség, mert leblokkolja a hitet, ezért 
ellen kell állni annak! Kétféle kételkedés van: az elmebeli ké-
telkedés és a szívbéli kételkedés. A Márk 11,23-ban olvassuk: 
„ha a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, 
meglesz néki, amit mondott”. Ha az elménkben kételkedünk is, 
de a szívünkben ezt nem engedjük meg, akkor a hitünk műkö-
désének nem lesz akadálya. Tehát az elmebeli kételkedés nem 
akadályozza a hit működését, de a szívbéli kételkedés igen.  

Márk 11,23. 
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mond-

ja ennek a hegynek: kelj fel és ugorjál a tengerbe! és 
szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit 
mond megtörténik, meglesz néki amit mondott.  

A hit nem más, mint Isten Igéje alapján való cselekvés. A hit 
úgy működik, hogy ki kell mondanunk azt, amit el akarunk 
érni, és meglesz nékünk, amit hittel kimondtunk. Úgy tudunk 
megállni az Igén, hogy megcselekedjük azt, azaz ellenállunk az 
ellenségnek, a kételkedésnek, és minden rossz dolognak. 
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e.) Elvi egyetértés 
Az elvileg egyetértő ember úgy fogalmazható meg, hogy el-

méletileg elfogadja az Igét, de valójában nem hisz benne. A 
hozzáállása a következő: a Biblia igaz, de nem ennek megfele-
lően él. Elvileg elismeri, hogy a Biblia Istentől származik, hogy 
az Írás igaz és ihletett, és még küzd is az isteni hitért, de mégis 
a Tamás-féle hitetlenségben jár.  

Súlyos eset az, amikor valaki ismeri Isten Igéjét, de a meg-
próbáltatások idején segítségért visszafordul a világhoz, és ez-
zel ajtót nyithat az ellenségnek és az Isten iránti hűtlenségnek. 
Ezáltal a hívő olyan helyzetbe kerül, ahol Isten őt nem tudja 
elérni, ezért elesik az áldásoktól.   

Aki nemcsak elvileg ért egyet az Írásokkal, hanem valóságo-
san hisz az Igének, az a hívő az élet viharaiban is szilárdan meg 
tud állni. Aki csak elvileg ért egyet Isten Igéjével, az visszaesik 
a Tamás-féle hitbe, mert látásban jár, ugyanis a Tamás-féle hit 
és az elvi egyetértés azonosak. Mert mind a kettő csak azt hiszi, 
amit lát, amit érez, mivel csak az érzékszerveire hagyatkozik. 
Erre mondják azt a világi gondolkodásúak: ha látom, akkor 
majd elhiszem! A bibliai hit pedig azt mondja, hogy ha hiszed, 
akkor meg fogod látni. 

Márk 9,23.  
23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, min-

den lehetséges annak, aki hisz.  
Járj hitben, mert aki hisz, annak minden lehetséges! 
Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; 

mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és 
megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  

Isten királyságában a fizetőeszköz a hit. Istentől ugyanis 
csak hit által tudjuk átvenni az áldások teljességét és az imá-
inkban kért dolgot. 
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A BIBLIAI HIT 
6. A kételkedés nélküli hit 

 
Isteni fajta hit 

Mi a hit? Az Írás elmondja ezt nekünk. 
Zsidó 11,1. Egyszerű fordítás 
11. 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. 
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, továbbá elváró és elfo-
gadó hitünk legyen.  

Zsidó 11,6. 
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 isteni fajta hitre. Hon-
nan származik a hit? 

Róma 10,17. Egyszerű fordítás 
17. A hit tehát abból származik, amit hallunk, és 

amit hallunk, az Krisztus beszéde. 
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 a helyzetére vonatkozóan.  

 
Hit működésben 

A Bibliában sok példa van arra, hogy milyen módon történ-
tek a gyógyulások. Például: kézrátétellel, ruha szegélyének érin-
tésével, kenetes ruhadarabok által, Péter árnyéka által. Van, aki 
olyan módon veszi el a gyógyulását, amikor interneten keresz-
tül nézi az istentiszteleteket és közben felbuzdul a hite. De mi 
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van azzal, aki nem hallotta az Igét? Nézzünk erre példát az Evan-
géliumokban. 

A vérfolyásos asszony történetét három Evangéliumban is 
megtalálhatjuk. Kezdjük a Márk evangéliumban. 

Márk 5,25–34. 
25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt,  
26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden va-

gyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt in-
kább 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 meg-
érzé 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 el-
mondott néki mindent igazán. 

34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited meg-
tartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva ba-
jodtól, maradj egészséges.           

Tudjuk, hogy abban az időben egy beteg ember nem mehe-
tett egészségesek közé. El volt különítve és azt kellett kiáltania, 
hogy tisztátalan vagyok. Ez az asszony minden vagyonát orvo-
sokra költötte, mindent kipróbált, hogy meggyógyuljon. De nem 
lett eredménye, sőt még rosszabbul lett. Tizenkét évig szenve-
dett ettől a betegségtől. Egyszer hallotta, hogy Jézus a gyógyító, 
aki éppen arra jár. Hitte, hogy ez a megoldás számára, ez az 
utolsó lehetősége, hogy meggyógyuljon. Hit ébredt a szívében, 
pedig még az Igét sem hallotta. Igaz, hogy titokban férkőzött be 
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a tömegbe, hogy elérje Jézust, de megtette, mert eltökélte ma-
gában. Tudta a szívében, hogy ha csak a ruhájának szegélyét 
érinti meg, akkor meggyógyul. Félt és remegett, de volt egy bi-
zonyosság a szívében és elhitte, hogy meggyógyul. A sokaság 
előtt még bizonyságot is tett a hitéről.  

Lukács 8,47. 
47. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt 

titokban, reszketve előjött és előtte leesvén, megjelen-
tette néki az egész sokaság előtt, miért illette Őt, és 
hogy azonnal meggyógyult.   

Márk 5,34.  
34. A te hited tartott meg téged.  
Márk 5,34. Egyszerű fordítás 
34. A hited mentett meg téged.  
Lukács 8,48.  
48. Bízzál leányom, a te hited megtartott téged.  
Máté 9,22. Egyszerű fordítás  
22. Mivel hittél, meggyógyultál.  
Tizenkét évig reménykedett, bízott, hitt. 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 Isten-
ben, mert a próbálkozásban benne van az is, hogy vagy sikerül, 
vagy nem. A próbálkozás nem hitből van. 
 

Kételkedés nélkül 
A kételkedés aláássa a hitünket! 
Márk 11,22–23. 
„És Jézus felelvén monda nékik: Legyen hitetek Is-

tenben! Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt 
mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tenger-
be és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit 
mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.  

Ha bármelyik hívő azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj 
fel és ugorjál a tengerbe, meglesz néki, amit mondott. Az Egy-
szerű fordítás szerint: az úgy is lesz. Az Ige mindenkinek mondja 
azt, hogy ha hiszel, akkor meg tudod tenni. 
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Mi az a „hegy”, ami téged akadályoz abban, hogy boldog és 
sikeres légy az életedben? A „hegy” lehet betegség, szegénység, 
munkanélküliség, viszálykodás, családi probléma, elromlik a mo-
sógéped. Tehát a hegy az a dolog, ami ott áll előtted, de nem kel-
lene, hogy ott legyen, és nagyon szeretnéd, ha végre eltűnne az 
életedből.  

Azt mondja az Ige, hogy te szólj ahhoz a hegyhez. Tehát, ne 
a hegyről (problémáról) beszélj, hanem a hegyhez (problémá-
hoz) szólj! Azt mondja az Ige, hogy könyörögj a problémához, 
hogy szűnjön már meg, vagy arra várj, hogy Isten tegye el az 
útból? Nem! Neked kell tenned valamit. 

Sokan könyörögnek Istennek, hogy tegyen már valamit az 
életükben, és oldja már meg végre a problémát. 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 teendőd ezzel kapcsolatban. Nem 
Isten feladata az, hogy eltávolítsa a hegyet az utadból. 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 problé-
mához! Neked kell szólnod hozzá! Ilyenkor nem emberekhez 
szólsz, nem Istenhez szólsz, nem a sátánt dorgálod meg, hanem a 
problémához szólsz.  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 azok? Engedelmeskedtek neki! Erre azt mondják so-
kan: igen, de az Jézus volt, Isten fia! Majd pont az én szavamra 
megjavul a mosógép vagy szűnik meg a betegség, pénzhiány? 
Nézzük meg, hogyan szóljunk azokhoz a dolgokhoz, amik prob-
lémát okoznak nekünk. 
 

Hangvezérlés 
Arról szól a következő Ige, amikor Péter anyósa betegen fe-

küdt és nagyon lázas volt. Tudjátok, hogy Lukács orvos volt és 
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ha ő azt írja, hogy nagyon beteg volt, akkor az súlyos állapotot 
jelentett abban az időben. 

Lukács 4,38–39.  
38. „Azután a zsinagógából eltávozván a Simon há-

zába ment (Jézus). A Simon anyósa pedig nagy hidegle-
lésben (lázban) feküdt és könyörögtek neki érette.  

39. Jézus mellé állván megdorgálá a hideglelést…   
Az Egyszerű fordítás szerint a megdorgálás szó ráparancso-

lást jelent. Jézus a beteg mellett elkezdett imádkozni? Nem! 
Parancsolt a láznak! 

39. …és az (a láz) elhagyá őt és ő azonnal felkelvén 
szolgála nékik.” 

Nézzük meg, kihez beszélt itt Jézus? Péter anyósához? Is-
tenhez? A tanítványokhoz, hogy kicsiny hitűek, miért rám vár-
tatok? Nem! A lázhoz beszélt, sőt megdorgálta a lázat! És mit 
tett a láz? Olvassuk: „és az elhagyá őt”. 

Tehát a láz engedelmeskedett Jézus szavára. Ez nagyon ér-
dekes, mert van egy megdöbbentő kérdés itt a számunkra. A 
láz hall? Hát ezek szerint hall, mert elhagyta 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, ami a földön van, hall! És ebből 
megértést kell, hogy kapjunk a szívünkbe Isten Igéjéből. Isten 
mindent a teremtő szavával teremtett. Tehát mindent: a vilá-
gosságot, a bolygókat, az egész földkerekséget, mindent, ami 
van. Azt mondta Isten: legyen és lett. Tehát minden, ami a vilá-
gon 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 mindennek 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, eltűnsz, 
és te láz, azonnal eltávozol, Jézus nevében, akkor annak, ha 
hitben mondod ki, engedelmeskednie kell, mert ezek a dolgok 
hallják a szavadat. 

Máté 21,18–20. 
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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: Gyümölcs rajtad ezután soha örökké 
ne teremjen! És a fügefa azonnal elszárada. 

Kihez beszél Jézus? A fügefához: Te fa, rajtad többé gyü-
mölcs ne teremjen! Ennek alapján szólhatod: Tünet, fájdalom 
hozzád szólok, megparancsolom neked a Jézus nevében, hogy 
leszáradj, kiszáradj az élet forrásáról. Tehát a betegség 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, ami e fügefán esett, hanem 
ha azt mondjátok ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál 
a tengerbe, az is meglészen néktek! 

Tehát ezt te is meg tudod tenni! Két feltétel van itt: ha van 
hitetek és nem kételkedtek. Ezért hittel kell szólni, kételkedés 
nélkül. A Márk 11,22 azt írja, hogy „legyen hitetek Istenben”. 
Látod, hogy mekkora szükségünk van a bibliai hitre? Hit nélkül 
semmi nem működik Isten országában. Ennek az igazságát be 
kell fogadni a szívünkbe.  

Két eset lehet: vagy hitben vagyok, vagy kételkedésben, ag-
godalomban. Ha az utóbbiban vagyok, akkor nem fog működni 
a hitem. Akkor mondhatom a kocsimnak, hogy most már in-
dulj el, mert megparancsolom neked… De nem fog elindulni. 
De ha hiszem, hogy meglesz az, amit hittel szólok, akkor el fog 
indulni. Pancsolhatsz a szavaiddal a körülményeknek, mert 
Jézus azt mondta nekünk, hogy igenis ezt tegyük. 

János 14,12. 
12. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz én-

bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, 
amelyeket én cselekszem és még nagyobbakat is cse-
lekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. 

Amikor Jézus itt volt a földön akkor Ő cselekedte a legna-
gyobb dolgokat. De azt mondta, hogy ha én felmegyek az Atyá-
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hoz, akkor ti, akik hisztek, még nagyobbakat is tudtok csele-
kedni azoknál.  

Efézus 5,1.  
1. Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szere-

tett gyermekek. 
Működjünk úgy, ahogy Isten! Működtessük úgy a dolgokat, 

ahogy az Úr Jézus mutatta nekünk. Ő megmutatta, hogy ho-
gyan kell bánni bizonyos helyzetekkel. Használjuk azt, ahogy 
megmutatta a hit parancsszavának kiadását, a szeretetét, a túl-
áradó ellátását, az irgalmasságát, a könyörületességét. 

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek és állja-

tok ellen az ördögnek és megfut előletek. 
Istentől fut meg az ördög? Nem! Tőlünk fut meg akkor, ha 

mi ellenállunk neki Jézus nevében. Sokan azt tanítják, hogy 
Istentől függ minden. A biblia pedig azt mondja, hogy nekünk 
is van dolgunk, tennivalónk.  

Hinnünk kell, nem szabad kételkednünk, nem kell aggodal-
maskodnunk, és szólnunk kell ahhoz a dologhoz, parancsolni 
kell neki, ki kell adni az utasítást. 

Mi hisszük az Igét. Nem minden jön valóságba, amit ki-
mondunk a szánkkal. Istennek hála, mert ha minden valóságba 
jönne, ami onnan kijön, akkor bajba kerülnénk! Sokszor kell 
elmondani, hogy Uram, bocsáss meg, nem gondoltam komo-
lyan, amit kimondtam! De amit hittel és azzal a parancsszóval 
mondunk ki, az valóságba jön az életünkben. 

Vizsgáljuk meg kicsit a kételkedést. Mi az, hogy kételkedni? 
A kételkedés szóban benne van a jelentése 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 in-
gadozok, nem vagyok biztos benne. Tehát bizonytalan vagyok 
Isten Igéjében, nincs hit a szívemben, mert ha elhittem volna 
az Igét, hogy az Úr betölti minden szükségemet az Ő gazdagsá-
ga szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban, akkor most nem 
lenne bennem kétség, hogy mi lesz akkor mégis, ha holnapra 
nem jön meg a pénz, hogy kifizessem a számlámat. Ha kétel-
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kedsz, nem fog működni a hit parancsszava. Hiába szólsz a 
pénzhez, a hegyhez, mert aki kételkedik, az olyan, mint a két-
elméjű. Tehát vagy hiszel, vagy kételkedsz, mert a kettő nem 
működik együtt. 

Jakab 1,5–8. 
5. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, 

kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szem-
rehányás nélkül ad; és megadatik néki.  

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 vala-
mit az Úrtól;  

8. A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember. 
Segít a megértésben, ha más fordításból is elolvassuk. 
Jakab 1, 5–8. Egyszerű fordítás 
5. Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egysze-

rűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen 
Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemre-
hányás nélkül ad.  

6. Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kér-
jen, 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 sánti-
kál, nem képes dönteni, mindenben állhatatlan és meg-
bízhatatlan. 

Ne higgye a kételkedő, hogy kaphat valamit Istentől, mert 
így nem jön a válasz az imájára.  

Aki kételkedik, az semmit sem fog kapni. Ilyenkor meg kell 
vizsgálni a szívedet, hogy miért nem jött a valóságba, amit kér-
tél, vagy amit parancsoltál. Azért, mert a szívedben nem volt 
ott a hit, amikor ezt kérted, parancsoltad, hanem bizony a ké-
telkedés volt ott. És amíg attól nem szabadulsz meg, addig nem 
tudod valóságba hozni azt, amit az Úr szeretne neked adni.  
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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!  

Nyomatékképpen Jézus szavaival zárjuk ezt a sorozatot. 
Lukács 12,29/b. 
29/b. …ne kételkedjetek. 
János 14,1. 
1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Is-

tenben és higgyetek énbennem. 
 

     
 

 



 58 

 
 

 
 

 



 59 

MELLÉKLET 
A vallásosságról 

 
Vallásosság vagy kereszténység? 

Az emberek úgy nőnek fel egy adott kultúrában, hogy kiala-
kul bennük egy kép a kereszténységről. Vizsgáljuk meg a vallás 
és a kereszténység ismertető jeleit, hogy helyesen láthassuk a 
különbséget a kettő között. A kereszténység alapja kétségkívül 
Isten Igéje. A Szentírás nem használja a vallás szót. A Biblia 
nem vallás, nem a haldoklók vigaszkönyve és nem a nincstele-
nek és műveletlenek narkotikuma. A Biblia Isten szava, ami a 
keresztény hitünk alapja! Isten soha nem mondta azt, hogy 
legyünk vallásosak, de arra bizony buzdít bennünket, hogy le-
gyen isteni fajta hitünk! (Márk 11,22)  

Jézus nem egy vallásalapító. Ennek ellenére a kor vallásos 
emberei támadták az újszerűnek tűnő tanai miatt. Nemegyszer 
ellenszegültek neki, mi több, az életére is törtek. (Ján. 8,59) Ez 
a helyzet változatlan, a vallásos emberek ma is támadják azo-
kat, akik az élő Ige erejét használják. Miért van ez így? Mert oly 
régóta gyakorolják a vallásukat, hogy képtelenek elfogadni azt, 
amit Isten felkent Igéje mond. Félretették Isten parancsolatait, 
s a saját felfogásuk által teremtett tradícióikat követik.   

Jézus minden esetben így feddi a vallásosokat: „Ti meg mi-
ért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? 
[…] És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendelé-
seitek által.” (Mát. 15,3–6) A vallási hagyományok és a saját 
elképzelés szerint hozott emberi rendelések hatástalanítják az 
Igében levő erőt, ami óriási probléma A kereszténység jóval 
több annál, minthogy bejelöljük egy nyomtatványon: buddhis-
ta, hindu, iszlám, keresztény vagyok. Jézus nem azért jött, hogy 
egy újabb vallást alapítson. Ő a kereszténység alapját rakta le. 
A kereszténység Isten természetfeletti ereje a hívő emberben! 
Nem mondhatjuk a kereszténységre, hogy az egy vallás, mert 
Jézus nem vallási szokásokat, rendeleteket hozott. Éppen Ő 
volt az, aki eltörölte az ószövetségi törvényt! (Ef. 2,15)  

A nem keresztény vallások nem állíthatják azt, hogy Isten 
élete bennük van, mert nincs feltámadt Királyuk! A gyógyulás 
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az újjászületett hívők osztályrésze. Ez sokkal, de sokkal több a 
vallásnál! A vallással csak beskatulyázzák Istent. Ha egy feleke-
zetből kivonnák a Szent Szellem erejét, akkor vallássá alacso-
nyítanák le azt a közösséget. Azért oly ritkák a csodák a vallás-
ban, mert erősen lekorlátozzák Isten természetfeletti erejét. 
Jézus feddi a vallásosokat, hogy az igeismeret hiányában elzár-
ják mások elől a mennybejutás útját. (Luk. 11,52) Az írott Ige 
igazságát nem szabadna a hagyományokkal helyettesíteni! Is-
ten az Igéje által hozta létre a világegyetemet, és nekünk is a 
szánkon kellene, hogy legyen a hit beszéde. Aki hittel működte-
ti Isten Igéjét, annak áldott lesz az élete! 
 
Jézus nem vallás! 

Nem az az indítékunk, hogy bárkit is megítéljünk. Egyetlen 
célunk az, hogy megvilágítsuk a különbséget a holt vallásosság 
és az élő bibliai hit között. Jézus szavai alapján így határozható 
meg a vallás bibliai jelentése: A BIBLIÁVAL ELLENTÉTES EMBERI 

RENDELKEZÉSEK ÖSSZESSÉGE, AMELYEK AZ ISTENI REND MEGSZEGÉ-

SÉHEZ VEZETNEK. (Mát. 15,3–6. Márk 7,7–9) Jézus megfeddte a 
kor vallásos embereit a dogmatikus hitéletük miatt. A negatív 
kicsengésű vallás megjelölést ma gyakran tévesen használják.  

A legszembetűnőbb különbözőség az, hogy a vallásos szel-
lem uralta ember nem fogadja el Isten Igéjét, sőt támadja a 
jézusi tanokat és azok hirdetőit! Pál apostol a megtérése előtt a 
tanítványokat kergetve valójában magát Jézust üldözte. (Csel. 
26,14) Ez ma sincs másként. Sault az újjászületése előtt egy 
gonosz vallásos szellem uralta, aki rajta keresztül nyilvánult 
meg: üldözés és börtön várt a hitre jutottakra. A keresztények 
vélhetően elkezdtek érte imádkozni. Ő látványos módon meg-
tért a hibás cselekedeteiből és azonnal Krisztus követőjévé vált. 

A tisztánlátás teszi igazán világossá az eltérést a vallás és a 
Biblia Igéje között. Talán a legszembetűnőbb az, hogy a vallás 
helytelenül azt tanítja: a hívők legyenek szegények és Jézushoz 
hasonlóan szenvedjenek. De az Írás egyértelművé teszi, hogy 
Jézus szent véráldozatával az ár kifizettetett: szabadulás, 
egészség, bővölködés, üdvösség váltotta fel az átkot. Az évszá-
zadok során az ördög megtévesztő tanai sajnálatos módon be-
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szivárogtak a gyülekezeti Testbe. (1Tim. 4,1) Ezért a saját érde-
kedben ellenőrizd le a Bibliából mindazt, amit hallottál! Ne 
felejtsd: a bibliai ismeret fontosabb az intellektuális tudásnál!  

Néhány vallásos példa: helyes a böjt, ha valaki önszántából 
teszi, és nem más utasítja rá. Senkit nem lehet utólag szentté 
avatni, de akik befogadták a szívükbe a szent Jézus Krisztust, 
azok szentté válnak Őáltala. (1Kor. 3,16–17) Istennek kedves a 
papi nőtlenség (cölibátus), ha szabad akaratból származik az, 
de nincs a tetszésére, ha ezt törvényként írják elő. A tisztítótűz 
hamis tana pedig sokakat a pokolba juttat!  

A farizeusok elvakultságukban az élő Isten helyett a vallá-
sukat követve nem ismerték fel a Messiást. Ma is sok ember 
tesz ugyanígy: Isten helyett a tradíciókat, a dogmát, a hagyo-
mányokat, a téves emberi elképzeléseket és szertartásrendsze-
reket követi. A teljes sötétségben levők még harcolni is képesek 
a vallásukért, más felekezetbeli keresztényeket támadva. Téve-
sen úgy vélik, hogy Jézus veszélyt jelent az erőtlen vallásukra.  

Jézus Krisztus nem vallás és nem is valamilyen ideológia. Ő 
nem azért jött, hogy egy újabb vallást alapítson. Vallások addig 
is voltak, ezért nem kellett volna testet öltenie. Ő az Istentől 
elszakadt emberiség megmentéséért vállalta a kereszthalált! 
(Luk. 19,10) A vallás senkinek sem ad szabadulást, örök életet, 
gyógyulást, áldást. Jézus hét esetben utalt arra, hogy a te hited 
tartott meg téged. Ennek a görög szöveg szerinti értelme: az 
Isten Fiába vetett bizalom, meggyőződés, hithűség az, amely 
képes szabaddá tenni, biztonságban elrejteni, szerencsésen 
célba juttatni, meggyógyítani, életben tartani, üdvözíteni. Isten 
buzdít arra, hogy bátran add fel a vallásos nézeteidet és válaszd 
helyette Jézust, aki magát az igazság és az élet útjának nevezi!  
 
Vallásmentes élet 

Isten királysága mentes a vallási hagyományoktól. Rá kell 
ébrednünk arra, hogy az újjászületés alkalmával néhányan a 
múltunkból hozott nagy poggyásszal érkeztünk meg Isten ki-
rályságába, ami korlátozhatja és felhígíthatja a királyság raj-
tunk átáradó teljes szabadságát és erejét. Ez nem más, mint a 
vallásosság. 
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Mi a vallás? A VALLÁS EGY OLYAN MINDENRE KITERJEDŐ SZA-

BÁLYRENDSZER, AHOL MÁR NEM SZÁMÍT ISTEN. A vallás egy másik 
meghatározása: szabályok, Isten nélkül. Ahol már nincs szük-
ség Istenre, csak be kell tartani az emberek által hozott szabá-
lyokat. A vallás nem Isten Igéjére, hanem az emberi hagyomá-
nyokra, az emberi rendelésekre épül. A vallásos tanítások célja: 
az emberek függetlenítése Istentől. 

Isten nem vallást, hagyományrendszert és törvényrendszert 
akar, hanem élő kapcsolatot szeretne az emberekkel. Akik azt 
mondják, hogy nekünk ez a hagyományunk, ez a szokásunk, 
tudod, mit mondanak ezzel? Azt, hogy őket nem érdekli Isten! 
Mert ezzel azt vallják: „Én független vagyok Istentől, csak a mi 
hagyományrendszerünk, egyedül a mi törvényrendszerünk 
számít.” A vallásnak ez a jellemzője.  

A vallás nem Istent teszi az első helyre, nem az embert teszi 
az első helyre, hanem a saját törvényét. De akik szelídséggel és 
nyitott szívvel, nyitott elmével fogadják Isten beszédét, azok-
nak Isten Igéje hitet hoz létre a szívükben. Isten Igéje eredmé-
nyezi az újjászületést, nem pedig a vallásos cselekedetek, szer-
tartások. Az Ige nélkül nem tudunk bemenni Isten országába. 
Azok az emberek, akik visszautasítják az Igét, nem mehetnek 
be Isten országába. Ez a vallásos mentalitás tragédiája.  

Összefoglalva: a vallás eltávolít Istentől, de Jézus közel visz 
Hozzá! A hit egybeszerkeszt, a vallás megkülönböztet. A vallás 
megkötöz, az Ige szabaddá tesz. A kereszténység egy élő kapcso-
lat Istennel. A vallás azért erőtlen és szomorú, mert nem nagyon 
tanítanak arról, hogy vedd föl az elhívásodat, kövesd Jézust és 
szolgálj az emberek felé! Hirdesd nekik az Evangélium örömhír-
ét, hogy Jézus él! A teljes evangéliumi (bibliahű) szolgálatok 
nem a vallásosság kategóriájába tartoznak, mert Isten ereje és 
jelenléte képes megnyilvánulni a szolgálatukban! 

Egy érdekesség: Istennek szüksége volt egy olyan országra, 
ahol az Evangéliumot – vallástól mentesen – szabadon hirdet-
hetik. Isten volt az, aki felindította Kolumbusz Kristóf szívét, 
hogy hajózzon nyugat felé. Ezt le is írta a naplójában. Amerika 
Isten alapította nemzet, ahová azok az európai keresztények 
települtek át, akik szabadulni akartak a vallásosság korlátaitól. 
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