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Amit tudni kell a hitrõl – 1. rész
A legtöbb tragédia, gond, elkeseredettség, álmatlanság, a hitetlenség miatt van. A hitetlenség gyötrõ, kínzó állapot. Ha Isten nem adná
meg mindazt a feltételt, amivel hinni lehet, akkor nem vonhatna felelõsségre, hogy nincs hited. Jogtalanul kérné tõled számon, hogy miért
nem hiszel akár Õbenne, vagy az áldásaiban, ha nem ajándékozott volna meg bennünket a hit lehetõségével, az Igével. Jézust is hinned kell,
hogy Õ Isten egyszülött Fia, Aki itt járt kétezer évvel ezelõtt a földi életben, hogy lehetõséget adjon Isten arra, hogy helyre álljon a kapcsolata
az emberiségnek Õvele. Jézust nem lehet természetesen egy laboratóriumban kielemezni, hogy valóban létezik-e vagy sem, vagy valóban itt
volt-e a földi világban. Ezzel a módszerrel nem bizonyítható, de a hittel
és annak a következményeivel igen. Folyton bizonyságot kapunk a hitünkre, hogy Õ létezik. Viszont, ha Isten odaadta a hit lehetõségét, akkor számonkérhetõ vagy és tiéd a felelõsség egyedül. Nem hárítható át
senkire. Õ megmondta hogyan kaphatod meg a hitet. Egyedül ez az útja, hogy elérhetõvé legyen a számodra, vagyis rendelkezz vele:
Róm. 10,17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje
által.
Felteszem a kérdést újra. Hogyan kaphatod meg a hitet valamire?
Nincs más út a hit eléréséhez, mint az Ige hallása. Ha nincs hited, akkor miért nincs? Azért mert téged kihagyott Isten amikor osztotta? Netán téged kevésbé szeretne? Netán nem vagy akkora érték az Õ szemében mint mondjuk egy pásztor? Nem és nem és nem! A hit rajtad
múlik egyedül. Isten megadta hozzá a lehetõséget, hogy megszerezd
magadnak. Nem lehet hited, ha nem tanulmányozod az Igét.
Mondok egy példát: Egy angyal meglátogatta Máriát, és az Igétõl hozott hírt, hogy fogan a méhében. Noha még nem volt férfival, de lesz
egy fia. Mária hallotta az Igét és hitt. Az Ige üzenete a fülén keresztül
bejutott a szívébe és megfogant benne a hit. Erre bizonyíték, hogy késõbb megszületett Jézus. Egy másik példa: Ábrahám hitt, amikor Isten
személyesen elmondta neki, hogy az õ magvából lesz áldás a népeken.
Ábrahám tudta, hogy õ és a felesége már nemzõképtelenek, de hallotta az Igét szólni és beépült a hit a szívükbe. Nem kételkedtek egy
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percig sem, hogy az Ige igazságot mond nekik. A baj ott van, ha nem
hiszed amit olvasol a Bibliában. Ezzel azt fejezed ki, hogy nem hiszel
Isten szavának. Kemények ezek a mondatok? Igen azok, de nem az,
amit állítok, hanem az, hogy ez a valóság rólad. Ha nem hiszel abban
amit olvasol az Igébõl, ami az Isten üzenete a számodra, akkor veled
van a baj és nem Istennel. Ha nincs hited akkor nem mûködik az imád,
így nincs rá válasz sem, akkor ne okold az Atyát. Ne mond azt se, hogy
biztosan nem akarja megadni az Úr mert nem teljesedett be az imára a
válasz, vagy nem hallgatott meg, vagy neki más elképzelése van arról
a dologról amit kértél tõle. Mit gondolsz, hogyan születtél, vagy születhetsz újjá? Csak hittel, mert az Ige szerint másképp nem lehetséges.
Róm. 10,8-10 De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban
és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert
ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel
hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Közel van hozzád az Ige, a hit beszéde? Akkor a szádban is és a
szívedben is ott kell legyen. Hogyan születtél újjá? Hogyan igazultál
meg Isten elõtt? Úgy, hogy hallottál az Igérõl, ami a hit beszéde és elhitted amit hallottál. Bekerült a szívedbe és elfogadtad Isten igazságát,
majd ki is mondtad amiben hiszel. Hallás nélkül tehát, nem lehet hitre
jutni. Ezért vannak az ateisták, Istent tagadók, mert nem is akarják hallani az Igét. Beszélni meg végképp nem is szeretnének róla. Elutasítják, hallani se akarnak róla. Meggyõzõdésük, hogy nincs Isten addig,
ameddig egy zuhanó repülõn nem ülnek. Abban a helyzetben nem szokott ateista lenni. Ez az õ felelõsségük természetesen, ha nem hisznek.
Vajon a gyógyulásban való hit hogyan keletkezik? Ugyanazon a módon. Az anyagi áldás is így történik meg? Igen, mindenhez hit szükséges, de nem a világból jövõ, hanem Istentõl jövõ. Nézzünk egy igei
igazságot.
Csel 10,1-7 Cézárea városában élt egy Kornéliusz nevû katonatiszt. A római hadsereg itáliai ezredében szolgált, százados volt a
rangja. Jó és istenfélõ ember volt, és egész családjával együtt az
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igaz Istent imádta. Sokszor adott pénzt a szegényeknek, és állandóan Istenhez imádkozott. Egyik délután három óra körül látomást
látott. Világosan látta, amint Isten egyik angyala bejött hozzá, és
azt mondta: Kornéliusz! Kornéliusz rémülten nézett rá és így szólt:
Mit kívánsz, Uram? Az angyal így folytatta: Isten meghallgatta
imádságaidat, és látta, amikor pénzt adtál a szegényeknek. Most
küldj embereket Joppéba, hogy hívják ide Simont, akit Péternek is
hívnak. Ez a Péter vendég egy Simon nevû bõrmûves - tímár - mester házában, a tenger partján. Ezzel az angyal, aki beszélt vele, elment. Kornéliusz magához hívta két szolgáját és egy katonát a saját közeli segítõi közül. Ez a katona is istenfélõ ember volt.
Arról olvasunk, hogy egy katonatiszt, aki a római seregben százados
volt és családjával együtt istenfélõ ember volt, - annak a népnek az Istenéhez vonzódott, akinek elnyomására elhivatott, - imádkozott. Miért
imádkozott? Mert hitt abban az Istenben, Akirõl korábban hallott, hogy
Õ él és segítségül lehet hívni bármikor. Ha ezt nem hitte volna, vagy
nem tapasztalja meg ennek igazságát, akkor nem töltötte volna egy katona az idejét feleslegesen az imával. Ami még kiemelkedõ, hogy a
szegények mellett nem ment el, hanem támogatta õket.
Egy alkalommal amikor imádkozott, egy angyal bement hozzá, aki
megszólította és utasította õt, hogy vegye fel a kapcsolatot Péterrel.
Csodás jelenet lehetett. Mi biztosan örömmel üdvözölnénk õt, de
Kornéliusz megijedt tõle. Számomra ez azért furcsa, mert õ egy katona
volt és az ellenségtõl nem félt, de egy gyönyörû angyal igen csak megrémisztette. Az angyal nagyon fontos dolgot mondott neki, amire érdemes felfigyelni: Isten meghallgatta imádságaidat, és látta, amikor
pénzt adtál a szegényeknek. Mit bizonyít ez? Sok mindent. Amikor
imádkozol, Isten ott van és meghallgat. Ez egy örömhír. Még egy figyelemre méltó dolog van ebben. Látta, hogy pénzt adott a szegényeknek.
Higgyétek el, ha ezt kiemeli a Biblia, akkor ennek nagy jelentõsége van.
A te életedben is így van ez. Látja mit teszel, annak ellenére ha nem is
szól, vagy nem küld egy angyalt hozzád, hogy elmondja neked is, mit
látott és mi volt elõtte kedves. Isten jól látta ennek az embernek a jó
cselekedeteit és elküldött hozzá egy angyalt. Miért adakozott a szegényeknek Kornéliusz? Mert hallotta az Igét és hit ébredt benne. Mit hallhatott errõl? Hallotta, ha ad a szegényeknek, akkor azt Istennek adja
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és megáldja õt majd amikor szükségben lesz. Õ pedig boldogan adott
a bajban lévõknek. Ma éppen egy olyan világot élünk, amikor senki
nem tudja elõre mikor esik szegénységbe és szükségbe. Jobb ha hallod az Igét és már veted is hittel a magokat, minthogy késõ legyen. Tudnod kell, nem mentek és mennek mindenkihez csak úgy be az angyalok. Amit az Ige üzent, azt az angyal átadta neki. Ezzel az angyal, aki
beszélt vele, elment. Kornéliusz elküldte az egyik szolgát és Péter
megérkezett hozzá.
Csel. 11,13-14 Õ 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! Õ majd elmondja neked
azokat, amik által megmenekülsz te is, és egész családod is.
Jogosan kérdezed, hogy az angyal miért nem szólta neki az örömhírt Jézusról, az újjászületés lehetõségérõl és miért küldetett Péterért,
aki apostol volt? Mert õ, mint angyal nem prédikálhatott neki, mindöszsze tudtára adta, hogy mit tegyen. Ennyi volt a küldetése Istentõl. Nem
az angyal dolga volt, hogy hirdesse a Krisztust, a feltámadást, hanem
az emberé, vagyis a miénk. Neked kell a Nagy Megbízatást vinned. Az
angyaloknak is lesz majd lehetõségük erre, de az majd csak a második
három és fél évben, a nagy nyomorúság idején. Kornéliusz nem tért
meg, nem volt üdvössége amíg nem hallotta Pétert prédikálni. Annak
ellenére, hogy hitt Istenben, nem volt üdvössége. Nem az ad üdvösséget, hogy valaki hisz Isten létezésében. Sajnos, sokan meg vannak ezzel tévesztve. A sátán is hiszi a sötétség angyalaival együtt, mégse üdvözülhetnek. Az emberek az Igék hallása által menekülnek meg. Tudjuk, a hit hallásból van, hallani pedig az Igét kell. Mindenkinek lesz hite, aki hallja az Igét? A válaszom, nem. Aki elutasítja az igazságot, az
hiába hall. A mag rossz helyre kerül, akkor abból nem lesz termés.
Jézus tanított erre a példázatra is. Mit lehet még hit által elérni az üdvösségen kívül? Például a gyógyulás is hit által történt Lisztrában. Nézzük meg az Igét.
Csel 14,8-10 Élt Lisztrában egy ember, aki születésétõl fogva
nyomorék volt. Soha életében nem tudott járni. Ez az ember ott ült
a földön, és a többiekkel együtt hallgatta Pál beszédét. Egyszer Pál
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ránézett, és látta, hogy a béna hisz abban, hogy Isten meg tudja
gyógyítani. Ekkor Pál hangosan rákiáltott: Kelj fel, és állj a lábadra! Erre az felugrott, és járni kezdett.
Egy ember a születésétõl fogva nyomorék volt, így nem tudott járni.
Fontos megjegyezni, nem Pál hite miatt gyógyult meg és nem is azért,
mert imádkozott érte, hanem mert hallgatta az Igét és hit ébredt a szívében. Nézd meg a három fontossági sorrendet. Hallgatta az Igét, hit
ébredt benne ezáltal és ennek hatására cselekedett. Elkezdett járni,
amit elõtte nem tudott megtenni, mert nem hallotta az Igét és nem hitte, hogy van lehetõsége meggyógyulni. Mibõl jött létre benne ez a hit?
Abból, amit hallott. Mit hallhatott vajon? Biztos vagyok abban, hogy
nem arról, hogy hogyan lehet anyagilag áldott. Abban is biztos vagyok,
hogy nem a szeretetrõl hallott prédikációt, mert akkor nem gyógyult volna meg attól. Akkor mirõl hallott? Arról, hogy Jézus ma is gyógyít éppen
úgy, mint amikor itt volt még a földi életben, annak ellenére, hogy Õ
meghalt és feltámadt, de ma is azt teszi mint akkor. Õ nem változott
meg a körülmények miatt. Tudnod kell és ez nagyon fontos, hogy a hit
ideje még nem járt le! Ha lejárt volna, akkor az Ige sem lenne érvényes.
Akkor hiába olvasnád a Bibliát, mert semmire nem mennél vele. Valóban meg lehet gyógyulni hit által? Igen, meg bizony! A sátán hiteti el veled, hogy nem, mert Isten így is szeret és azt akarja, hogy szenvedj a
sok hibád, vétked, bûnöd miatt. Ez hazugság és ne hidd ezt el.
Akkor miért nem gyógyul meg mindenki? Nos, ha te a sátánnak hiszel, vagy azoknak, akik nem hisznek a gyógyulásban, akkor rossz
evangéliumot követsz. Ne az õ hitükben higgy, akik nem nyerték el a
gyógyulásukat, - csak Isten tudja miért nem - hanem abban, amit az
Ige mond. Jézus ma is ugyanaz, mint amikor itt járt a földön. Az Õ hatalma nem lett kisebb és nem is kisebb mint a betegséged, gondod,
nyavalyád. Ha te a sátánnak hiszel, vagy a gonosz szájaknak, akkor te
is hitetlenek táborához tartozol! Azt mondta erre valaki: Jár hozzájuk a
gyülekezetbe egy tolókocsis testvérnõ, aki a születésétõl fogva béna.
Mondja neki azt, hogy hitetlensége miatt van ez? Megsértõdne és soha többé nem jönne oda. Megkérdeztem: Akkor mit mondasz neki, miért nem gyógyult meg? Azt felelte, hogy Isten biztosan nem akarja a
gyógyulását. Tudjátok, ez fülsértõ volt számomra. Áthárítani egy hazugságot Istenre csak azért, nehogy megbántódjon. Inkább közvetíti a
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sátán hazugságát, mint Isten örömhírét és ezzel lehetõséget adni neki
a hit ébredésére, nem okos dolog. Miért nem gyógyult meg? Miért nem
szállt ki a tolószékbõl? Ahelyett, hogy az ördögi hazugságokkal táplálta
volna, inkább elmondta volna neki, hogy Jézus mit tett és tesz ma is a
gyógyulás területén. Hát ezért nincsenek ma csodák sok gyülekezetben, mert a tudatlanságukból kifolyólag, inkább Istent hazugsággal vádolják. Milyen csoda történhetne ott, ahol a hazugság atyja szolgál a
pásztoron keresztül? Semmilyen. Van egy asszony a Bibliában, aki orvostól orvosig járt, hogy meg tudjon gyógyulni a bajából. A vagyona is
ráment, de semmi nem történt tizenkét éven keresztül. Micsoda nagy
idõ. Már mondhatjuk azt is, semmiben nem lehet hinni, ha ennyit kipróbáltunk és nem volt eredménye. Jogos ez mindaddig, ameddig nem
halljuk meg az igazságot, hogy ma van valaki, Aki tud gyógytani és ezt
ingyen teszi. Nem kéri a vagyonodat, nem kell neki pénz, nem kell jónak lenned hozzá és sorolhatnám tovább. Tudod mit kér cserébe? Azt,
hogy olvasd el az igazságot, az Igét és higgy benne. Ennyi a fizetséged
a gyógyulásodért és egyéb szükségben lévõ dolgodért cserébe.
Márk 5,25-34 Volt ott köztük egy asszony, akinek már tizenkét
éve vérfolyása volt. Sok orvos kezelte, és sokat szenvedett. Mindenét orvosokra költötte, mégsem lett jobban, sõt egyre rosszabbul lett. Amikor meghallotta, hogy Jézus ott van, a tömegen át mögé került, és megérintette a köntösét. Ezt gondolta ugyanis magában: Elég, ha megérintem a ruháját, és meggyógyulok. Vérzése
azonnal elállt, és érezte: teste meggyógyult. Jézus azonnal észrevette, hogy erõ áradt ki belõle. Megfordult a tömegben és megkérdezte: Ki érintette meg a ruhámat? A tanítványai így válaszoltak:
Látod, milyen nagy tömeg tolong körülötted? Azt kérdezed, ki érintett meg? Jézus azonban körbenézett, hogy meglássa azt, aki
megérintette Õt. Ekkor a meggyógyult asszony félelemtõl reszketve, és tudva, hogy mi történt vele, odajött hozzá. Leborult Jézus
elõtt, és elmondta neki a teljes igazságot. Akkor Jézus így szólt
hozzá: Leányom, a hited megmentett téged. Menj békével, és nem
kell többé szenvedned!
Honnan nyerte az asszony a gyógyuláshoz szükséges hitet? Hallott
Jézusról. Amikor Isten Igéjét hallotta, hit ébredt benne, hogy meggyó-
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gyulhat még akkor is, ha csak megérinti a ruhája szegélyét. Most azt is
hallotta, hogy ott van a városában és elhatározta, tömeg ide vagy oda,
õ megérinti ezt az embert és vége a vérfolyásos betegségnek azonnal.
Képzeljétek el, hogy gyûlölhette már ezt az állapotot? Abban az idõben a nõknek nem voltak ilyen áldott lehetõségei az eszközökben mint
ma a mi kultúránkban. Micsoda hit kellett legyen benne, hogy mindez
megtörténjen? Átverekedni magát a tömegen nõ létére és megérinteni
a Mestert, Akit hallgatott. A gyógyulás mindenki számára elérhetõ! Egyáltalán nem igei úgy imádkozni: Ha ez Isten akarata akkor meggyógyulok. Ez hamis hit és nem Istentõl való. Legyen füled a hallásra! Ha
ott van a “ha” szó, akkor már kételkedsz. A “ha”, az soha nem hit. A
“most” szó a hit. Ne mondd azt, hogy ez a nõ találkozott az Úrral és neki sokkal könnyebb volt hinni mint neked, aki nem látod Õt. Nem, nem
volt könnyebb, mert ma Jézus ugyanúgy gyógyít hit által mint akkor.
Sõt, neked könnyebb, mert nem csak éppen az adott városban van,
ahová el kellene utaznod több ezer km-t, hogy meggyógyulhass. Az Úr
ma elérhetõbb a számunkra, mint akkoriban. Nézzük meg ez igaz e?
1Pét. 2:24 Aki a mi bûneinket maga vitte fel testében a fára,
hogy a bûnöknek meghalva, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel
gyógyultatok meg!
Nézd meg mit állít az Ige. Hangosan mondd ki, hogy a hit elkezdjen
beépülni a szívedbe. Hallanod kell az Igét. Jézus sebeiben mit csináltál? Meg fogsz gyógyulni, ha Isten is úgy akarja? Várnod kell addig,
ameddig Isten majd csak meggyógyít? Meg kell vallanod bármit is a
gyógyulásodhoz? Igen! Mit? Azt, hogy meggyógyultál Jézus sebeiben.
Amikor ez hitté formálódik benned mert elfogadtad igazságképpen, akkor eléred, de addig nem. Ki kell fizesd a hit árát. Vigyázz! Isten nem,
nem akar meggyógyítani, ahogy a vallás mondja, hanem Õ már megtette a Fiában. Már elvégezte! Ha ezt megérted, akkor eljön a gyógyulás gyõzelme hozzád is. Istent ne tedd kisebbé a betegségedtõl, hogy
Õ nem tud meggyógyítani olyant, amiben te szenvedsz, mert az orvosok által diagnosztizálták ezt. Isten nagyobb mindennél, ezt ismerd el
és higgy abban, hogy a gyógyulás már a tiéd. Ne hallgass azokra, akik
mást állítanak a saját gyengeségük miatt. Vagy mert nem azonnal történik meg, attól még ne mondj le a gyógyulásodról. Ámen.

