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Hogyan keletkezik benned a hit?
Az emberben van hitetlenség és van hit. Mind a kettõ ott van a bensõnkben. Ezek állandó kûzdelemben vannak egymással, hogy melyik
kerüljön hatalomra. Ez egy belsõ harc és csak egy gyõztes van. Mit
jelent a hit?
Zsidó 11,1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a
nem látott dolgokról való meggyõzõdés.
A hit azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amiben reménykedünk, vagyis meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy amit nem látunk már
megvan, annak ellenére, hogy még nem látható. Ha már látom, nem
kell hozzá hinnem, mert kézzel fogható lett. A hit ad valóságot annak,
amiben reménykedsz. Hogyan keletkezik a hit? Van érzéki hit, ami már
az emberben benne van és van szerzett hit, ami az Ige hallása által
nyerhetõ el. Róma 10:17. A hit hallásból van, hallani pedig Isten Igéjét
kell, hogy hit ébredjen benned. Az Ige meggyõz arról amit olvasol belõle és kezdj el úgy beszélni és cselekedni, és akkor Isten ereje, hatalma
lesz veled. Ez a bibliai hit. Ekkor a láthatók nem tudnak legyõzni. Hallod az Igét és az meggyõz arról ami a tiéd, te pedig elfogadod. A hit biztonságot ad. A hitetlenség bizonytalanságot, nyomorgatást, álmatlanságot hoz, majd a sok stressz megbetegíti a testet a lelket. Ha az érzéseid után mész, akkor a gyengeségedet látod és az fog legyõzni. A szívben döntsd el, hogy hiszel és ne a fejben. Gondolj arra, a szív mélyebben van a fejtõl. Jézus azt mondta: szívében nem kételkedik, annak
meg lesz amit kimondott.
Márk. 11,23 Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja
ennek a hegynek: Kelj fel és ugorj a tengerbe! - és szívében nem
kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz
neki, amit mondott.
Láthatjátok, nem a fejben kell hinni, hanem a szívben. Onnan indul
ki minden. A reménység azt jelenti, egyszer majd valamikor meg lesz,
a hit pedig, hogy már meg van, annak ellenére, hogy nem látom még.
A hit soha nem beszél így: “Nem is értem, hogy miért...”
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Mit mond ki a szájával? Azt, hogy nem értem. Nos, ez a fejbõl szól
és ez az értelembõl származik, nem a szívbõl. A szívbõl jövõ azt mondja: Ha Isten Igéje valamit állít, az úgy is van. Megvan, még akkor is ha
nem látom. Gondolj Tamás hitére, aki azt mondta, hogy hiszem ha látom. Nem hiszek benne amíg nem látom és nem tapintom meg. Tamás
hogyan hitt a feltámadásban? Úgy, hogy látta Jézust és nem úgy, mint
mi. Mi hisszük anélkül, hogy nem látjuk. Én azért hiszek, mert benne
van a Bibliában, – ami Isten beszéde – és mert az Ige állítja. Vannak
akik azt mondják, hiszem, hogy meggyógyult xy mert láttam. Szerintetek ez valóban hit? Nem! Nem az! A hit még nem lát.
Mondok egy példát. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus sebeiben
gyógyultunk meg. Mikor történt ez meg? Kétezer évvel ezelõtt. Megtörtént? Igen, meg. Évszázadokkal ezelõtt. A kérdés az, akkor most ha beteg vagy, te már meggyógyultál? Igen, meg. A golgotai kereszten, de
még nincs a látható világban ha betegség gyötör. Ha elfogadod, hogy
Jézus sebeiben meggyógyultál, akkor ne nézz a láthatókra, mert az
nem hit, hanem fogadd el, hogy ez igaz volt és te is része vagy a gyógyulásnak. Amit látsz azt nem kell hinned, mert egyértelmû, hogy betegség van a testedben, hiszen a tünetek láthatóak.
Akkor mit kell hinned? Azt, ami még nem látszik, a gyógyulásodat.
Isten Igéje errõl beszél. Ha nem tudod levenni a szemeidet, gondolataidat a látható rosszról, akkor kezdj el Jézus életérõl, szolgálatáról, életérõl, haláláról, feltámadásáról gondolkodni. Meglátod, ha rá tekintesz,
akkor a te életeddel már nem is foglakozol, mert elfelejtkezel róla.
Jézus is azt mondta, hogy a te hited szerint történik minden. Akkor
ez így is lesz. A hitedrõl fogsz beszélni. A kérdés az, hogy miben hiszel?
Ez az, ami egyáltalán nem mindegy. Mondok egy példát. Azt mondod:
“Jön a járvány, én biztosan elkapom, mert még nem úsztam meg egyszer sem. Ilyen az én formám!” Ez meglesz neked, mert ebben hiszel.
Ha viszont nem is foglakozol a járvánnyal, akkor hidd el, az sem fog veled. Amikor nõvérként dolgoztam és jöttek be a rendelõbe több százan,
mert kitört a járvány, idõnk nem volt arra figyelni, hogy ne köhögjenek,
vagy tüsszentsenek ránk, de soha nem kaptuk el, mert nem idõztünk
rajta. Eszembe nem jutott, hogy a bacikat rám lehelte a beteg. Végeztem a dolgom és elmúlt a járvány anélkül, hogy engem elkapott volna.
Nem hagytam, hogy a figyelem középpontjában legyen a vírus, vagy
baktérium. Képzeljétek el, mi lett volna ha mi is ágynak dõlünk?
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Egyik évben, talán a nyolcvanas évek közepén, volt olyan nagy horderejû járvány, hogy szinte alig volt ember, aki nem betegedett meg.
Engem kihagyott akkor is. A kórházakban teltházak voltak és nem gyõzték a nõvérek ellátni õket. Sokan közülük is megbetegedtek, így a járóbeteg ellátásból hívtak nõvéreket kisegíteni. Idõm nem volt arra gondolni, hogy most talán én is elkapom tõlük. Nem hagytam, hogy a félelem leuraljon. Megtanultam már akkor hinni, hogy nekem semmi bajom
nem lehet. Meg is lett amiben hittem. Isten velem volt és megóvott.
Most ne hidd, hogy én tagadom a betegség létét. Nem, egyáltalán nem,
sõt, elismerem, hogy van. Volt lehetõségem a szakmámból kifolyólag
találkozni elég sok szörnyûséggel. Tehát okom nincs kételkedni a sátán
munkájában. Bizony, hogy létezik a betegség és a fájdalom annak ellenére, hogy Jézus magára vette azt is. Tudjuk, hogy a betegség átok és
az átok még most is itt van a világban, viszont nem kell, hogy az átok
rajtad legyen. A madarak repülnek felettünk, de nem raknak fészket a
fejünkre. A betegség a közelünkben lehet, de nem kell hagyni, hogy be
is fészkelje magát a testünkbe. El kell érned, hogy ne tekints a testedre, hanem Jézus Krisztusra nézz. Róla beszélj, róla tegyél megvallást
és a beszédérõl. Figyelned kell Isten Igéjére.
Péld. 4,20 Fiam, az én szavaimra figyelj, az én beszédeimre hajtsad füledet.
Mit javasol Isten? Figyelj és hallj. De ez nem elég, több kell ettõl.
Péld. 4,21 Ne távozzanak el a te szemeidtõl, tartsd meg ezeket a
te szívedben.
Tehát figyelj, hallj és ne engedd el, hanem tartsd meg a szívedben.
Még itt sem áll meg Isten, hanem azt is mondja miért kell ezt tenned:
Péld. 4,22 Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész
testüknek egészség.
Miért kell ezt tenned? Azért, hogy levedd magadról a tekintetedet, ne
foglalkozz a bajaiddal, hanem nézz csak rá. Ha rá tekintesz, akkor életed és egészséged lesz tõle. Isten megadta az instrukciókat az egész-
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séges éltedhez. Egyáltalán nem tehetünk neki szemrehányást, ha nem
vagyunk áldottak. A sátánt a hited futásra kényszeríti. Ha Istennek
engedelmeskedsz, akkor fut el tõled a sátán.
Jak 4,7 Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki! Ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és õ el fog szaladni tõletek.
Megadott Isten minden ismeretet, hogy mit tegyél. Most csak és kizárólag rajtad áll mi lesz a sorsod alakulása. Gyõzelemben lásd magad
és ne vereségben. Ne agyonverten, kiterülve lásd magad, hanem táncolva, vigadva. Neked kell ezt tenned és nem Istennek. Hidd el, Õ boldog. Túl van csordulva szeretettel. Vannak akik azt gondolják, hogy
Isten biztosan tesz értük valamit, ha õk közben nem az Ige alapján cselekszenek. Ebben az esetben ellene menne az Igének ha ezt tenné.
Isten azt tanácsolja, figyeld azt amit az Ige mond. Ha nem azt teszed,
akkor vereséget szenvedsz az imaéletedben. Sokan imádkoznak,
imádkoznak és imádkoznak, de nem lesz eredménye. Nem tudják,
hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.
Péld. 18,21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van,
és amiképpen ki ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Rád van bízva, hogyan éled az életedet. Áldás, vagy átok alatt, hit
vagy hitetlenség alatt. Amirõl beszélsz az lesz meg neked. Ne okold
Istent ha nem jó a sorsod. Vizsgáld meg mi jön ki a szádból. Hit, vagy
hitetlenség? Áldás vagy átok? Úgy eszed, éled annak gyümölcsét. Az
élet és a halál a te kezedben van. Nézzük meg, Jakab mit mond errõl.
Jak 3,6 Bizony, a nyelv is olyan veszélyes, mint a tûz! Testrészeink közül a nyelvünkkel, vagyis a beszédünkkel tudjuk a legnagyobb bajt okozni, és a legsúlyosabb gonoszságokat elkövetni.
Beszédünkkel tönkre tehetjük egész testünket és életünket. Olyan
tüzet gyújthatunk vele, amely elpusztíthat bennünket. Miért? Mert
a nyelv tüzét a pokol lángjai gyújtják meg.
Nem semmi üzent ez. A nyelvünkkel vagyis a beszédünkkel tönkre
tudjuk tenni az életünket és másokét is. Ezzel alárendeljük magunkat a
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sátáni erõknek és elkezdjük õket szolgálni. Mert a nyelv tüzét a pokol
lángjai gyújtják meg.
Jak 3,7-8 Mindenféle vadállatot meg lehet szelídíteni: a madarakat, szárazföldi és tengeri állatokat is. Sõt, az emberek meg is szelídítették õket. De a nyelvet senki ember nem tudja megszelídíteni,
mert az maga a nyughatatlan gonoszság, és tele van halálos méreggel.
Ez döbbenetes! A nyelvet nem lehet megszelídíteni, de egy vadállatot igen. Mi lehet ennek az oka? Az, hogy a test nincs újjáteremtve. Akkor most felmerülhet benned a kérdés, azt tehet a testem amit csak
akar? Igen azt. DE! Nem fog hasznodra lenni, így tanácsosabb ha megfékezed a testedet és meggondolod, hogy kimondod-e, vagy sem. Ezt
viszont meg tudod idõnként tenni. Természetesen ehhez is szellemi
értettségre van szükség.
Jak 3,9-10 Nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat.
De ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket, akiket Isten a
saját képére teremtett! Ugyanabból a szájból származik áldás és
átok! Testvéreim, nem lenne szabad, hogy ilyesmi megtörténjen!
Más embereket átkozunk a beszédünkkel és utána dicsérjük Istent.
Nem kellene ennek így lennie. Van lehetõség ezen változtatni a szeretettel. Ezzel Jakab azt fejezi ki, hogy nem vagyunk különbek egymástól
és azt, hogy a testünk amihez a nyelvünk is tartozik, nincs újjászületve.
Az elménk megújítása egész életen át tartó folyamat. Nem a szellemünkkel újult meg az is. A testünkben ott van a hajlam a bûnre, mert ott
van elõttünk a kísértés. Ne feledd, a kísértés veszélye mindig fenn áll.
Idõvel az Úr fog megújítani a gondolkodásodban. Ehhez viszont idõre
van szükség. Nem azonnal lesz meg, ahogy a hited sem. Megértésre
van szükséged. Minden nap meg kell hoznod a döntést, hogy testben,
vagy szellemben (Igében) fogsz járni! Meg kell tanulnod nemet mondani a bûnnek, a sátánnak, és igent mondani a benned lakó Istennek.
Csak így várhatsz változást az életedben! Ehhez idõ kell és ismeretszerzés. Van aki azt hiszi büszkeségbõl, hogy már a tudás és a hit magaslatán van, de nagyot fog esni. Egész életünkben tanulunk hitben járni, hiszen új és új kihívások elõtt állunk.
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Ef 2,8-9 Mert a kegyelem tette lehetõvé, hogy a hit által megmeneküljetek. Ezt pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek. De nem is a jócselekedetek eredménye, hogy senki
ne dicsekedhessen.
Mi tette lehetõvé? A jóságom? NEM! A hit. Kizárólag a hit. Isten ajándékozta ezt nekünk oda. Nem kiérdemeltük hanem ingyen ajándékba
kaptuk. Nincs fizetség érte. Még a cselekedeteiddel sem tudsz érte
fizetni. Jézus Vérét nem übereli felül semmi. Törvény és a kegyelem
keverése. Valaki oda megy hozzád és azt mondja, mától tiéd a házam,
ajándékba adom, de fizess érte 10 milliót. Ez ajándék? Ha csak 1 Ft-ot
fizetsz érte, akkor az már nem ingyen van.
Róm 11,6 Ez azt jelenti, hogy nem annak alapján választotta ki
õket, amit ezek az emberek tettek. Ha ez nem így volna, hanem az
emberek a saját tetteik alapján tartoznának Isten népéhez, akkor
Isten kegyelmének ajándéka már nem is lenne igazán ajándék.
Ha a jó tetteiddel tartoznál Istenhez, akkor nem kellett volna Jézus
halála és feltámadása. Amit ingyen ajándékul kaptunk Istentõl, akkor az
nem lenne ajándék többé, mert én dolgozok meg érte. Pálnak is meggyûlt a baja a törvénykezõkkel. Hirdette az igazságot és jöttek más tanítók, akik mást tanítottak azokkal a frissen megtértekkel, akik átadták
az életüket Jézusnak. Ma pedig szintén ezt teszik akik a kegyelem mellé a törvényt is odateszik a hit helyére. Elkezdik hitben és befejezik törvénnyel, mert nem értik a kegyelmi ajándékot és hát valamit kell tenni,
hogy jók legyenek a keresztények. Pál ma megdorgálna egy jó pár vezetõt az is biztos.
Gal 3,1-5 Ó, ti ostoba galaták! Ki tudott ennyire becsapni titeket?! Hiszen úgy írtuk le Jézus Krisztus kereszthalálát, mintha a
szemetek elõtt feszítették volna meg õt! Csak azt szeretném megtudni tõletek: Vajon azért kaptátok a Szent Szellemet, mert megtartottátok a Törvény elõírásait, vagy pedig azért, mert amikor meghallottátok az örömhírt, hittetek benne? Hogyan lehettek ennyire
ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erõvel akarjátok folytatni?! Olyan sok minden történt veletek!
Talán minden hiába volt? Remélem, hogy nem! Mit gondoltok,
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azért adja Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a Törvény elõírásait? Nem! Azért teszi mindezt, mert amikor meghallottátok az örömhírt, hittetek benne.
Részletesen beszéltek a galatáknak Jézus haláláról és vették a
Szent Szellemet. Most Pál szembesíti õket a kérdésével: Vajon azért
kaptátok a Szent Szellemet, mert megtartottátok a Törvény elõírásait, vagy pedig azért, mert amikor meghallottátok az örömhírt, hittetek benne? Még mást is mond nekik: Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erõvel akarjátok folytatni?! Ma azt tanítják, hogy hit és cselekedetek által nyerjük el az üdvösséget, a megváltásunkat. A másik szélsõség, ha valakit azt tanítja, csak hit által üdvözülsz, de jónak kell lenned,
be kell tartani a törvényeket. Nem és nem igaz. Mit gondoltok, Isten
azért adja Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a Törvény elõírásait? Nem! és nem és nem!!! Azért teszi mindezt, mert amikor meghallottátok az örömhírt, hittetek benne. Azt kell megértened, mit tett érted Jézus és Isten hogyan lát ezután téged. Hitben kell élned és nem
cselekedetekben. A hited fog megváltoztatni. Te nem vagy képes magadtól lemondani a testiségrõl, ezt Isten végzi el benned.
Gal 3,3 Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erõvel akarjátok folytatni?!
Amikor felépíted a keresztény életedet és a hitedet, akkor ne rombold le a hitetlenséggel, vagy testiséggel, mert el fog keseríteni és hibáztatni fogsz másokat, vagy depresszióba esel miatta. Pál a galáciaiakat elég keményen kiigazítja, mert azt az új életet, amit elkezdtek,
emberi erõvel, okoskodással folytatták. Azt mondta nekik: Hogyan lehettek ennyire ostobák? Ezt ma is meg kell szívlelni. Ne engedd el,
amit már megszereztél a Szent Szellem segítségével. Ne hagyd, hogy
a láthatók lerombolják a hitedet. Nem mindig akkor történik meg amit te
szeretnél, amikor te akarod és nem mindig jön mikrohullámú gyorsasággal, de ez nem jelenti azt, hogy a hitedet fel kell adni. A nem látható dolgok nem jelentik azt, hogy nem is léteznek. A hit nem érzés, és
nem erõ. Ne add fel! A hit, Istenre hagyatkozik. Ámen.

