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ALAPTANÍTÁSOK 
Akadályok a gyógyulás útján – Az ördög hitpróbái 2. 

 
 
1Péter 1:3-9 
„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az İ nagy irgalmassága 

szerint újonnan szült minket élı reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása 
által, romolhatatlan, szeplıtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van 
fenntartva számunkra, akiket Isten ereje ıriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy 
az utolsó idıben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell 
lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami 
sokkal becsesebb a veszendı, de tőz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és 
dicsıségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor; Akit, noha nem láttatok, 
szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek İbenne, kibeszélhetetlen és dicsıült 
örömmel örvendeztek: mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét.” 

 
Folytatjuk arról a tanítást, hogy az ördög hogyan próbálja meg a hitünket, és hogy mennyire 

értékes Isten számára a mi kipróbált hitünk.  
Az ördög tehát megpróbálja és kikéri tıletek Isten Igéjét, hogy mennyire hiszitek – a hiteteket 

próbálja meg.  
Az ördög azonnal ott terem, hogy a szívetekbe ültetett Igét kilopja onnan. Meg fogja kérdezni: 

valóban ezt mondja Isten Igéje a számodra? Ez úgyis csak a szidóknak szólt, a zsidóknak íródott, 
neked ez más jelent.  

Sokszor az emberek nagy örömmel fogadják az Igét és igazán a szívükben mélyen izgatottá 
válnak, hogy ez milyen gyönyörő, és aztán valami történik az életükben. Hallgatnak az ördög azon 
hazugságaira, hogy: te ezt nem érdemelted ki, ez neked úgysem lesz igaz – és akkor a szívükben 
elesnek.  

Az egyik legnagyobb hazugsága az ördögnek, hogy te nem érdemelted ki a gyógyulásodat!  
Arról fogunk beszélni a következıkben, hogy hogyan rabolja ki az embereket az ördög a 

hitükbıl.  
 
Filippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Azt is megtapasztaljuk, hogy ilyenkor az ördög úgy beszél vissza, hogy: ó, nem! Az csak 

szellemi vonatkozású Ige, a fizikai szükségleteidre ez nem igaz.  
Aztán a pásztorhoz mennek segítségkérésre, és a pásztor rögtön fıbe lövi ıket, mert az összes 

tudása szellemileg halott szemináriumokon való tanítások tömkelege.  
Amikor az ember meghallja Isten Igéjét prédikálni, akkor boldog a szellemében, ki tudna 

ugrani örömében a szívébıl, és aztán jön az ördög és az ı emberei - akik az ördög hazugságait 
hirdetik -, és rögtön lelınek az örömödben.  

Ahogy tanulmányozod az Apostolok Cselekedetei könyvét, a nyelveken szólást, és a gyógyulás 
ajándékait, az ördög rögtön megmagyarázza neked, hogy az már csak a múlté, ez a mai napnak 
már nem jár, ez nem érvényes manapság.  

Nem, ez nem a mi számunkra van! Azt mondja az ördög: ha nekem nem hiszel, akkor csak 
kérdezd meg azt az orvost! - és akkor a szívedben elgyengülsz és elalélsz, és belátod, hogy: hát 
tényleg, ez nem nekem van.  

Ezek azok a hitkiüresítı csapdák!  
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A Biblia azt tanítja, hogy ne legyünk tudatlanok az ı ravaszságával szemben. A számodra 
nagyon hasznos, ha ezekrıl tudsz. Úgy válaszolj az ördögnek, hogy: ez hozzám tartozik, te pedig 
fogd be a szádat.  

Az ördög azt válaszolja, hogy: nem, te bizony nem érted a Bibliát! Neked el kell viselned a 
keresztedet! Hajts térdet, és engedd, hogy Isten akarata meglegyen az életedben!  

Hány embert rabolt meg az ördög a hitbıl ilyenfajta beszédekkel? 
Amikor Jézus azt tanítja nekünk, hogy mi az İ sebeiben gyógyulást vettünk, akkor az minden 

betegségre vonatkozik.  
Hány embert raboltak már ki Isten áldásaiból ezek a fajta hazugságok?  
Az ördög akkor tud szerepet játszani az életünkben, ha tudatlanok vagyunk Isten Igéje felıl.  
Amikor arról beszélünk, hogy Isten meg akar minket áldani anyagi életünkben is, akkor 

vannak, akik erre teljesen megharagszanak.  
Mert annyiféle képen lehet hallani az ördög hazugságait, és ha téged is zavar, amikor mi így 

tanítunk, akkor te is az ördög hazugságaira hallgattál, és ezek fellegvárakként kiépülnek az 
elmédben. Pedig lehetne hited a gyógyulásban, és lehet, hogy az anyagiakban pedig nincs hited.  

Lehet ez fordítva is: van hited az anyagi élet területén az áldásokban, de nincs hited a 
gyógyulásban.  

Különbözı hitszinteken éljük tehát az életünk különbözı területeit.  
Azt kell tisztán látnunk, hogy az ördög hitpróbái úgy mőködnek, hogy az Isten Igéjét kihívja a 

szívedben, hogy te abban hiszel-e, és hogy azt megtartod-e. Megpróbálja félreértelmezni az Igét.  
Amikor a szívedben öröm támad, akkor már nem tud az ördög meglopni attól a hittıl, és akkor 

fogod észrevenni, hogy mindig is igazad volt. Nem szabad hagyni magad meglopni abból a hitbıl! 
Egyszer egy asszony meggyógyult, és késıbb sírva jött hozzánk, és azt mondta, hogy azokat az 

éveit siratja, amikor az ördög hitkiüresítı próbái által meglopta ıt attól, hogy mindazokban az 
években is egészséges lehetett volna - mert a gyülekezeti tanítások által agymosást kapott az 
áldások ellen. Arra tanították, hogy a szenvedéseinket és a betegségeinket el kell viselni, mert azok 
megdicsıítik Istent.  

Az ördög egy olyan nagy hazug! Jézus azt tanította, hogy ı a hazugság atyja.  
Amikor az ördög hazudik, és te azt elfogadod, akkor az ı nyelvét beszéled.  
Néha az emberek, amikor hazudnak, olyan tökéletesen teszik, hogy te azt hiszed, hogy az 

igazságot mondják. A szemedbe néznek, és a szemedbe mondják a hazugságokat úgy, mintha az 
igazat mondanák.  

Az igazság az, hogy a rossz társaságban növekedtek fel. Ez az ördög természete és az ördög 
nyelvezete, és te efelé nyitottad meg magad.  

Az egy nagyon nagy hibás tulajdonság, amikor az ember így mesterségesen és jól tud hazudni! 
Ilyenkor fel kell növekedni a szellemben, mert maguk a keresztények is képesek arra, hogy 
hazudjanak.  

Minél közelebb kerülsz Istenhez, annál nehezebbé válik a számodra, hogy hazudj. Egyszerően 
fojtogatást érzel.  

Az illetı, aki egy komoly hazug, az még nagyon messze és távol áll Istentıl, és súlyos 
problémái vannak! 

Az ördög kihívja az Isten Igéjét, amit hallottál.  
Az ördög azt mondta Évának, hogy: nem fogsz meghalni, ha arról a fáról eszel, csak Isten 

mondta neked úgy! Mert Isten úgy is tudja, hogyha te arról a fáról eszel, akkor még több tudást 
fogsz kapni, és Istenhez hasonlóvá válsz.  

Az volt az igazság, hogy pontosan olyanok voltak, mint Isten, szellemükben élık voltak.  
Az ördög azt mondta, hogy utána már nem lesz többet szükséged Istenre.  
A hited próbája abból áll, hogy az ördög kihívja harcra Isten Igéjét, megpróbálja 

félreértelmezni az Igét, megpróbál meglopni téged, és megpróbálja Isten hibátlan természetét 
beárnyékolni. Az ördög arra próbál téged rávenni, hogy te Isten tökéletes létét, Isten jóságát 
megkérdıjelezd.  
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Amikor elbuksz, akkor az ördög azt fogja mondani, hogy: Isten mondta neked, hogy ezt tedd. 
Isten hagyta, hogy ez történjen veled! Isten hagyott el! – így beszél az ördög - Látod, nem tette meg 
a számodra! Miért is hagyta Isten, hogy ez így történjen? Látod, te mindent megpróbáltál. Tudom, 
hogy mindent megpróbáltál! És ha nem volt elég jó hozzád, milyen Isten lehet ez? Tudja, hogy te 
mindent megpróbáltál! Megvallottad az Igét is. Látod, hogy nem törıdik veled? Miért szolgálod 
akkor? Isten nem tett semmit érted!  

Ez az ördög szavajárása, hogy Isten embereit elkeserítse. Az ördög az igazságot próbálja 
meghamisítani.  

Isten egy jó Isten! Isten egy hőséges Isten! Hőséges, és igazságos és jó! 
Hallani a kérdést, hogy: miért?  
Mi az oka, amikor azt hallod az emberektıl, hogy: miért? Hiszen mindent megtettél, amennyit 

tudtál.  
Nagy bajba kerülsz, ha ilyen beszélgetésekre odafigyelsz, mert a te hitedet is megüresítik! 
Nagyon sok keresztényt meglopott és megüresített az ördög Jób fekélyeivel és Pál tövisével. 

Az egész világon közismertek ezek a tévtanok: Jób fekélyei és sebei, Pál tövise.  
Igen, de ki tud Jézus sebeirıl?  
Ezek az ördög legelsı helyen álló hitkiüresítı támadásai. Ezek a legnagyobb trófeái az 

ördögnek. Milliókat lopott már meg az ördög ezekkel a tévtanításokkal, mint Jób fekélyei, és Pál 
tövise.  

Azt már elfelejtik, hogy Jób, miután a hittámadásán túljutott, kétszer annyit kapott Istentıl 
mindenbıl, és meggyógyult. Jób elıtte büszkeségben volt, és úgy gondolta, hogy ı semmit rosszul 
nem csinált, és hogy ı tökéletes.  

Ez az egyik legnagyobb problémánk! 
Hogyan válaszolsz akkor, amikor nem tudod, hogy miért kell keresztül menned bizonyos 

dolgokon?  
Ezek a hited próbái. Ilyenkor vissza kell menni a hited legalapvetıbb építıköveire, hogy: Isten 

jó.  
Ha csak ennyit tudsz, ez már nagyon sok nehéz és kemény helyzeten átvisz sikerrel.  
Mert a te hitedet megpróbálják és megtesztelik. A te kipróbált hited értékes Istennek, és egy 

hatalmas fenyegetést és veszélyt jelent az ördög számára!  
Hiszen ezt mondja az Ige is, hogy: „ez az a gyızelem, a mi hitünk, amely legyızte a világot.”  
Ki a világ?  
Az ellenség.  
Legyızted a világot a te hited által! Legyızted az ı ravaszságát és eszközeit az Ige által!  
Vagyis a te hited veszélyt jelent az ı számára, és ezért elsıdleges célpontjává válik az 

ördögnek a te hited.  
Ezért az ördög nagyon nagyban érdekelt abban, hogy a te hitedet megsemmisítse, hogy 

kiraboljon minden hitedbıl, és üressé válj.  
A célja ezekkel a hitpróbákkal az, hogy amikor túlkerülsz a próbán, ha átjutsz a túloldalra, 

akkor teljesen üres légy a hitedtıl, hit nélküli legyél.  
Istennek pedig az az érdeke, hogy amikor ezeken a próbákon túljutsz, akkor a hited még 

csillogóbb, még drágább, még értékesebb legyen az İ számára.  
Hogyan végzi az ördög a hitpróbáit? Hazugságok által, és érvelések által teszi.  
 
1Mózes 3:6 
„És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa 

a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcsébıl, és evett, és adott vele levı férjének is, és 
az is evett.” 

 
Elvesztette a hitét, és nem bízott többé Isten Igéjében.  
Ádám is elvesztette a hitét, mert különben hitte volna Isten szavát.  
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Vagyis: Isten Igéjében elvesztették a bizalmukat. Keresztülmentek az ördög elsı hitcsapdáján, 
amelyet a Biblia rögzít. Elvesztették a hitüket, és engedetlenné váltak Isten szavával szemben.  

Nézzük meg, hogy hogyan kérdıjelezi meg az ördög Isten Igéjét! Hazudik neked azzal 
kapcsolatban, amit Isten mondott a számodra, és Isten hibátlan természetét megpróbálja 
beárnyékolni.  

Azt fogja megkérdezni, hogy: csakugyan azt mondta az Isten?  
„Az asszony pedig látta, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a 

fa a bölcsességért.”   
Ebbıl megtanulhatjuk, hogy az ördög mindig az érzékszerveink birodalmában tud játszani: 

nézd meg, és érezd és lásd, hogy az milyen jó!  
Ha erre tudja rávezetni a figyelmedet, és ezek a dolgok ellent mondanak azzal, amit Isten 

mondott neked, ha rá tud venni arra, hogy a helytelen és hibás dolgokra vegyed a figyelmedet 
hosszú ideig, akkor ez elkezdi felemészteni a hitedet. Elkezded a figyelmedet a rossz dolgokra 
irányítani. 

 
2Korinthus 4:18 
„Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig 

valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 
 
Ne felejtsd el, hogy azok a dolgok, amelyeket látsz és érzékelsz, azok idılegesek!  
Emlékezz arra, amikor a dolgok rossznak tőnnek, és amikor ugyanarra a ronda dologra kell 

újra és újra rátekintened - ne felejtsd el, hogy ezek a dolgok, amelyek most láthatók, ezek csak 
ideig valók!  

Azok a dolgok, amelyek láthatatlanok, azok örökkévalók!  
Az İ sebeiben meggyógyultál! Ez soha nem változik meg!  
Miért kellene azokra a dolgokra figyelnünk, amelyek megváltoznak? 
 
2Korinthus 5:7 
„Mert hitben járunk, nem látásban.” 
 
Arra is emlékezzetek, hogy sokkal könnyebb mondani, mint megcselekedni!  
Nem lehet az elménket a problémára irányítani! Miután tudatosult benned a probléma, felejtsd 

el, vedd le a szemed róla, és nyisd meg a szemed Isten szava felé, hogy İ mit mond a 
problémádról.  

Emlékezz rá, hogy ezek mind csak ideig valók! Ezek a fájdalmak is mind ideig valók! 
Elmúlnak!  

Amikor az emberek hozzám jönnek a nagy kérdéseikkel, minden esetben ez a problémájuk, 
újra és újra és újra, hogy látás szerint járnak! Amikor a dolgok nem jól mennek. Elvesztették az 
örömüket, elvesztették a békességüket.  

Ilyenkor az embernek saját magát kell torkon ragadnia, hogy: figyelj csak ide, hát te látásban 
jársz! Vedd már le a szemed a problémáról! Nézzél fölfelé!  

A tested elkezd sírni: hát tekints rám! Hát nekem fáj! Sírni fog rád!  
Ha viszont gyızedelmes akarsz lenni, akkor jobb, ha leveszed a szemed a testedrıl!  
Kezdetek kezdetén az Éden kertjében Ádám és Éva nem lett volna szabad, hogy megengedje a 

kígyónak a hitük kihívását.  
Te sem hagynád, hogy valaki a te természetes születéső édesapád vagy édesanyád hibátlan 

karakterét megsértse. Ha valaki a szüleidrıl rosszat mondana neked, abban a pillanatban 
felhagynál a vele való beszélgetéssel.  

Az ördög mindig is Isten hibátlan karakterét kérdıjelezi meg!  
A legtöbb ember nem engedné ezt meg, ha a szüleirıl rosszat mondanának.  
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Mit mondanál nekem, ha azt mondanám a képedbe, hogy a te apukád egy hazug, egy 
képmutató, egy rászedı, aki megöli az embert betegséggel, és az embereket szenvedésbe viszi. 
Akkor a mi beszélgetésünk ott abban a pillanatban befejezıdne, és minden fényességnek vége 
lenne.  

Az ördög pedig azt szeretné, ha az ı hazugságait hinnéd, hogy milyen személy is az az Isten.  
Még azt is meg fogja kérdıjelezni, hogy ki vagy te?  
Kérdezd meg az ördögtıl, hogy: mi jogod van ahhoz, hogy így ide gyere és így beszélj?  
Amikor az ördög feléd közeledik, és a te Mennyi Atyádról hazugságokat szól neked, ne 

hallgass rá - amikor az ördög megkérdıjelezi, amit Isten mondott!  
Ez a hazug ördög soha semmi jót nem tett a te számodra, csak megsértett és hazudott neked!  
Kinek az oldalán maradsz?  
Az emberek minden nap megteszik ezt, hogy az ördög oldalán maradnak.  
Az ördög azon van, hogy téged a hitedbıl megfosszon, azáltal, hogy megpróbál rávenni, hogy 

a látható dolgokra figyelj, az érzékszerveidre figyelj, hogy mit látsz, mit érzékelsz.  
Egy nagyon klasszikus példára megyünk most a Bibliában: 
 
Máté 14:22-31 
„És mindjárt kényszeríté Jézus az ı tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek 

át elıre a túlsó partra, míg İ elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne 
a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. A hajó pedig 
immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt. Az 
éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván. És mikor látták a 
tanítványok, hogy İ a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem 
miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne 
féljetek! Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha Te vagy, parancsolj, hogy hozzád 
mehessek a vizeken. İ pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, 
hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémüle; és amikor kezd vala merülni, 
kiálta, mondván: Uram, ments meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, 
megragadá ıt, és monda néki: Kicsinyhitő, miért kételkedél?” 

 
Az Úr azt mondja a 29. versben neki, hogy: gyere!  
A hit pedig hallásból jön, és nem a látásból!  
Amikor látták mindannyian a tanítványok Jézust a vízen járni, akkor még nem volt hitük arra, 

hogy vízen járjanak.  
Ez azt mutatja a számunkra, ha valaki csodát lát, attól még nem lesz hite, mert a hit nem 

látásból jön.  
Abból jön a hitünk, amikor halljuk, amit Isten mond nekünk!  
Nem akkor tudott Péter vízen járni, amikor látta Jézust, hogy İ a vízen jár.  
De amikor Péter meghallotta, hogy Jézus azt mondta, hogy: gyere - amikor Jézus szavát 

meghallotta, ez okozta, hogy a hite fölemelkedett, és elindult.  
A ti szívetek is fölemelkedik, amikor az Igét halljátok. Amikor az Igébıl egy csodálatos 

Igeverset meghallotok, a ti szívetek örvendezni fog.  
Abban a pillanatban ott terem az ellenség, hogy azt lelıje. Érvekkel jön: ez az Ige nem a te 

számodra van.  
Figyeljétek meg azt is, hogy minden tanítványa a csónakban volt, és azt hitték, hogy kísértet 

jelent meg. Jézus pedig azt mondta, hogy: jövel! Nem csillapodott le a vihar, mert a csónak még 
mindig a hullámoktól hányattatott, és még mindig a szél korbácsolta a hullámokat.  

De valami történt Péter szívében! Most meg tudom tenni.  
Itt a kulcs! Nagyon fontos kulcs!  
Sokszor, amikor a hit felemelkedik az emberek szívében, ahelyett, hogy ebben a hitben 

cselekednének, elkezdenek rajta gondolkodni.  
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Ha az emberek a hitük alapján kimondják a gyógyulásukat, vagy az alapján cselekednek, akkor 
azonnal meggyógyulnak.  

Azoknak, akik megpróbálják ilyenkor válaszként az orvosi jelentéseket elmondani, és az 
érveikkel válaszolnak, azok nem gyógyulnak meg.  

Egy fı hiba lehet tehát, ha a hitünkre ráülünk, és elkezdünk gondolkodni felette. Mire a 
gondolkodásodnak vége szakad, a hit már eltőnt. Az érvelés, a racionális okoskodás.  

Mostanában fogadtuk el egy adomány, és a pénz legjava nagyon gyorsan megérkezett, és a 
bankszámlára nagy mennyiségben érkezett a pénz.  

A többiek pedig, akik érvelgetnek, azoknak nincs hitük arra, hogy adjanak. Amikor a hit 
kinövekszik valakinek a szívében, akkor kell mozdulni. Mozdulni! Amikor a hit ott van, akkor kell 
meglépni - vagyis amíg forró a vas, amíg izzik a vas, addig lehet ütni a vasat.  

Péter is hitben lépett ki a csónakból, és a vízen járt. Nem tudjuk, hogy milyen messzire jutott, 
de már közel volt annyira Jézushoz, hogy ki tudott nyúlni segítségért.  

Vagyis Péter a természetfelettiben jár. Vihar van a tengeren. A többi tanítvány még mindig 
attól félt, hogy elsüllyednek a csónakkal - de Péter közben a vízen járt. Jézussal van!  

Vagyis: Péter hitben jár, Jézussal van! 
Ha Pétert körülvették volna ezek a „vallástudósok”, akkor azonnal elmondták volna neki, 

hogy: milyen veszélyes dolog kimenni a vízre, hát az életedet veszélyezteted! Elsüllyedhetsz! 
Hogyan tudnál te együtt járni Istennek a Szent Fiával?!  

Ezek az emberi hagyományok, és az emberi gondolkodásmód.  
Jézus nem azt felelte, hogy: te méltatlan földi féreg, te csak maradj a csónakban!  
Jézus lehetıvé tette, hogy Isten Fiával együtt léphessen a vízen. Jézus ennyit mondott: „jövel!”  
Isten, amióta csak az ember elbukott az Éden kertjében, folyamatosan csak ezt mondja neki: 

nézzél föl! Gyere ide föl! Legyél gyıztes! Gyere, és járj velem a csodák világában!  
 
János 14:12 
„Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a 

cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én 
Atyámhoz megyek.” 

 
Jézus nem úgy tanított, hogy: azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, ti nem tudjátok 

megcselekedni, mert ti csak földi kukacok vagytok!  
Nem! Jézus azt mondta: gyere, és járj velem!  
És Péter nagyon jól végzi a dolgát! Halotta Jézus szavát, a hit felemelkedett a szívében, és 

kilépett hitben a hullámzó, háborgó tengerre, és lép a vízen.  
De ott van az ördög is, aki kihívja az Igét. Az ördög megpróbálja meglopni azt a szót. Az ördög 

rögtön hozta a gondolatot a fejébe: mit is mondott neked? Nézzük csak! Nem azt mondta, hogy 
gyere, hanem azt mondta neked, hogy te süket. Hogy te hogy lehetsz ilyen süket, hogy te 
megpróbálsz a vízen járni!  

Elmondom nektek, hogy ilyen az ördög!  
Tehát az ördög megpróbálta Péter elméjét is megkérdıjelezni, és bizony neki sikerült.  
Elıször Jézus szavára hallgat: kilép, és jár a vízen. Isten szava alapján cselekszik, hite van. 

Amikor a hullámokon jár, akkor bizonyára Péter nem látásban jár - hitben jár, természetfeletti 
hitben.  

A következı hitpróba azonban megfogja ıt. Amikor a látásban kezd járni, az érzékszervei 
világában. Az ördögnek ez a következı hitpróbája befogja Pétert. 

  
Máté 14:30 
„Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen 

semmije;” 
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Amikor látta a szelet, akkor megrémült - vagyis amikor látásban jársz, az félelmekbe tesz 
téged. Amikor félelmekben vagy, akkor bizony látásban jársz. Azonnal elkezdett süllyedni! 

Látjátok, amikor az ördög ki tudta venni belıle a hitét, akkor elkezdett süllyedni.  
Ha nem jársz hitben, akkor nem tudsz gyızelemmel a végére járni.  
A hit a gyızelem!  
Ezt a hitpróbát már nem tudta megállni Péter. Amikor a vízre nézett, akkor süllyedni kezdett, 

mert az ördög azt mondta Péternek: nézz csak erre a nagy szélviharra! Hatalmas hullámok csaptak 
körülötte. Amikor ekkora nagy szélvihar van, akkor nem tudsz a vízen járni – mondta neki az ördög 
- mert valaki azt mondaná, hogy ez butaság.  

Pontosan így beszél az ördög.  
Néha, amikor visszafelé tekintünk az ördög hitcsapdáira, akkor feltesszük a kérdést, hogy: ebbe 

vajon miért estem bele? Hiszen olyan jól mentek a dolgok.  
Az ördög meg azt mondja, hogy: hát ezt nem tudod úgyse megcsinálni.  
És elkezdesz lefelé esni a hazugságai által.  
Péter, nézd csak a nagy szelet, nézd csak a szélvihart!  
Bizonyára ezt hitette Péterrel, hogy: ha csöndes lenne a tenger, akkor talán még tudnál rajta 

járni - de hát, hiszen akkor sem tudsz járni a vízen, ha tükörsima.  
A vízen csak hitben lehet járni!  
Amikor Péter körülnézett, elkezdett süllyedni. De dicsıség az Úrnak, hogy segítségért kiáltott, 

és hála az Úrnak, hogy Jézus ott volt, és segített rajta! 
Nektek ugyanígy tanulság: ha rossz és helytelen dolgokra néztek, amikor elvesztitek a 

hiteteket, akkor ne felejtsetek el segítségért fölkiáltani, mert az Úr még akkor is fog nektek 
segíteni! Uram segíts! 

 
Máté 14:31 
„Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá ıt, és monda néki: Kicsinyhitő, miért 

kételkedél?” 
 
Lehet, hogy úgy gondolnánk, hogy amikor Jézus kiragadta a merülı Pétert, azt mondta neki, 

hogy: ó, hát ez hatalmas, Péter, amit itt mutattál! Te vagy az elsı emberi lény, aki a vízen jár, 
persze utánam – mondja Jézus.  

Nem! Jézus nem ezt mondja: Kicsinyhitő, miért kételkedtél?  
Tudjátok, miért mondja ezt Jézus? Mert ez egy nagyon jó kérdés! Péternek nem volt válasza. 

Mert az lehetetlen az ember számára, hogy a vízen járjon. Miért? Jézus ott áll a vízen, és magához 
ragadja Pétert. Mit fog erre Péter válaszolni? Csak a szél, Uram!  

Azért süllyedünk el, mert hagyjuk, hogy valami kilopja belılünk a hitet, vagyis nem álljuk meg 
a hitünk próbáját.  

Az Úr ugyanúgy megkérdezi tılünk: miért kételkedtél?  
Nem tudsz rá válaszolni.  
Ha az Úr Jézusra hallgatsz, akkor nincs okod arra, hogy kétkedj, de ha az ellenségre hallgatsz, 

vagyis arra tekintesz, amit İ javasol neked, még akkor is, ha az tőnik számodra racionálisnak, még 
akkor is el fogod veszteni a hitedet.  

Azokat a dolgokat nézzük most tehát sorjában, amelyeket az ördög szervez körülötted, hogy 
meglopja a hitedet.  

A te hited értékes Istennek! 
Jairus esetében is megtapasztalhatjuk azt a hatalmas hitet, ahogy megkérte Jézust, hogy jöjjön a 

házába, és imádkozzon a kislányáért. Miközben mennek a házhoz, egy másik történés is olvasható 
a Bibliában, egy vérfolyásos asszony a tömegben Jézushoz igyekszik, és megérinti a ruháját. 
Miután meggyógyult, Jézusnak megvallja a gyógyulását - és ez mind idıkésést okozott.  
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Közben Jairusnak egyetlen gondolata van csak, hogy: hát, hiszen nekünk mennünk kéne, 
mennünk kéne! Jézust hatalmas tömeg veszi körül, és szorongatja, és Jairusnak egy dolog megy a 
fejében, hogy: hát nekünk sietnünk kellene, sietnünk kellene… 

 
Lukács 8:49 
„Mikor még a szó szájában volt, eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván 

néki: Meghalt a leányod; ne fáraszd a Mestert!” 
 
Elmondják neki, hogy mit láttak, és mit tudtak meg.  
Nagyon fontos ez itt!  
Sokszor nem az rabolja meg a hitedet, amit te látsz, hanem amit mások láttak és mondnak. 

Néha az történik, hogy az rabolja ki a hitedet, amit valaki más látott és mondott neked.  
Azt mondták meg neki, hogy: a te lányod meghalt - és ez itt helyben egy hitcsapda lett volna.  
De nézzük meg az 50. verset: 
 
Lukács 8:50 
„Jézus pedig mikor ezt hallotta, felele néki, mondván: Ne félj; csak higgy, és 

megtartatik.” 
 
Ne félj!  
Mikor jön a félelem? Amikor látásban járunk! Jézus azt mondja: ne félj! Ne járj a látás szerint, 

csak higgy énbennem!  
Amikor ilyen hírrel jönnek feléd, az bizony hatalmasan lehúzhat a mélységekbe.  
Amikor elmész, és az orvos leellenırzi az egészségedet, és azt mondja az orvos, hogy ezt meg 

ezt találtunk a röntgenfelvételen, abban a pillanatban hajlamos vagy rá, hogy már érzed is a 
testedben azt a rendellenességet - és az a rossz jelentés azonnal elkezd hozzád beszélni. Teljes 
pusztítást végezhet rajtad, és minden hitedbıl meglophat.  

A tested azt mondja rögtön, hogy: nézzél csak rám - és abban a pillanatban el kell határoznod 
magad! Amikor megkaptad ezt a rossz jelentést: mire fogok tekinteni? Mert amire tekintesz, az 
fogja meghatározni a kimenetet!  

Egy nagyon híres Bibliatanító a következıt mondta: amikor a rossz jelentések jönnek, akkor 
óvatosnak kell lenned, mert abban a pontban az elsı dolog, ami kijön a szádon, az lesz, amit 
megkapsz!  

Abban is biztos vagyok, hogy Jairus barátai leellenırizték, hogy a kislány meghalt. Amikor 
már megbizonyosodtak róla, hogy a kis teste kihőlt, és már nem él - hiszen a leghőségesebb 
szolgái mentek Jairushoz.  

Amikor ezt a hírt vitték felé - mi az, ami okozza a szívünk elsüllyedését? Azt mondjuk, hogy: 
ez már késı. Ez pedig azt jelenti, hogy minden hited elhagyott.  

Ismerek egy embert itt Magyarországon, akinek azt mondta az ördög, hogy: már túl késı! 
Súlyos rákbetegsége volt. Utána találkozott a hit üzenetével. Utolsó stádiuma a rákbetegségnek, 
hatalmas fájdalmakkal. Megértette az Igét, és látta, hogy az Ige alapján lehetséges a gyógyulás. 
(Egy nagyon sikeres üzletember volt Magyarországon.)  

A könyvek és kazetták alapján teljes megértést kapott ennek az igazságáról. Mindent megértett: 
mi az, amit Jézus szerzett nekünk, hogy vásárol vissza minket, hogy gyógyultunk meg a sebeiben. 
Megértette a megvallások fontosságát - és mindez kellet hozzá.  

Ezt követıen az ördög hitpróbája jött. Egy nagyon buta próbálkozása volt az ördögnek, mégis 
mőködött. Azt mondta neki az ördög: igen, igen, ez a gyógyulás ez valóban igaz, meg is 
gyógyulhattál volna, de most már túl késı! Ha már korábban kezdted volna az Igében való járást, 
akkor legyızhetted volna ezt a betegséget, de most már túl késı.  
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És ez az ember elhitte az ördög ezen hazugságát. Nagyon szomorúan mondom nektek! Minden 
ügyét lerendezte, és öngyilkosságot követett el. Rövid idıvel elıtte beszéltem vele, és elmondta 
nekünk, hogy ez mind igaz, és mind mőködött volna a számára, de már túl késı.  

Az ördög egyik hitkiüresítı támadása volt ez!  
Tudjátok, ez az ember nagyon messze lakott Budapesttıl, és csak 2-3 havonta utaztunk arra a 

környékre, nagyon ritkán találkoztunk vele. Nem volt meg az a lehetıségünk, hogy folyamatosan a 
segítségére legyünk. 

Nagyon fontos az a szolgálóknak, hogy megértsék, hogy amikor valaki bajba kerül, akkor van 
szüksége a segítségre! Mert amikor hitünk van, a szívünk fölemelkedik, és fölkel, van bizalmunk, 
és örömmel teljes a szívünk.  

Amikor elvesztjük a hitünket, akkor elkezd süllyedni a szívünk.  
Amikor belül föladjuk, akkor hagy el minket a hitünk. Néha úgy tőnik, hogy már túl késı, az 

ördög rögtön jön, és elmagyarázza, hogy ennek már vége, ennek már nincs segítség.  
Az Úr pedig azt mondja, hogy még nem késı! Ne add fel!  
Jairusnak is ezt mondja az Úr: Jairus emlékezz csak, mit mondtál nekem!  
Jairus azt mondta az Úrnak, hogy: ha a kislányomra teszed a kezed, akkor megtartatik.  
Jézus azt mondja Jairusnak, hogy: most föl ne add a hitedet, mert szükségem van a hitedre! Ne 

az alapján menj tovább, amit látsz!  
Nincs feljegyezve a Bibliában, hogy mit válaszolt Jairus. Egy nagyon jó tanítást kapunk itt. Én 

úgy hiszem, hogy Jairus nem mondott semmi itt. Vannak idıpillanatok az életedben, amikor 
csöndben kell maradnod. Amikor nem tudod, hogy mit kell mondanod, akkor maradj csöndben!  

Jézus azt mondja itt Jairusnak, hogy: csak maradj meg azzal a bátor és hittel teljes 
megvallásoddal, amivel hozzám jöttél!  

Jairus Jézussal maradt, és İt követte, mint egy kis bárányka - egészen a házáig követte. A 
háznál már ott voltak a professzionális siratók és gyászolók, akik sírtak - tehát az volt a dolguk. 
Jézus itt megtette a megvallását: ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik – és ezek az emberek, 
akik az elıbbi pillanatban még sírtak, már nevettek is rajta.  

Jézus bement a házba, és imádkozott.  
Tudnotok kell, hogy ez a kislány azért jött vissza az életbe, mert Jairusnak hite volt! A kislány 

nem támadt volna föl, ha az apának nincs hite. Vagy ha elvesztette volna útközben a hitét – akkor a 
kislányát is elvesztette volna.  

Azért történt az meg, hogy Jairus esete és példája benne van a Bibliában, mert Jairusnak volt 
hite, és a kislányt azért nem tudta ellopni a pusztító tılük, mert az apukának volt hite.  

Látjátok-e, hogy ez egy nagyon kemény és nehéz helyzet volt?  
Az ördög mindig azon nyomja meg a hitünket, hogy: Add föl! Add föl! De ez az ember nem 

adta föl, ez Jézus szavával maradt, és az ı hite értékes volt Istennek.  
Nagyon értékes az a hit, amely egy halottat visszahoz a halálból!  
Hit által minden lehetséges neked!  
Így kapod az üdvösségedet is: hitben. A hit értékes Istennek.  
Az ördög az, aki ki akar rabolni a hitedbıl, de te már nem vagy tudatlan az ı eszközeivel 

szemben. Az ördög a hazug és a tolvaj! 
 
2Krónikák 16:9 
„Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik 

İhozzá teljes szívvel ragaszkodnak;”  
 
Teljes szív annyit jelent, hogy a szíved teljességét az Úrnak szenteled.  
Smith Wigglesworth kedvenc mondása volt, hogy Isten emberek ezrein keresztül is képes 

hozzád eljutni, ha te hitben imádkozol.  
Tehát miután a hitedet felépítetted, maradj meg abban a hitben, és tudjad kezelni az ördögnek 

ezeket a hittámadásait! 


