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ALAPTANÍTÁSOK 
Klasszikus hit 3. – Elfelejteni és megbocsátani 

 
Márk 11:23-26 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, 
amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak  kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, 
hogy megkaptátok, és meglesz az néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, 
ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti 
vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti 
vétkeiteket.” 

 
Jelenleg mi a 22. versben vagyunk érdekeltek, ahol azt mondja az Ige: „Jézus felelvén monda 

nékik: legyen hitetek Istenben.”  
A görög eredetiben ez úgy hangzik, hogy: legyen isteni eredető, isteni fajta hitetek – mondja ezt 

Jézus ott Péternek. 
Jézus éppen azelıtt mutatta be, hogy milyen ez a fajta hit: éppen egy fügefához szólt, és mondta 

a fügefának, hogy: többet ember ne egyen a te termésedbıl – vagyis elátkozta a szájával, azért, mert 
nem volt rajta gyümölcs, amikor Jézus enni akart róla.  

A következı napon, amikor megint arra mentek Jézus és az apostolok, látták az apostolok, hogy 
a fügefa gyökerétıl fogva kiszáradt - és csupán annyit láttak az apostolok, hogy elızı nap Jézus 
beszélt a fügefához. Péternek egyedüli dolog volt, hogy hallotta, hogy Jézus mondott valamit a 
fügefának. De Jézusnak el kellett magyarázni, hogy ez annál sokkal több mint hogy csak mondott 
valamit.  

Az isteni fajta hit kettıs: egyrészt a szívében hiszi, és a szájával kimondja. Tehát amit a szívében 
hisz, azt mondja ki a szájával.  

Jézus azt tanítja itt, hogy ha ilyen módon cselekedek, akkor az valósággá válik a ti életetekben is!  
A Zsidó 11:3-bıl tudjuk azt meg, hogy a világot Isten a saját beszéde által teremtette.  
Tehát maga a világ is hit által lett teremtve.  
Ahogy tehát a Mózes 1-bıl megismeritek, Isten azáltal teremtette a világot, hogy valóságba hívta 

a dolgokat, kimondta, hogy legyen. Azáltal, hogy elhitte a szívében, hogy amit İ kimond, az meg is 
történik. Ez az isteni fajta hit. A teljes világot, és titeket is, a valóságba hívott a szájával. Minden ez 
által lett teremtve - a hit által lett teremtve minden.  

Az is nagyon fontos, hogy megértsétek, hogy honnan ered ez a hit! Ez a hit egyedül Isten 
Igéjének a hallásából ered.   

Tehát mindent a kimondott beszéde által teremtett: a földet, a mennyet, a csillagokat - az embert 
más módon teremtette.  

Tehát Péter látta ezt az isteni fajta hitet mőködésben, hallotta tehát Jézust, ahogy beszélt a 
fügefához. Jézus azt mondta, hogy többet ne teremjen ez a fügefa. Péter másnap mutatja Jézusnak, 
hogy: nézd, az a fügefa, amihez tegnap beszéltél, az mára elszáradt a gyökerétıl.  

Jézus tehát nem tett mást, mint bemutatta, hogy hogyan mőködik az isteni eredető hit: a 
szavakkal. Utána pedig azt mondta Péternek, hogy: legyen ilyen fajta hited.  

Tudjátok, nagyon sok imádság egyszerően eltékozolt, elpazarolt imádság.  
Én folyamatosan imádkozom – gondolják az emberek – Isten meg majd meggyógyít.  
Ha így gondolkozol, akkor egyszerően csak az idıdet pazarolod, mert te már meggyógyultál, te 

már megkaptad a gyógyulásodat. Akkor már akár malomjátékot is játszhatnál a hüvelykujjaiddal, 
ahelyett, hogy így imádkozol.  

Mert minden kersztény hívınek megadatott ez az isteni fajta hitnek a mértéke. Nincs szükség 
arra, hogy ezt megkapjátok, mert már megvan nektek. Mert már megvan ez az isteni eredető, isteni 
fajta hitnek a mértéke mindenkinek a szívben.  

Most elmegyünk az Igékhez, hogy ezt megmutassuk nektek! 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/2 Jim Sanders – Alaptanítások: Klasszikus hit 3. 

 

Róma 12:3 
„Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa 

többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit 
mértékét.” 

 
Pál tehát itt a levelet keresztényeknek írja, hiszen a rómaiak gyülekezete keresztényeknek 

számított.  
A következı Ige, a 2Thesszalonika 3:2 pedig azt magyarázza el, hogy nem minden embernek 

van meg ez a hite.  
Ha most valaki csak ezt az egy Igét kiveszi a szövegkörnyezetébıl, és ezt használja, rettenetesen 

összezavarodhat, és másokat is összezavarhat vele. De ha megnézed ennek az Igének - 
2Thesszalonika 3:2-nek -a szövegkörnyezetét, akkor azt fogod találni, hogy itt az istentelenekhez 
beszél az Ige, azokhoz, akik nem hívık, tehát akik nem újjászületett keresztények.  

Azoknak, akik nem újjászületett keresztények, nincs meg ez az isteni fajta hitük. De minden 
keresztény, aki újrateremtett keresztény Isten által - tehát megvan a szellemi újjászületése -, annak 
mind megvan a szívében ez az isteni eredető, isteni fajta hit.  

Itt követik el a hívık a hibát! Kimondják, hogy: nekem nincs semmi hitem.  
Hiszen van hitük, helytelenül mondják, mert hit nélkül nem lenne megváltásuk sem.  
A következı Ige, amit fel fogunk olvasni bizonyítja azt, hogy van hitetek, akik már megváltást 

kaptatok.  
 
Efezus 2:8-9 
„Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által ; és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez; 

Nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék.” 
 
Tehát az igazság a következı: minden hívınek megvan az isteni eredető hite, csakhogy nem 

minden hívı ismeri ezt föl, és mivel nem ismerte föl, ezért nem használja ezt a hitet.  
Nagyon sokszor jönnek hozzám a hívık, és kérik azt, hogy imádkozzak én azért, hogy nekik 

legyen ilyen fajta hitük, mert ık azt hiszik, hogy nekik nincs elegendıhitük arra, hogy ık 
meggyógyuljanak.  

De ilyen nincsen a Bibliában, ez nem helyes Igéken alapuló imádság! Én nem imádkozhatom 
azért, hogy neked legyen hited, mert minden Jézus Krisztus hívıjének már ott a van a szívében a hit 
- hiszen hit által kapta meg az üdvösségét is!  

Szeretnénk arra megtanítani benneteket, hogy egyszerően használjátok, ami már a tiétek!  
Az, hogy te mész másokhoz, és mondod, hogy neked nincs hited, és ezért kérsz imádságot, hogy 

legyen hited – ez egyszerően azt jelenti, hogy Isten ellen dolgozol. Tudatlanul ugyan, de ha azt 
mondod, hogy neked nincs hited, ezzel azt állítod, hogy Isten hazug. Az Isten Igéje az nem más, mint 
amikor Isten hozzád akar szólni, hozzád beszél. Isten és az İ Igéje egyek. Hiszen ahogy ti is - ti és a 
ti kimondott szavaitok is egyek. Ha a teáltalad kimondott szavak nem jók, akkor te magad sem vagy 
jó.  

Sajnos sokszor találkozunk olyan emberekkel, aki megbízhatatlanok, hiszen soha nem teszik azt, 
amit elıre megígértek, amit kimondtak.  

De ha Isten ilyen lenne, a szavai ilyenek lennének, akkor maga Isten is megbízhatatlan lenne.  
Kell, hogy hitetek legyen abban, hogy Isten Igéje igaz, és amit İ ott mond, azt megteszi a 

számotokra!  
A Róma 12:3-ban azt mondja az Ige, hogy Isten mindenkinek odaadta a hit mértékét. Jézus meg 

azt mondta, hogy „legyen isteni eredető hitetek.”  
Isten nem lenne igazságos, ha olyat mondana nektek, amit nem tudtok megtenni, ami nem áll 

rendelkezésetekre.  
Kiderül tehát az Igébıl, hogy minden hívınek megadatott az isteni eredető hite. Nektek az az 

isteni eredető hitetek van, amely a világot is teremtette.  
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Valaki erre azt mondja, hogy: tudom, hogy nekem ez nincs meg.  
De ha te így gondolkodsz, Isten a te számodra soha nem tud mőködésbe lépni.  
Nagyon sokszor sajnos a keresztények - habár tudatlanul, vagy tudatosan -, Istentıl elkerülnek, 

és az Isten másik oldalára kerülnek, tehát Isten ellen dolgoznak a kimondott szavaikkal. Pedig az 
kellene, hogy abban a fényességben járj, amelyet Isten Igéje biztosít a számodra - és ha így tennél, az 
összes problémád megoldódna.  

Az Efezus 2:8-ból kiderül, hogy  ha megváltásotok van, akkor már hitetek is kell, hogy legyen, 
hiszen hit által kaptátok a megváltást. Az a hit, ami által megváltást kaptatok, az nem a tiétek, 
ajándékként kaptátok Istentıl. Nem emberi természető, nem emberi eredető hit. Azt mondja itt az 
Ige, hogy Isten adott nektek hitet arra, hogy megváltást kaphassatok.  

A Biblia ezt mondja, tehát nektek egyet kell értenetek a Bibliával!  
Hogyan foglalkozik tehát Isten a bőnösökkel, és hogyan adja Isten a bőnösöknek, akik még nem 

kaptak megváltást, ezt az isteni eredető hitet? 
A Róma 10:17-bıl megtudhatjátok, hogy az Isten hogy adja ezt a hitet.  
Itt azt mondja az Ige, hogy: „a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl származik.”  
Ha megnézitek a Róma 10. részét, a teljes római levél 10. rész a hitrıl szól.  
 
Róma 10:8 
„De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit 

beszéde, amelyet mi hirdetünk.” 
 
Tehát látjátok, hogy az Isten Igéje neveztetik a Bibliában isteni hitnek, az Isten hitének. Mert az 

Isten Igéje, Isten beszéde építi föl a hitedet.  
A hit azok számára tud fejlıdni, akik nyitottak arra, hogy ezt elfogadják.  
Talán ahhoz még nincs elegendı hited, hogy meggyógyulj, de megszerezheted.  
Hogyan?  
Azáltal, hogy hallgatod, és hallgatod Isten Igéjét. Addig hallgatod, amíg a hitedben el nem érsz 

oda, hogy elhiszed, hogy már meggyógyultál. Addig fejlesztheted a hitedet az élet bármely területén, 
ameddig eljutsz odáig a hitben, hogy el tudod fogadni Istentıl.  

A következı Ige az üdvösségrıl tanít: 
 
Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Róma 10:13-14 
„Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért 

segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felıl nem hallottak? 
Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” 

 
Mondjátok meg, hogyan hihetnétek Jézus Krisztusban, ha soha nem hallottatok felıle? Nem 

tudtok! Nem tudtok hinni benne anélkül, hogy valaha hallottatok volna róla.  
A hit tehát hallásból, annak a hallásából származik, hogy İ létezik. Így jön a hit. Isten Igéjének a 

hallásából jön a hit.  
Sokszor az emberek csak egy nagyon pici részét hallgatják meg Isten Igéjének, és sok-sok 

minden mást vesznek hozzá máshonnan, és ezért a hit elemei nem tudnak kifejlıdni ıbennük.  
Szoktam mondani az embereknek, hogy ha az, amit hallanak prédikálni, az nem eredményezi a 

hitük növekedését, vagy nem növeli a szellemükben a hitet, és nem erısíti az ı életüket, akkor az 
vagy nem Isten Igéje, vagy pedig ti nem jól hallgatjátok. Vagyis azt mondják, hogy az egyik 
fülünkön be, a másikon pedig ki. 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/4 Jim Sanders – Alaptanítások: Klasszikus hit 3. 

 

Sokszor sajnos, ahová elmentek, nem Isten Igéjét halljátok prédikálni, és ezért ez nem növeli a 
hiteteket. Mert a legtöbb prédikátor egyszerően csak interpretálja a Bibliát, amit ı gondol róla, és az 
pedig nem az Isten Igéje. Megpróbálják kielemezgetni az ı gondolataik szerint. Ez viszont nem fogja 
a hitedet növelni. Hagyd, hogy az Ige maga magyarázza önmagát meg!  

Amikor csak egy Igét kapsz az egész Bibliából, és próbálsz egy egész elméletet arra felépíteni, 
megalapozni, az nem jó. Legalább 2-3 Ige legyen ugyanabban a témakörben, és utána indulj el azon.  

Mert én is találkoztam olyan prédikátorokkal az életem során, még amikor kisgyerekként 
növekedtem is, hogy a prédikátorok elıvesznek a Bibliából 1-1 Igét, arra hivatkozva egy egész 
elméletet felépítenek. Ha több ilyen Igét találnának, és azok alapján tudnák ezt bizonyítni, és 
módosítani az elızıeket, akkor rendben lenne, mert akkor világos lenne a kép, és akkor az emberek 
hallgatnának is erre.  

Nem akarunk senkit sem kritizálni, nehogy azt higgyétek! Nem ez a feladatunk, és nem ezért 
jöttünk! Egyszerően azt szeretnénk a ti számotokra, hogy tudjatok hitet nyerni a Biblia alapján.  

Sokszor a kollegáim a Bibliából a nem jelentıs részeken kezdenek el mélyen bányászni, és nem 
a lényegi részekkel foglalkoznak. Pedig a hit a legalapvetıbb része a Bibliának.  

Miért?  
Elıször is, mert megváltást sem kaphatsz hit nélkül - ez volt tehát az Efezus 2:8-ban, ahogy 

olvastuk -, és nem is tetszhetsz Istennek hit nélkül.  
Ezt tanítja a Biblia.  
 
Zsidó 11:6 
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy İ 

létezik és megjutalmazza azokat, akik İt szorgalmasan keresik.” 
 
2Korinthus 5:7 
„Mert hitben járunk , nem látásban;” 
 
A keresztényeknek tehát hitben kell járniuk! Nem tudnak harcolni, nem tudják a hit jó harcát 

megharcolni a hit nélkül.  
Ahogy az 1Timóteus 6:12 mondja: 
 
1Timóteus 6:12 
„Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és 

amirıl szép hitvallást tettél sok bizonyság elıtt .” 
 
Ezért nem is csodálkozom, hogy annyi keresztény sajnos olyan negatív lesz, legyızöttekké 

váltak. Az ördög tudja uralni az életüket, azért, mert sajnos nem a való igazságot hallják prédikálni.  
Találkoztam egyszer egy fiatal hölggyel, aki az én alkalmaimon kapott üdvösséget annak idején. 

Gondoljátok, amikor találkozott velem, akkor örült neki, hogy látott engem? Következıképpen 
reagált: körülbelül úgy fordította el a fejét, mintha az ördög szállt volna be a metróra. Sajnos, az a 
hely, ahová ı eljárt, és az a gyümölcs, amit az a prédikátor prédikált, ezt mutatta.  

A fı gond az, hogy nagyon nehéz Istentıl bármit is elfogadnotok, ha egy ilyen fajtájú légkörben 
növekedtek fel: kétségekben, hitetlenségekben, negativitásban – így Istentıl nem tudod elfogadni, 
amit adni szeretne. Utána pedig, miután betegek lesztek, megpróbáltok mégis ide eljönni, és 
gyógyulást kapni. Nem lehet egyik pillanatról a másikra átkapcsolni.  

Nem akarunk senkit sem nevén nevezni, de van, amikor a prédikátorok elmennek az 
Ószövetségbe. Nagyon jó az akkor, ha úgy teszed meg, hogy az Újszövetség fényében magyarázod, 
mert mi egy új szövetség alatt élünk, egy új szövetséget kaptunk! Ezért az Ószövetségben található 
törvények nem mutatnak továbbá az újszövetségi gyülekezet számára.  

Egyszer Ausztráliában elmentem egy városi mérető nagy alkalomra, ahol a keresztények minden 
fajtája összejött azért, hogy imádkozzon a városért.  
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Az egyik pásztor, aki ott prédikált, mindig az Ószövetségbıl hozott fel Igéket. Ezek az Igék 
mindig is arról voltak híresek, hogy a negatív oldalra hivatkoztak.  

Az egyik kollegám ezek után elment ennek a prédikátornak az egyik gyülekezeti alkalmára, és 
azzal a hírrel jött vissza, hogy egész alkalom alatt csak az Ószövetségbıl prédikáltak olyan 
történeteket, amikor mindig negatívra fordult a dolog.  

Mi – ne felejtsük el -, egy új szövetség alá tartozunk! Nem tartozunk tehát az Ószövetségi 
törvényrendszer alá, és nem tartozunk az átkok alá sem, vagy a büntetések alá sem!  

Egyetlen egy törvény alá tartozunk, és ez a szeretet törvénye!  
Tehát ahogy egy tehén elé tesznek szénát, és kiválasztja, hogy mi az, ami neki abból kedves, és a 

szúrós gazokat kihagyja, és csak azt eszi meg, amit ı szeret. Ti is válaszátok ki, ami nektek jó, és 
csak azt egyétek! 

Egy prédikátort arra hívatott el, hogy az Igét prédikálja. Ne add a saját egyedi véleményedet! 
Arra az emberek nem kíváncsiak. Mert nem az a fontos, amit ti gondoltok esetleg, az a fontos, amit 
Isten mondott. Amit az Isten Igéje mond, az a fontos!  

Nincs más név az ég alatt, amely alatt megváltást nyerhetnétek, csak Jézus Krisztus Neve! Ha 
csak egyszerően a megváltásra vezetı Igéket olvasod fel valakinek, már ezáltal megkaphatja a 
megváltást.  

Amikor Mexikóban jártam, egy világhírőnek is betudható énekes énekelt. Olyan szinten énekelt, 
mintha világhírő lenne. Mindenki sírt a meghatottságtól. Mi egy szolgálaton vettünk éppen részt, 
élelmiszerrel támogattuk ıket, élelmiszert szállítottunk oda, és megálltunk az ı gyülekezeténél. Ez a 
fiatalember egyszerően csak énekelt és prédikálta az Evangéliumot, az emberek pedig a 
meghatottságtól csak sírtak az oltárnál.  

Megkérdeztem azt, akivel együtt voltam, hogy:  
- Most fog értük imádkozni is?  
- Soha nem tette rá a kezét senkire.  
- Fog imádkozni az üdvösségükért?  
- Soha nem imádkozott az üdvösségükért sem.  

Ezrével voltak abban a gyülekezetben. Még a megvallásukat sem tették meg az emberek Jézus 
Krisztusról.  

Tehát ez a hatalmas evangélista, aki világszínvonalon énekelt, és csodálatosan szolgált az Úrnak, 
még az üdvösséget sem értette meg, az üdvösség szolgálatot sem végezte el!  

Ez egy hatalmas csalódás volt az én számomra!  
Az Úr nem késztetett arra, hogy bármit is tegyek ott, de a tapasztalataidat azért megoszthatod 

ilyen esetben. A tapasztalataidnak mindig az Isten Igéjével egyvonalban kell lennie.  
De nagyon vigyázni kell, mert a tapasztalatok félrevezethetik az embert! Az éltünket nem 

építhetjük föl a tapasztalataink alapján. Az életünket Isten Igéje alapján kell, hogy felépítsük! 
Legyenek a megtapasztalásaid, tapasztalataid az Isten Igéjével egyvonalban.  

Egyetlen egy dolgok felıl érdeklıdöm csak, azok felıl a megtapasztalások felıl, amik Isten 
Igéjének a vonalában vannak. Egyetlen egy dolgok felıl érdeklıdöm, hogy mi az, amit Isten Igéje 
mond arról a területrıl, mert hozzám csak az tartozik, amit Isten Igéje mond.  

A legtöbbetek azt keresi, hogy olyan megtapasztalásaik legyenek, mint ami a szomszédainak is 
volt. Pedig Isten nem ígért számotokra - senki számára nem ígért - megtapasztalásokat.  

Bibliaiskolába jártam, tudjátok, és a beiratkozásnál, ahogy a sorban álltam, elıttem a sorban egy 
25 év körüli fiatal lány állt, aki szintén arra várt, hogy a Bibliaiskolába beiratkozhasson. Az ı 
kislánya meghalt 1-2 évesen. Az anyuka – már egy éve történt ez – azóta egyfolytában csak siratta a 
gyermekét, és valóban Istent okolta ezért. Tudjátok mit tett Isten? Isten adott neki egy 
megtapasztalást. Megnyitotta a mennyországot az ı számára, és betekintést kapott a mennyországba, 
és ott látta a gyermekét. Ezután megkapta a békességét, és úgy döntött, hogy elmegy, és megtanulja 
Isten Igéjét - beiratkozott a Bibliaiskolában.  

Pedig a Biblia tejesen világosan fogalmaz, hogy a gyermekek Istenhez tartoznak, és a 
mennyországba kerülnek, ha meghalnak.  
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És nektek nem az kell, hogy ilyen fajta megtapasztalásokat keresgéljetek, de az Úrnak ez volt a 
hatalmas szeretete, irgalmassága és bölcsessége a fiatal hölgy felé, hogy végre békességet kapjon.  

Nem vonom kétségbe az emberek megtapasztalásait, néha ezek szinte egészen extrém történetek, 
de ha ezek nem Isten Igéjének a vonalában történnek, akkor én nem érdeklıdöm ezek felıl.  

Még egyszer elmondom tehát: az összes, amit én tenni akarok - az Isten Igéjét akarom a 
számotokra átadni! Ha csak az én elméletemet akarnám nektek átadni, az nem eredményezne mást, 
mint hitetlenséget.  

Pál azt mondta, hogy prédikáljátok az Igét!  
Ahogy a Róma 10:17 mondja: 
 
Róma 10:17 
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” 
 
A hit mindig tények alapjára épül - az Isten Igéjének a tényeire talapul a hited. A hitetlenség 

pedig mindig elméletekre épül, és ezért van sajnos tele a rengeteg itthoni gyülekezet hitetlenséggel. 
Nem a gyülekezeti tagokat kellene okolni azért, amilyenek ık, mert ık csak annak a végeredménye, 
amit ık hallanak.  

A hit pedig tényeken alapul, a hitetlenség pedig elméleteken alapul!  
Mi egyszerően csak azt mondjuk el, amit az Ige mond a számodra.  
Ez lenne a legfontosabb, hogy mindenki azt tegye, hogy az emberek számára tudatossá teszi, 

hogy mit mond Isten Igéje az ı számára. Teljesen mindegy, hogy mi történt veletek. Arra kell 
rátalálnotok, hogy mit mond arról Isten Igéje, amely helyzetbe kerültél, és az fogja megadni a 
fényességet ebben a helyzetben, az fog kisegíteni, és gyızelemre vinni!  

Még egy Igét szeretnék ma felolvasni, amely bizonyítja azt, hogy ugyanazt a hitet kaptuk, amely 
Isten szívében van.  

 
2Korinthus 4:13 
„Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és 

azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;” 
 
Ahogy mondja tehát az Ige: mibennünk is a hitnek ugyanaz a szelleme van meg.  
Nem azt mondja, hogy imádkozzatok érte, hogy legyen meg. Nem kell küzdenetek érte, hogy 

megkapjátok - egyszerően megvan bennünk.  
Ugyanezt a fajta hitet említi Jézus a Márk 11:22-ben: „legyen isteni fajta hitetek.”  
Minden hívınek tehát megvan az isteni eredető hit mértéke. Aztán, amikor ezt megtudtad, ezt a 

hitet fejlesztened kell!  
Errıl majd késıbb tanítok, hogy ezt a hitet hogyan lehet fejleszteni, most egy másik területre 

szeretnék rávilágítani. 
 
Márk 11:25-26 
„És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; 

hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem 
bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” 

 
Ha a megbocsátás nélküliség légköre van körülötted, akkor a hited nem tud mőködni! Az 

imádságaid nem fognak mőködni!  
Csodálatos dolgokat tanít itt Jézus Péternek, de ugyanebben a gondolatvezetésben, ahogy Jézus 

tanít, megemlíti azt is, hogy: ha imádkozva megálltok, bocsássatok meg mindenkinek.  
Mind a négy Evangéliumban, amelyben Jézus Krisztus csodálatos Igéket ad a tanítványoknak, ez 

az egyetlen akadály, amit Jézus említ, amikor nem tudsz megbocsátani. Ezért tehát ennek elsıdleges 
fontossága van!  
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Ha az én imádságaim, vagy az én hitem úgy találom, hogy nem mőködik, akkor az elsı dolog, 
amelyet meg kell, hogy nézzek, és meg kell, hogy vizsgáljak, az a megbocsátás területe. Megtiltok 
magamnak bármilyen gondolatot is, ami ezzel kapcsolatban a gondolataim között akarna maradni - 
negatív gondolatokat értek alatta. Megtiltom magamnak, hogy bárkivel kapcsolatban is negatív 
jellegő gondolatok maradjanak a fejemben, vagy arról, amit ık mondtak rólam. Nem hagyom, hogy 
ezek engem befolyásoljanak!  

Láttam szolgálótársakat, akik hasonló kenettel rendelkeztek, és szolgálták Jézus Krisztust, és 
sokuknál tapasztaltam azt a rettenetes terhet, amelyet az emberek rosszindulata fröcskölt rájuk. A 
pletykáktól és a támadásoktól kezdve végtelen végig lehetne sorolni, hogy mik ezek - de ez csak egy 
része, egyszerően el kell fogadni, hogy ez része Jézus Krisztus szolgálatának, hogy az emberek 
megtámadnak, és irigykednek.  

Ausztráliában például megfigyeltem, hogy voltak családok, amelyek nagyon könnyen és gyorsan 
kaptak gyógyulást, voltak családok, akik pedig soha nem tudtak gyógyulást elfogadni. Hosszú idı 
távlatában, 10-20 év távlatában figyeltem ezt meg.  

Itt Magyarországon is nagyon jól meg lehet figyelni: Érsekhalmán van egy család, aki a 
legkisebb gyerektıl kezdve, aki vízfejőségbıl gyógyult meg, a teljes család meggyógyult. 

Mindig ott van a kérdés tehát, hogy miért van az, hogy egyesek meggyógyulnak, mások pedig 
nem? Az Ige a Bibliában segíteni fog. 

 
5Mózes 29:29 
„A titkok az Úréi , a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké 

mind örökké, hogy e törvénynek minden Igéjét beteljesítsük.” 
 
Ha az embereknek nem sikerül gyógyulást kapniuk, én nem engedem a gondolataim közé azt, 

hogy ık miért nem tudnak meggyógyulni. Ez nem az én ügyletem, mivel nem én gyógyítok meg 
amúgy sem senkit sem. Nem én gyógyítom az embereket, de tudom az Isten Igéjét.  

Most két családra gondolok pontosabban Ausztráliában, és volt egy hatalmas különbség ebben a 
két családban. Az egyik családra az volt a jellemzı, hogy nagyon gyorsan tudtak bőnbocsánatot 
tartani, és nagyon gyorsan tudtak megbocsátani másoknak, és nagyon gyorsan tudták a dolgokat hitté 
alakítani a szívükben - és mindig is, mivel hogy ilyen nyitottak voltak, gyógyulást kaptak. 

A másik család ennek pontosan az ellentettje volt. Mert az ördög tudta ıket befolyásolni a 
gondolataikon keresztül és a hústestükön keresztül.  

Isten azt mondta Izrael népének, hogy: ha megtartjátok a parancsolataimat, akkor a 
betegségeiteket távol tartom tıletek, és az éltetek napjait pedig beteljesítem – vagyis azt jelenti, hogy 
hosszú élettel áldalak meg benneteket.  

Mi viszont az Újszövetség alá tartozunk, és egyetlen egy parancsolatunk van csak, amit be kell 
töltenünk.  

Ez nem azt jelenti, hogy ne tartsátok mg a tízparancsolatot, de azt jelenti, hogy a szeretet 
parancsolata, amit kaptunk az Újszövetségben, az összes többi tíz régi ószövetségbeli parancsolatot 
betölti.  

Mert ha engem szeretsz, akkor például nem fogsz hazugságokat terjeszteni rólam. Ha engem 
szeretsz, akkor nem fogsz tılem lopni.  

Ha tehát szeretet van a szívedben, akkor nem kell aggodalmaskodnod a felıl, hogy bármelyik 
parancsolatot is meg fogod szegni, ami annak idején az Ószövetségben szerepelt! Nem kell attól 
félned, hogy bőnt fogsz elkövetni, bármilyen jellegő bőnt, ha a szeretetben jársz! 

 Isten egy teljes fejezetet küldött a mi számunkra a szeretetrıl az Újszövetségben.  
Amikor elmentem a Bibliaiskolába, az egyik vizsgateszt az volt, hogy ezt a fejezetet kívülrıl 

kellett tudni elmondani.  
Ez tehát minden mást megtesz és betölt, ha betartod a szeretetben való járást!  
Ebbıl a fejezetbıl csak egyetlen verset olvasunk föl:  
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1Korinthus 13:5 
„Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja 

számon a gonoszt.” 
 
A következı Ige nagyon gyakorta szerepel, az egyik legkedvesebb Igéim közé tartozik: 
 
János 13:34-35 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást. Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretni fogjátok.” 

 
1János 3:14 
„Mi tudjuk , hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki 

nem szereti az ı atyjafiát , a halálban marad.” 
 
Tehát ha betartjátok ezt az egyetlen egy parancsolatot, a szeretet parancsolatát, akkor Isten a 

betegségeket távol tartja tıletek, az életeteket pedig békességben tartja, és hosszú életet garantál 
nektek Isten.  

Van tehát a szeretet üzenete, és ha elkezded azt számolgatni, hogy mi az, ami rosszat tettek 
neked, milyen gonoszságot tettek veled, akkor már nem jársz szeretetben. Addig, amíg Istenben 
jársz, amíg a Szent Szellemben jársz, addig nem számíthatod be a neked tett rosszat, az igazságtalan 
dolgokat, amelyek veled történnek - hiszen ne felejtsétek el, hogy egy olyan világban élünk, ahol az 
igazságtalanság uralkodik.  

Mondják az emberek, hogy: énvelem ezt nem lehet megtenni! Énvelem aztán ezt nem, ezt nem 
lehet velem megtenni!  

De el kell jönni az idınek, amikor megtanulod becsukni a szádat! Ehelyett, hogy azt mondanád, 
hogy: velem ezt nem lehet megtenni - egyszerően becsukod a szádat, és mosolyogsz, és szeretet van a 
szívedben.  

Tehát, hogy megértsétek, személyesen, amikor engem támadnak, én soha nem állok le 
vitatkozni, és bizonygatni, hogy az nem igaz, amit rólam mondanak. Minden egyes városkában, 
ahová megyek más dolgokat mesélnek rólam. Még ha azt hallom éppen, hogy a nagymamámat 
gyilkoltam volna meg, akkor sem állok meg és kezdek el vitatkozni velük. Nagyon sok mindent 
hallottam már, hogy az országban jöttem mentem, mit mondtak rólam az emberek. Volt, amikor azt 
hallottam, hogy pont most szabadultam a börtönbıl. Könyveket lehetne már írni arról, amit az 
emberek mesélnek rólam, hogy miket teszek.  

Ha ezek újjászületett keresztények, akkor talán megkérdezem tılük, hogy honnan hallották ezt. 
Esetleg, na adj Isten, prédikátoroktól hallották volna.  

De én azt tanácslom nektek, hogy úgy, ahogy ezt én teszem, ti is a szeretet útján járjatok azokkal 
szemben, akik téged gonosz módon közelítenek meg és gonosz módon bánnak veled. Ha megtanulsz 
úgy járni, hogy nem veszed figyelembe a veled történt rosszat, akkor fölülemelkedsz, és te kerülsz 
föl a csúcsra.  

Sokan úgy tekintik ezt, mint egy jellembeli gyengeséget, egy tulajdonságbeli gyengeséget, hogy 
ık nem tudnak ellenállni.  

Isten nem így tekinti! Isten úgy tekinti, mint a te erıdet, ha ezt meg tudod tenni.  
Tehát a szeretet nem hagy cserben – ezt mondja. Nem visz kudarcba a szeretet, a szeretet mindig 

gyızedelmeskedik.  
Ezért megtagadok bármilyen haragot, keserőséget a szívemben bárkivel szemben is!  
Mióta itt, Kelet Európában vagyok, nagyon sokszor helyeztem a bizalmamat emberekbe, és nem 

is tudod elképzelni, hogy milyen dolgok történtek! Nem akarom felsorolni, mert egyszerően sokkoló 
hatással lenne rátok, nem is hinnétek el. Ez Ausztráliában is megtörtént. Azokról beszélek, akiknek 
baráti kapcsolatban kellene veled lenni, és barátként kellene viselkedni.  
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Ebben az életünkben, ahol itt élünk, meg kell tanulnunk megbocsátani, mivel Isten is megbocsát 
nekünk. A szeretet atmoszférájában kell élnünk ahhoz, hogy a gyógyulásunkat megkapjuk.  

Az ördög pedig a következı módon mőködik: sérelmeket okoz neked. Hazugságokkal bántalmaz 
meg téged.  

Ebben a fényességben, a megbocsátás fényében kell tehát járnod ahhoz, hogy a szeretet-utat tudd 
teljesíteni.  

 
Márk 11:23 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, 
amit mondott.” 

 
Tehát mi az, amit majd kaptok? Amit kimondotok.  
A hitnek a szívedbıl kell jönnie, és a szádon keresztül kell elhagynia a te valódat ahhoz, hogy 

valósággá jöjjön.  
Háromszor mondja ez az Ige azt, hogy mondani, és egyszer mondja azt, hogy hinni.  
Tehát: mi az, amiben hinnetek kellene? Hinni kell a szívetekben a ti saját igéiteket, amit 

kimondotok, hogy megtörténik. Ez ad erıt a démonokkal szemben, a sötétség erıivel szemben, a 
körülményeitekkel szemben.  

„Meglesz néki, amit mondott” – mondja Jézus.  
Nagyon fontos tehát!  
Itt van Péter! Látta, ahogy elızı nap Jézus mondott valamit. Jézus nagyon komolyan gondolta. 

Ismerte Péter jellemét, hogy Péter nagyon szeret beszélni, mondani dolgokat. Itt magyarázza el Jézus 
Péternek azt, hogy mi történt. Nem csak csupán a szavak ölték meg ezt a fügefát, hanem a hittel 
együtt történt. A szellemében lévı hit által történt - és Jézusnak isteni fajta hite volt, és kimondta azt, 
amit hitt a szívében, és ez vált a valósággá az életében.  

Ha csak üres dolgokat puffogtattok, csak a fejetekbıl üres dolgokat, amelyeket nem hisztek, 
annak nincs ereje. Az Isten Igéjének a megalapozottsága a szívetekben kell hogy legyen, hit 
formájában, és utána, ha azt kimondod, annak van ereje.  

Nem azt kapja meg tehát valaki, amiben hisz! Nagyon sokan a helyes dolgokban hisznek.  
Nem azt mondja Jézus, hogy az fog megtörténni, amit hisz a szívében, hanem amit kimond és 

hiszi, hogy megtörténik, az jön a valóságba. Mindegy, hogy mit imádkoztok, mert hiába imádkozol 
tökéletesen, ha utána elfelejtvén az imádságodat, teljesen más dolgokat mondasz ki.  

Nem azt mondta Jézus, hogy meglesz, amit hiszel a szívedben, hanem amit hit által kimondasz, 
azt kapod meg. Meglesz neki, amit mondott, ha a szívébıl, hit által mondta - és akkor megkapjátok, 
amit mondotok.  

Ha nem vagy elégedett az életedben azzal, ami történik veled, akkor az elsı dolog, amit 
tanácsolok, hogy nézd meg, hogy milyen dolgokat mondtál ki az életed során. Mert minden, amid 
van, és mindaz, ami ma vagy, az mind annak az eredménye, amit a múltban kimondtál, és hitted is.  

 
Példabeszédek 6:2 
„Szádnak beszédei által estél tırbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.” 
 
Nagyon sok keresztény az ördögöt okolja azért, ami megtörténik vele - de saját maguk által estek 

tırbe. Az ı szavaik által estek tırbe, amit ık saját maguk mondtak ki a saját szájukkal.  
Abban a pillanatban, amikor kimondtad, hogy: de én ezt nem tudom megtenni - abban a 

pillanatban legyızötté váltál, mert nem volt hited, és ezért a hitetlenséget mondtad ki, és a 
hitetlenséged óriássá nıtt azáltal, hogy kimondtad, és megkötözöttségekbe tett.  

Tehát a börtönbe a te saját szavaid tesznek téged!  
Ha a kudarcot gondolod magadnak, akkor a kudarc fog téged megkötözöttségekben tartani.  
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Nagyon kevesen fedezik azt föl és tudják annak az igazságát, hogy az általuk kimondott szavak 
uralják az életüket, és amit hisznek a szívükben, általában azt mondják ki az emberek – és ha ezt a 
kettıt teszed meg, azt meg is kapod. Errıl tanít itt Jézus.  

Soha ne mondd ki a kudarcot! Soha ne mondd ki a legyızöttséget! Egyetlen egy percre sem 
ismerd el azt, hogy téged legyıztek! Mert ha a kudarcokról, a legyızöttségrıl beszélsz, akkor 
elismered, hogy Isten nem tud téged megsegíteni - és akkor nem is tud megsegíteni. Pedig Isten meg 
tudja tenni, de a szívetek legmélyén Istenközpontúnak kell lenni. Úgy kell gondolkodnotok, ahogy 
Isten gondolkodik.  

 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Isten nagyobb, mint az ördög. Az Isten nagyobb, mint a megpróbáltatások, a kihívások, a 

viharok, a problémák, a körülményeid, betegségeid – Isten mind nagyobb ennél. Mindennél 
hatalmasabb - és ez a nagyobb lakik bennetek!  

Mit tesz ez a nagyobb tibennetek? Ez a nagyobb vigasztaló, megerısítı a számodra.  
Tehát meg kell tanulnotok, hogy Isten Igéi a számotokra mőködésbe lépjenek!  
 
 
 

 


