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ALAPTANÍTÁSOK 
Klasszikus hit 4. – Hogyan cselekedjünk az Ige alapján?  

 
A mai napon arról fogunk tanítani, hogy hogyan kell cselekednetek Isten Igéje szerint, Isten Igéje 

alapján.  
 
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 .” 
 
Ez az egyetlen harc, amelyre egy kersztény elhívatott, hogy harcoljon: a hit harca. Ha bármilyen 

más harcba keverednél bele, akkor helytelen harcban vagy!  
Sokan mondják azt, hogy: én az ördöggel fogok megküzdeni.  
Ez nem fog sok jót eredményezni a számodra, hiszen Jézus Krisztus már legyızte az ördögöt, és 

amúgy sem vagy megfelelı ellenfél az ördög számára.  
Vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy ık a bőnökkel szemben fognak harcot 

folytatni.  
Nincsen értelme ennek a harcnak sem, mert Jézus Krisztus lerendezte már a bőnökhöz való 

viszonyodat. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus elvitte a bőneidet az İ saját maga 
véráldozatán keresztül.  

Vagyis nincs igazából a bőnprobléma jelenleg az életedben.  
A bőnösök problémája, az egy más terület - és ha te a bőnösöket Jézus Krisztus felé tudod 

vezetni, akkor ez mindent elrendezett.  
De ha a Biblia a hit harcáról beszél, akkor bizonyára azért mondja, hogy ’harca’, mert vannak a 

hitednek akadályai, amik akadályozzák a hited kibontakozását. 
 
Róma 10:17 
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” 
 
Sokan mondják azt az emberek, hogy: szükségünk van a hitre.  
Az igazság az, hogy az Isten Igéjének az ismeretére van szükségük. Mert ha az Isten Igéjét 

ismernék, akkor a hitük egyszerően már ott lenne. Automatikusan megkapod a hitet, ha a tudás ott 
van.  

Imádkozhatunk a hitért napnyugtáig – nagyon sokan kérik, hogy imádkozzam azért, hogy legyen 
hitük -, ez nem megoldás, mert ha nem mélyedsz bele Isten Igéjébe, ha nem kapsz ismeretet Isten 
Igéjébıl, akkor nem kapsz hitet sem. Hiszen a Biblia mondja, hogy: a hit hallásból, a hallás pedig 
Isten Igéjébıl származik.  

Ha ez így igaz, akkor nem lehet hitet kapnod semmilyen másik fajta úton vagy módon, vagy 
pedig ha lehetne hitet szerezni más módon, akkor ez az Ige, amit felolvastunk, ez hazugság lenne. Ha 
pedig egy Ige hazugság lenne a Bibliában, akkor az egész Biblia hazugság lenne.  

A Biblia pedig állítja János 7:17-ben, hogy a Biblia maga az Igazság. Isten Igéje az igazság.  
Vannak Igék a Bibliában a Bibliáról, Isten Igéjérıl.  
 
2Timóteus 3:16-17 
„A teljes Írás Istentıl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 
felkészített.” 

 
„Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített.” 
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2Péter 1:19-21 
„De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, 

mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. 
Tudván elıször azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert 
sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtıl indíttatva 
szólottak az Istennek szent emberei.” 

 
Ez a számotokra is egy hatalmas üzenet: ha ugyan lenne is csodálatos látomásotok, vagy 

látomássorozatotok, mindig elıször Isten Igéjével vessétek össze, hogy mit mond arról Isten Igéje, és 
utána fogadjátok csak el! 

Amikor a Bibliaiskolába jártam, két éves volt az iskola. Voltak tehát az elsıévesek és a 
másodévesek. Az elsıévesek még úgymond ’butácskán’ viselkedvén csak egymásnak mesélgették, 
hogy micsoda látomásaik voltak, micsoda próféciákat hallottak egymásnak mondani, és így tovább. 
Akkor egyszer csak észrevettem, hogy a másodévesek csak szép csöndben ültek a helyükön, 
békességben, csöndesek voltak, be tudták csukni a szájukat. Észrevettem, hogy hatalmas különbség 
van a másodévesek és az elsıéves bibliahallgatók között.  

A következı évben, amikor én is másodéves lettem, hatalmas különbséget fedeztem föl 
magamban, és az összes társamban is, mikor már másodévesek lettünk, mert Isten Igéje alapján 
növekedtünk, és Isten Igéje megváltoztatott minket.  

A legnagyobb akadály a hitedben való fejlıdésre, amikor nem vagy kapcsolatban Isten Igéjével. 
A helytelen hitünk által megkötözöttségekbe kerülünk, ha nem vagyunk összeköttetésben Isten 
Igéjével, és nem Isten Igéje vezet minket.  

Megpróbálunk hinni, például. Küzdünk, harcolunk azért, hogy tudjunk hinni. Próbálunk hinni. 
Pedig annyit kéne összesen csak tenni, hogy tudni, hogy mit mond Isten Igéje, és az alapján 
cselekednetek.  

Tudjuk, hogy Isten Igéje az igazság - és ha úgy is cselekszünk, ahogy Isten Igéje azt mondja, 
akkor válik valósággá a ti életetekben.  

Vagy másképpen mondva: a hit erıvé válik az életedben, erıforrássá válik az életedben.  
Az igazi hit az Isten Igéje ismeretének, a tudásának a gyermeke. Nem az intellektusoddal kell a 

hitedet megszerezni! Ha megkapod a fényességet, akkor a hit már ott van.  
Tehát a hit az, amely a tudáson keresztül származik. 
 
Zsoltárok 119:130 
„A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyőt.” 
 
Tehát ahogy a világosság, a fény ott van, akkor már a hited is ott van.  
Táplálkoznotok kell tehát Isten Igéjével, Isten Igéje által, mint ahogy a fizikai testeteket is 

tápláljátok a tányér étellel. El kell gondolkozni, el kell mélyedni Isten Igéjében, és azáltal növekszik 
benned a hit - mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl származik. 

Ez egy nagyon jó kifejezés: cselekedj az Isten Igéje alapján!  
Ahelyett, hogy azt mondanátok a többieknek, hogy: legyen hitetek, vagy: higgyél - mert az, hogy 

van hited, vagy az, hogy hiszel, az nem más, mint amikor Isten Igéje alapján cselekszel.  
Hogyan kell hinni? Úgy, hogy Isten Igéje szerint cselekszel.  
Szeretném megemlíteni, magyar nyelven olvasható egy kiváló könyv, Smith Wigglesworth 

könyve. Azt mondja a könyvében, hogy a hit az egy cselekedet.  
Valóban: a hit az Isten Igéje szerint való cselekedet.  
Ennek ellenére a legtöbb keresztény azt hiszi, hogy a hit egy mentális termék - tehát hogy elég, 

ha csak az elménkben, a gondolataikban egyetértünk, és akkor már ez azt jelenti, hogy van hitünk. 
Azt gondolják, hogy ha ık a gondolataikban egyetértenek Isten Igéjével, az már elegendı, az már 
hitnek neveztetik.  
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Egész nap egyetérthetsz akár azzal, hogy Isten Igéje az igazság, de nem válik valósággá a te 
számodra, a te életedben, amíg nem kezdesz Isten Igéje alapján cselekedni. Amikor megteszed ezt, 
hogy Isten Igéje szerint cselekszel, akkor válik valósággá a te számodra.  

Mint egy hittételt elfogadhatod, hogy a feltámadás tantétele az igazság - és ezt minden felekezet 
és gyülekezet egyformán elfogadja. A feltámadást mindenki egyformán hiszi - tehát ez egy hatalmas 
alaptanításnak, mondhatnánk dogmának számít.  

Ragaszkodhatsz ugyan ehhez a hittételhez, de ettıl még neked semmi nem válik jobbá addig, 
amíg ki nem mondod, hogy: İ, Jézus Krisztus énértem halt meg. Jézus Krisztus feltámadt értem a 
halálból. Gyızedelmeskedett a halál felett énértem. A pokol és a halál felett gyızedelmeskedett 
énértem. A sátán felett gyızedelmeskedett Jézus Krisztus! Legyızte a sátánt az én számomra, az én 
javamra!  

Mert ha ezt kimondod, azon az egyetlen módon kapod meg, hogy a sátánnak nincs többé uralma 
fölötted - vagyis ez azt jelenti, hogy szabad vagy. Akkor az Igék többé válnak számodra, mint 
hittételek - valósággá válnak a számodra. Valósággá válik Isten Igéje a számodra.  

Tehát többé válik a számodra, mint csak egy hittétel, mint egy elmélet - valóság lesz a számodra!  
Azok az emberek, akik manapság kapnak Istentıl dolgokat, csak úgy kapják, hogy Isten Igéje 

alapján cselekszenek.  
A gyülekezetedben mindig vannak problémák.  
Én is pásztorkodtam öt és fél éven keresztül, tudom nagyon jól, milyen problémák vannak ott. 

Pontosan olyan problémákkal kell megküzdeni, mint pl. a te családodban lévı problémák: anyagi 
problémák, nevelési problémák, és ugyanazok a dolgok, amelyek otthon a családodban is 
jelentkeznek.  

Istennek az élete mindannyiunk számára megadatott, de akkor, amikor a problémáid vannak, és 
nem tudod, hogy hogyan kell cselekedned, mit kell cselekedned Isten Igéje alapján, akkor nem tudod 
annak az elınyét venni, nem tudsz annak a fényességében járni.  

És felteszed a kérdést magadnak: mit lehet most tennem, mondjátok meg?  
Ilyenkor mindig azt válaszolom mosolyogva: cselekedj úgy, mintha a Biblia tanítása igaz lenne a 

számodra - és ez mindig megkönnyebbülést hoz az emberek számára.  
 
Efezus 6:13 
„Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama 

gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.” 
 
Az Efezusi levél egész 6. fejezete az Isten fegyverzetérıl szól.  
Ha nem lenne az ördög valóság, akkor miért lenne szükséged Isten egész fegyverzetére? Mindez, 

ami itt fel van sorolva a Bibliában, a tudásodra van alapozva. Természetesen ez nem fizikai 
fegyverzet, ez szellemi fegyverzetet jelent.  

És: „álljatok ellen ama gonosz napon!”  
Tehát mit jelent ez? Tudnotok kell Isten Igéjét, és úgy cselekednetek, mintha Isten Igéje igaz 

lenne a számotokra, és akkor, ha kitartasz, akkor valósággá is válik a te számodra. Isten valóságba 
hozza az életedben.  

Ahány család, annyi féle különbözı problémával szembesültök nap mint nap az életetekben. Mit 
fogtok csinálni? – teszitek fel a kérdést magatokban. Cselekedjetek úgy, ahogy a Biblia tanítja, a 
Biblia igazsága alapján cselekedjetek!  

A családotoknak minden tagját újjászületésre lehet vezetni az alapján, ha úgy teszel, ahogy a 
Biblia tanítja.  

Ahogy errıl az egyik alkalommal tanítottam egy kisebb összejövetelen: meg kell kötöznöd az 
ördögöt a családtagjaid felett, aki az üdvösségét visszatartja, és követelned kell az üdvösségét Jézus 
Krisztus Nevében. Meg kell kérni az Urat, hogy a megfelelı személyt küldje oda, aki az ı számára 
megfelelıen tud tanúbizonyságot tenni.  
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Egyszerően mőködésbe hozom Isten Igéjét. Mert a küzdelem, a harc az Úré, nem a miénk. A 
gyızelem – az a miénk!  

 
2Krónika 20:15 
„És monda: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, 

halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; 
mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten.” 

 
Zsidó 4:3 
„Mert mi, hívõk, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta: Amint 

megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet 
munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.” 

 
Nem az aggodalmakba megyünk be, nem a küzdelmekbe, a harcokba megyünk be. A 

nyugodalomba megyünk be! Ha nyugodalomban vagyunk, az nem azt jelenti, hogy állandó harcok 
között kellene lennünk.  

Ennek ellenére találtok keresztényeket, akik állandó küzdelmekben vannak.  
Ennek ellenére mindig kérdezgetitek egymástól: hogy vagytok, hogyan mennek a dolgaitok. 

Mindig azt szoktam válaszolni, hogy: én a gyızedelemben vagyok.  
A hitnek mindig egy pozitív, jó jelentése van.  
Mindjárt be fogom mutatni egy kis példán, hogy hogyan lehet Isten Igéjét mőködébe hozni. 
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Az, aki bennetek van, az Istentıl van, az a Szent Szellem. Az pedig, aki a világban van, az pedig 

maga az ördög.  
A 2Korinthus 4:4 mondja: „akikben e világ istene” – vagyis az ördög.  
Hiszem tehát ezt az Igét. Hiszem tehát azt, hogy nagyobb az, aki bennem van - maga Isten van 

bennem -, mint az, aki a világban van!  
Ez az, amirıl János itt beszél az 1János 4-ben: 
 
1János 4:1-4 
„Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, ha 

Istentıl vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Errıl ismeritek meg az Isten 
Szellemét: minden szellem, amely Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentıl van. 
És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentıl: és az 
az antikrisztus szelleme, amelyrıl hallottátok, hogy eljön; és most e világban van már. Ti az 
Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek van, mint az, 
aki e világban van.” 

 
A gonosz szellemekrıl tanít tehát itt titeket. De a 4. vers: „ti legyıztétek azokat.”  
Nem azt írja, hogy: majd legyızitek ıket. Azt írja, hogy: Legyıztétek!  
Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van - és ezért már legyıztétek.  
Mivel tehát Jézus Krisztus a küzdelemben, a csatában már gyızedelmeskedett, ezért tiétek a 

gyızelem, a dicsıség, mert már vége van a harcnak!  
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Kolosse 1:27 
„Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok 

dicsıségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tibennetek van, a dicsıségnek ama 
reménysége:” 

 
A Szent Szellem ereje által Jézus Krisztus bennetek lakozik. Jézus Krisztus már mind legyızte a 

démonokat, a gonosz szellemeket, a sötétségnek a szellemeit!  
Amit Jézus Krisztus tett: titeket helyettesített.  
Amit Jézus Krisztus tett: tiértetek cselekedett és szenvedett Isten szemében.  
Ugyanúgy, mint ahogy a bankban ezt megteszik a te hiteledre. Isten így néz rá, ilyen módon néz 

rá.  
Az ördög is tudja, hogy ez az igazság. Az ördög, tudja, hogy te gyızedelmes vagy, mert te Jézus 

Krisztusban vagy.  
De addig, amíg te nem tudsz errıl, addig ki fogja használni, hogy te errıl nem tudsz.  
Az  Szellem, Isten Szelleme, amely bennem lakozik, az nagyobb, hatalmasabb, mint az a 

szellem, aki a világban van - és Isten Szelleme van bennem! Isten szeretete van bennem! Az Isten 
szeretete bennem hatalmasabb, nagyobb, mint a győlölet, ami a világban van!  

A Római levélben olvashatjátok, hogy Isten szerelme kiöntetett a mi szíveinkbe.  
Azok, akik nem kaptak üdvösséget, azok önzıek - azért, mert az ı szellemük természetében 

nincs még meg Isten szeretete.  
Így gyızedelmeskedünk. A Biblia információi megtanítják, hogy hogyan gyızedelmeskedünk: 

Isten Szelleme által - és ezáltal tulajdonképpen mi mindenre fel vagyunk készítve. Ezért én nem 
aggodalmaskodom semmi felıl. Amikor a kihívások, a megpróbáltatások jönnek, akkor cselekedj 
úgy, hogy a Biblia igaz!  

 
1Péter 5:7 
„Minden gondotokat İreá vessétek, mert néki gondja van reátok.” 
 
Tehát minden gondotokat, az összes gondotokat İreá vessétek! Egyszer és mindenkorra, İreá 

vessétek! Hagyjad, hogy Isten oldja meg a problémáidat, İ dolgozza ki a megoldást. Hagyd Istenre! 
Hagyd Istenre, hogy İ dolgozza ki a megoldást, és te csak a gyızedelmességet kiáltsd! 

Ha ébren, nyugtalanul fekszel éjszaka az ágyadban, forgolódsz, és próbálod te magad kigondolni, 
hogy hogyan tudnád te magad megoldani, hogyan tudnál te Istennek segíteni, ötleteket adni neki, 
hogy İ hogy tudná megoldani - akkor a probléma még mindig a tiéd, és nem az Övé. 

A hitben való élet az a legcsodálatosabb élet a világon. Ez az a fajta élet, amelyet Isten szeretne, 
hogy mi éljünk: a hitben való élet. A Biblia azt tanítja, hogy mi hit által élünk, hitben élünk, hitben 
járunk! Azok az emberek, akik ama valóban hitben járnak, és hitben élnek, azok Isten Igéje alapján 
cselekszenek és lépnek az életük minden területén, és ık azok az emberek, aki valóban 
eredményeket is tudnak fölmutatni.  

Ha a hit alapján cselekszel, akkor a hitet is kell kimondanod! A cselekedeteid, és azok a szavak, 
amelyeket kimondasz, azoknak egyezniük kell - mert te hívı vagy.  

Semmi jót nem hoz az a számodra, hogy ha te hiszel, ha nem cselekszel a hit alapján, és az sem 
hoz számodra semmi jót, ha a hit alapján cselekszel, ha nem mondod ki, hogy te a hitben jársz.  

Tehát a szavaknak és a cselekedeteidnek egyezniük kell, egységben kell lenniük! 
Az egyik pillanatban tehát hiszem, hogy Isten minden szükségemet kielégíti az İ gazdagsága 

szerint, a következı pillanatban pedig azt mondod, hogy: el kell adnom az utómat, mert már a 
házamat sem tudom fenntartani, ha nem adom el. Nem tudom a számláimat sem kifizetni már.  

Tehát úgy tőnik, hogy amikor az elsı pillanatban, amikor Isten Igéjét hangoztatod, akkor úgy 
tőnik, hogy te Isten Igéje alapján cselekszel, és a következı pillanatban teljesen mást mondasz.  

A Filippi 4:19 kell, hogy legyen a hitetek alapja!  
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Filippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Mondja valaki: Igen, tudom, hogy mit tanít a Biblia. Megbízom Istenben. Tudom, hogy Isten 

minden szükségemet ki fogja elégíteni. De! De jövı héten kikapcsolják a telefonomat, mert nem 
tudtam kifizetni a telefonszámlát. Nem tudom fizetni a számláimat.  

Mit csinálsz ilyenkor?  
Nem a hited alapján cselekszel.  
Tehát az Isten Igéjét idézgeted ugyan, de csak mentálisan értesz vele egyet, viszont nem az 

alapján cselekszel.  
És tudjátok, hogy miért nem úgy cselekszel, mintha az igaz lenne? Azért mert nem igazán tudod 

Isten Igéjét, nem a szívedben tudod, nem a szívedben hiszed, nincs ott a hited! Mert ha valóban 
elhinnéd a szívedben, akkor úgy is cselekednél, ahogy azt a Biblia mondja.  

Az Ószövetségben van egy csodálatos Ige: 
 
Jeremiás 1:12 
„És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem 

azt.” 
 
Tudjátok az egyetlen dolog, amit az Isten az én számomra tesz: azt teszi meg, amit én 

cselekszem az Isten Igéje alapján. Ha én úgy cselekszem, Isten megteszi nekem. Isten ez az egyetlen, 
amit megtesz a számomra. Isten figyeli azokat a szavakat, amit én kimondok az életemben.  

Tehát ha te a megfelelı Igéket mondod ki, Isten Igéjét mondod ki, és ehhez ragaszkodsz, és így 
cselekszel, Istennek gondja van arra, hogy az İ Igéit beteljesítse a te számodra, a te életedben, azok 
igazzá válnak.  

Olyan egyszerővé teszi az Isten az Igéjét, hogy még én is meg tudjam érteni.  
Egyetlen egy dolgot kell csak cselekedned: Isten Igéje alapján kell járnod. Nagyon fontos, hogy 

megtanuljátok ezt az Igét!  
Nem arról van szó, hogy küzdened kellene, nem arról van szó, hogy folyamatosan imádkoznod 

kellene, nem siránkoznod kell. Az alapján kell cselekedned, amit Isten mondott. Ez hozza meg az 
eredményt.  

Nincs szükség arra, hogy legyen egy céged, ha az nem hoz hasznot.  
Sokszor az emberek olyan emberekkel vannak egy közösségben, akik csak kétségekben, 

hitetlenségekben vannak, és így te soha nem fogsz eredményeket ott felmutatni.  
A Bibliaiskolában, amikor nagyon sok kereszténnyel együtt voltam, rettentı gyorsan rám 

ragadtak azok a dolgok, amelyeket ık mondtak a hitetlenségükben. Megtanítottak például arra, hogy 
keresztül kell imádkozni valamit. Addig imádkozni, amíg csak úgy nem érzed. Úgyhogy egy 
imagépezetté váltam. Hosszú-hosszú órákon keresztül csak imádkoztam.  

Az Úr hozzám szólt: mi az, amiért most imádkozol? Mondtam neki: Uram, nem is tudom. 
Honnan tudod, hogy az imádságaidat már megválaszoltam?  - kérdezte az Úr.  

Ahhoz, hogy az Urat meghalld, amikor szól hozzád, le kell csendesíteni a gondolataidat, mert 
nagyon sok mentális zajra vagyunk hajlamosak. Csak állandóan a gondolatainkat röptetjük.  

Arra van szükség, hogy csöndbe legyetek. Mert ha nagyon zajosak vagytok, mind fizikai mind 
mentális értelemben, akkor nagyon kicsi az esélyetek, hogy meghalljátok Istent belül a 
szellemetekben. Isten szellem, ezért a te szellemedhez fog szólni. Nagyon halkan fogod, de meg 
fogod hallani.  

Tehát Isten szólt hozzám: maradj már csöndben! Mit imádkozol ennyit? 
Mondtam neki, hogy: én most ezt keresztülimádkozom.  
Talán valami érzésre vártam, hogy most már bizonyos legyek abban, hogy Isten már 

meghallgatott, vagy valami bizonyosságra.  
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Nem is tudom megmondani, hogy mire vártam, csak imádkoztam. Fiatal voltam még, fiatal 
keresztény. Nem tudtam még semmi igazán. Azoktól az emberektıl szedtem össze, amiket ık 
csinálnak, azokat próbáltam én is csinálni, utánoztam ıket - de az igazság az volt, hogy nem hittem 
el, hogy Isten meghallgat engem, amikor én imádkozom.  

 
1János 5:14-15 
„És ez az a bizodalom, amellyel İhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az İ akarata 

szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk , tudjuk , 
hogy megvan nekünk, amit kértünk t ıle.” 

 
Tudjátok, ez az az alapigazság, amelyet a legtöbb keresztény nem tud elhinni, hogy Isten 

meghallgatja ıket, amikor ık imádkoznak. És ez valóban nem más miatt van, mint nincs ismeretük 
az Isten Igéjébıl.  

Hiszen itt írja Isten Igéje, hogy Isten meghallgat bennünket.  
Keresztények ugyan úgy viselkednek, mintha Isten Igéje igaz lenne, ennek ellenére 

megpróbálnak minél hosszabban, minél hangosabban imádkozni, talán akkor majd meghallja ıket 
Isten.  

Ha én annyit mondok az Úrnak, hogy: Uram bocsáss meg az én rossz szokásaim miatt, mert 
mindig csak a helytelen emberekre hallgattam, és azoknak a szokásait vettem föl. Egyszerően az ı 
rossz szokásaikban jártam. Bocsáss meg nekem, Uram, ezentúl nem így imádkozom. És mostantól 
kezdve a Te Igédre alapozom a hitemet. Nem az számít, hogy milyen hosszan tudok Neked sírni, vagy 
milyen hosszan tudok könyörögni Neked.  

Ez az igazság, hogy Isten Igéje elegendı a mi számunkra. Ez az egyetlen útja és módja annak, 
hogy megtudd, hogy Jézus Krisztus mit tett érted. 

Volt valaki köztünk ott a keresztnél kétezer évvel ezelıtt? Mire fogjátok mégis akkor a hiteteket 
alapozni? Arra, amit esetleg egy keresztény társadtól hallottál? Vagy az én ötleteimre? Vagy az én 
véleményemre, hogy én mit gondolok a Bibliáról? Vagy inkább a Bibliára, Isten Igéjére helyezed a 
figyelmedet?  

Sokkal jobban tennéd, ha Isten Igéjére tekintenél, akkor, ha szeretnéd, hogy Istentıl kapjál is 
valamit, mert Isten meghallja az imádságainkat. 

 
1Péter 3:12 
„Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az İ fülei azoknak könyörgésein; az Úr orcája 

pedig a gonoszt cselekvıkön.” 
 
Isten Igéje mondja, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat - ezért én bizalommal vagyok 

Isten Igéje iránt 1Péter 2:24 Igéjét hiszem az egész családomra: „akinek sebeivel gyógyultatok meg” 
– mondja itt az Ige.  

 
1Péter 2:24 
„Aki a mi b őneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bőnöknek meghalván, az 

igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” 
 
Ez az összes, amire szükségem van: az Ige, Isten Igéje. Hozzám tartozik, az enyém, az én 

családomhoz tartozik. Hiszen elvette a betegségeimet és a fájdalmaimat, ezért Isten Igéje alapján 
cselekszem, ahelyett, hogy csak hitetlenül imádkozgattam volna, és nem úgy cselekedni, ahogy azt 
Isten Igéje mondja.  

Tehát nem az kell, hogy csak küzdelmekben, hosszú-hosszú sírásokban, fáradozásokban, hosszú-
hosszú imádságokat mondjál az Úrnak, mert az eredményt az hozza meg, amikor úgy cselekszel, 
ahogy azt Isten Igéje mondja!  
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Az Isten minden imádságomat megválaszolja. 2000 évvel ezelıtt megvoltak már a válaszok az 
imádságaimra. Isten Igéje által voltak megválaszolva az imádságaim. De az ördög jön, mivel itt van, 
és fog beszélni: az elmédhez, a gondolataidhoz szól, mert az ördög a gondolatainkban dolgozik.  

Honnan tudod – kérdezi majd az ördög -, hogy már meggyógyultál?  
Jön az ördög, és megkérdezi: úgysem láttad már a családodat olyan régen, honnan tudod, hogy 

jól vannak, hogy egészségesek.  
Azért – válaszolod az ördögnek -, mert az Ige azt mondja, hogy ık meggyógyultak, azért ık most 

is egészségesek. 
Van egy másik Ige:  
 
Flippi 4:19 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az İ gazdagsága szerint 

dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” 
 
Minden, amire szükségünk lehet ebben a világban, azt Jézus Krisztus már odaadta nekünk, 

örökkévalóság számára.  
A legtöbben nem hagyják, hogy Isten küzdje és harcolja meg az ı csatáikat, mert ık akarnak 

belefolyni, ık akarnak segíteni Istennek, ık akarnak okosabbak lenni Istennél. Megpróbálják 
kitalálni, kigondolni, hogy hogyan tudná Isten megoldani a problémáikat, és küzdenek és harcolnak, 
és még harcolnak, és még küzdenek.  

Tudjátok, milyen rég nem voltam orvosnál? Nem foglalkozom a biztosításokkal - egészségügyi 
biztosítással, semmivel. Nagyon régóta már csak Isten Igéje által élek. Meg kell bíznom Isten 
Igéjében. 

Jobban tennétek, ha ti is elkezdenétek ezt az utat, és megbíznátok Istenben!  
Legjobb lenne a számotokra, ha nem lenne lehetıségetek rá, hogy elmenjetek orvoshoz, mert 

akkor csak Istenben tudnátok megbízni. De Isten megtenné a munkát, megtenné a megoldást, 
mindent odaadna neked, ha hagynád, hogy İ megtegye. De mindent Hozzá kell fordítanod, mindent 
át kell adnod Neki. Meg tudja csinálni, ha te engeded, ha hagyod neki, hogy İ megcsinálhassa, 
megtegye.  

Hosszú-hosszú évekkel ezelıtt imádkoztam, az egész családomat az Úr felé irányítottam, és 
azóta vissza sem vettem a családomat Tıle. Az egész családom felett İ ırködik, és İ vigyáz rá, az 
Úr. Az én személyes, szoros családom tagjai felé, egyikıjük felé sem tettem soha bizonyságot, mert 
Isten majd megteszi.  

Itt volt karácsonykor a nagyobbik fiam Texasból. Egyetlen egy szóval nem próbáltam neki 
bizonyosságot tenni az Úrról. Úgy gondolom, még mindig nem heverte ki a sokkos állapotot, mert 
soha életében nem látott engem szolgálni az Úr felé. Az egész családom semmit nem tud arról, amit 
én csinálok. De nem zavarom azzal, hogy én elmondanám az én hittételemet nekik. Majd az Úr 
megteszi, én bízom az Úrban, hogy İ megteszi.  

Nehogy félre értsétek: ha a Szent Szellem arra vezetne, hogy én bizonyosságot tegyek a 
családom valamelyik tagjának, akkor én azt megtenném. De nagyon fontos, hogy ilyenkor, a 
bizonyságtételeknél a Szent Szellem vezetését kövessétek, mert sokszor idegeneket küld az 
emberekhez az Úr, hogy azok tegyenek bizonyságot, mert arra nyitottabbak az emberek.  

Az egészen más dolog, ha az Úr kimondottan arra vezet téged, arra mutat rá, hogy neked azt meg 
kell csinálnod!  

Természetesen, hogy gondolnunk kell a családunkra. De ne próbáljuk mi megcselekedni Isten 
helyett. Hagyjuk, hogy Isten megcselekedje.  

Ez egy nagyon egy kényes vonal – ahogy ezt a texasiak mondják.  
Amikor valamit az Úr elé viszel, akkor az Ige alapján kell cselekedned!  
Megvan ez a jogosultságunk itt a földön:  
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Máté 18:18-19 
„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit 

megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik 
az én mennyei Atyám.” 

 
Amikor a Bibliaiskolát jártam, akkor dolgoznom kellett. Hosszú tehervonatokat vezettem. 

Éjszaka kellett dolgoznom. Az alkalmazottakban lévı összes ördögöt meg kellett kötöznöm. 
Mindenki, aki csak ismerısöm és munkatársam volt, mindenkiért imádkoztam, megkötöztem az 
ördögöt bennük, és fennhatóságot képviseltem fölöttük.  

Ez 17 évvel ezelıtt volt. De igazából jónak nevezhetı eredményeket csak egy pár évre rá 
tapasztaltam meg.  

Ugyanígy a te munkahelyeden is nyugodtan kezdj el imádkozni a dolgokért, kezd el a dolgokat 
megkötözni, a dolgok meg fognak változni. Amikor kezded ezt az utat, lehet, hogy lesznek 
kudarcaid, és kell, hogy esetleg kérj társakat, hogy együtt imádkozzatok. És meg fogjátok azt is 
tapasztalni, hogy néha egész súlyosan, egész mélyen meg van vizsgálva és tesztelve a hitetek az 
ördög által.  

Ismertem olyan szolgáló társamat, akinek a feleségét az utolsó pillanatig megtesztelte az ördög, 
hogy hiszi-e. Súlyos rákbeteg volt, a mőtét elıtti pillanatban gyógyult meg. 

Volt egyszer egy hölgy, akinek egy csomó volt a mellében, abban a gyülekezetben, amelyet én 
pásztorkodtam. Soha nem kért meg, hogy imádkozzam érte. Elızıleg volt egy kudarca az életében. 
Elhatározta, hogy ebben az esetben ezt nem engedi meg magának. Elhatározta, hogy ı maga fog 
imádkozni ezért a betegségért, hogy az meggyógyuljon Ezen a hitpróbán tehát nem esett kétségbe, 
hanem kitartott a hitében. Az orvosnak már a metszı szike volt a kezében, és a vágásra készült, és 
mikor ez a pillanat bekövetkezett, nem találta a daganatot, eltőnt a daganat. Az utolsó percig kitartott 
Isten Igéjében, Isten Igéje alapján cselekedett.  

Lesznek tehát esetek, amikor a hitetek meg lesz próbálva az utolsó pillanattatig, de ne felejtsétek 
el, hogy Isten Igéje akkor is mőködik!  

Meg tudjátok kérdezni magatoktól: mondja ezt az Isten Igéje a Bibliában? Igaz Isten Igéje?  
Igen, igaz!  
Tehát cselekedj úgy, ahogy azt az Isten Igéje tanítja, és utána Isten Igéje valósággá válik a 

számodra, ha így cselekszel!  
Még egy területet szeretnék átfedni ma: a félelmek területét.  
Isten soha nem jön hozzád azzal az üzenettel, hogy te féljél valamitıl.  
Bárhol kinyitod a Bibliát, legyen az az Ószövetség vagy az Újszövetség, azt olvashatod, hogy 

Isten úgy szól hozzád, hogy: ne félj. Mert a félelmek nem Istentıl származnak. A félelmek mindig az 
ördögtıl jönnek. 

A keresztények - ide beleértjük a prédikátorokat, a pásztorokat – semmi feladatuk nincs azzal, 
hogy ık félelmeket tegyenek a többi keresztényre. Olyan sok helyen hallhatod, hogy félelmeket 
prédikálnak beléd. Félelmeket a betegségekkel szemben, félelmeket a gyengeségeiddel, a 
fájdalmaiddal szemben. Félelmeket azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni a világban, milyen 
rosszak a körülmények. Félelmeket táplálnak beléd az ördöggel szemben.  

És az a mód, az az út, ahogy néhány prédikátor az ördögrıl prédikál, azt okozza, hogy az 
emberekben félelem alakul ki az ördöggel szemben.  

Én is szoktam az ördögrıl prédikálni, de én azt prédikálom, hogy hatalmunk van az ördög felett! 
Prédikálom azt is, hogy mindig emlékezzetek erre! És hogy minden, ami az ördögtıl van, az 
hamisítvány. İ egy legyızött ellenség! 

Tehát a félelem az nem a gyülekezetek számára való üzenet!  
A hit az, amit szeretnék üzenetként a gyülekezetek számára küldeni. Ne legyen félelmetek – ez 

az üzenet a gyülekezetek számára.  
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2Timóteus 1:7 
„Mert nem a félelemszellemét adta nékünk az Isten, hanem erınek és szeretetnek és 

józanságnak szellemét.” 
 
A szátokkal vagy Isten uralmát hozzátok magatokra, vagy az ördög uralmát.  
Ha Jézus Krisztust vallod meg, mint Uradat, és Megváltódat, akkor Jézus Krisztus kezdi el az 

életedet irányítani és uralni.  
De ha elkezded a sátán képességeit megvallani, hogy az miben akadályoz meg téged, elkezded 

hangsúlyozni, hogy ı téged távol tart a sikerektıl, azt okozza neked, hogy állandóan félsz. Bár 
keresztény vagy ugyan, ezáltal nem teszel mást, mint a sátán uralmának adod át magadat. És ha a 
sátánnak van uralma fölötted, akkor gyengeséggel és félelmekkel vagy tele.  

Soha ne valld meg, ne mondjál ilyet ki, hogy félsz!  
Mitıl kellene félnetek? Nem kell igazából aggódnotok!  
A Biblia azt mondja tehát, hogy Isten az igazi valótoknak nem a félelem szellemét adta, hanem 

az erı szellemét, a szeretet szellemét, a józanság szellemét.  
A félelem az nem olyasmi, ami belülrıl eredne. A félelmek mindig kívülrıl jönnek, kívülrıl 

támadnak meg. Megpróbálnak megragadni a félelmek. A félelmek az ellenségtıl származnak.  
Ki kell tehát mondanod, hogy neked az erı szelleme van meg a szívedben. Ki kell mondanod, 

hogy neked a szeretet szelleme van meg a szívedben! Ki kell mondanod, hogy neked a józanság 
szelleme van meg a szívedben!  

Ha ezeket kezded megvallani, akkor ezek fogják uralni az életedet.  
Valld meg a helyes dolgokat!  
Szeretnék még egy utolsó dolgot megemlítni: az emberektıl való félelmet.  
Ez az érzés ma igazán megérintett engem a héten, mert az emberek azzal törıdnek, hogy mit 

fognak majd róluk gondolni a többiek, és ez nekem Saul példáját juttatta eszembe a Bibliában. İ 
volt Izrael elsı királya. Tudjátok, hogy Isten visszavette a királyságát? Visszavette a királyi kenetét? 
Tudjátok, hogy miért tette ezt meg Isten? Mit mond a Biblia errıl? Mert félt az emberektıl.  

Én nem félek az emberektıl. Nem zavar, hogy mit mondanak rólam az emberek.  
Néztem hozzám hasonló szolgálókat, figyeltem ıket hosszú ideig, akik hasonló kenettel 

rendelkeztek, a világon mindenhol.  
A félelem a következıket teszi veletek: Isten mond neked valamit, hogy tedd meg, de mivel te 

félsz az emberektıl, nem teszed meg. Senki nem tudja úgy szolgálni Istent, hogy közben arra 
gondol, hogy mit mondanak az emberek, és fél az emberektıl.  

Ha bármilyen prédikátornak van ilyen félelme, az emberektıl való félelme, a véleményüktıl való 
félelme, soha nem fog Istentıl igazi kenetet kapni! 

Figyeljétek meg mi történt Saullal! Egy harcból jött vissza, és Isten mondta neki, mielıtt még a 
harcba indult volna Saul, egy Sámuel nevő prófétát küldött neki, rajta keresztül mondta, hogy: 
mindent pusztíts el, az ellenségnek mindenét, ami az ellenséghez tartozik - és Sámuel hallotta a nyáj 
bégetését, és azt kellett felfedeznie, hogy Saul lázadásban volt.  

 
1Sámuel 15:23-24, 26 
„Mert, mint a varázslásnak bőne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás 

az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, İ is megvetett téged, hogy ne légy 
király. Akkor monda Saul Sámuelnek: Vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te 
beszédedet; de mivel féltem a néptıl, azért hallgattam szavukra. Sámuel pedig monda 
Saulnak: Nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak beszédét, és az Úr is megvetett 
téged, hogy ne légy király Izrael felett.” 

 
A másik nagy terület pedig a büszkeségünk területe.  
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A kritikai szellem mindig a büszkeségbıl gyökeredzik. Figyeljetek oda, ne kritizáljátok az 
embereket túlzottan! A Biblia amúgy is azt tanítja, hogy ne ítélkezzetek mások felett, ne ítéljétek el 
ıket semmi dolog felıl.  

Ezért ma úgy találom jónak, hogy lesz egy megvallásunk a félelmeinkkel szemben.  
Álljunk fel mindannyian! 
 

„Félelem, ellenállok neked az Úr Jézus Krisztus Nevében!  
Az İ Szent Nevében ellenállok neked! Megtagadom, hogy féljek!  

Megtagadom, hogy aggodalmaskodjak, mert meg van írva az İ szent Igéjében, hogy nem a 
félelem szellemét adta nekem, hanem az erı szellemét,  

a szeretet szellemét és a józanság szellemét,  
ezért többet nem rendelkezem a félelem szellemével.  

A szeretet szelleme van bennem, az erı szelleme van bennem,  
és a józanság szelleme van bennem.  

Köszönöm Úr Jézus Krisztus!” 
 
Ha a félelmek területén jelentkezik súlyosabb problémád, akkor azt javaslom, hogy ezt a 

megvallást nap mint nap mondd el, többször.  
Jézus Krisztus is így szembesült az ördöggel. Azt mondta neki, hogy: meg van írva.  
 

 


