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ALAPTANÍTÁSOK 
A siker titka 1. – Örömmel meríts 1. 

 
Egy új tanítássorozatot kezdünk! 
 
János 4:7-14 
„Jöve egy samariabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom! Az İ 

tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Monda azért néki a 
samariai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntılem, aki samariai asszony vagyok?! 
Mert a zsidók nem barátkoznak a samariaiakkal. Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az 
Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: Adj innom! te kérted volna İt, és adott 
volna néked élı vizet. Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol 
vennéd hát az élı vizet? Avagy nagyobb vagy-é Te a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nékünk adta 
ezt a kutat, és ebbıl ivott ı is, a fiai is és jószága is? Felele Jézus és monda néki: Mindaz, aki 
ebbıl a vízbıl iszik, ismét megszomjazik: Valaki pedig abból a vízbıl iszik, amelyet én adok 
néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre 
buzgó víznek kútfeje lesz ıbenne.” 

 
Jézus azt mondja itt, hogy: valaki ebbıl a vízbıl iszik, ismét megszomjúhozik. Azonban, ha valaki 

abból a vízbıl iszik, amelyet én adok néki, soha többé meg nem szomjúhozik! Hanem az a víz, melyet 
én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ıbenne. 

Természetesen itt az Úr az üdvösségrıl szól. A világ dolgaival az ember újra és újra 
megszomjazik, nincs megelégítve. Megpróbálják az emberek az üdvösséget helyettesíteni és lefedni 
kábítószerrel, alkohollal, pénzzel, élvezettel. Jézus azonban azt mondja, hogy az üdvösség, az örök 
víz által soha nem szomjazol meg többé! Örök vize az üdvösségnek. 

 
Jelenések 22:17 
„És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki 

szomjúhozik, jöjjön el ; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” 
 
Aki szomjúhozik jöjjön, és vegye az élet vizét ingyen!  
Jézus a János 4:14-ben azt mondja, hogy: az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó 

víznek kútfeje lesz ıbenne. 
Örök életre buzgó víz! Bennünk! Benned és énbennem! Örök életnek buzgó kútfeje! Vagyis 

életnek vize. Benned az életnek a kútja! 
 
János 6:63 
„A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok 

néktek, Szellem és élet.” 
 
Jézus szavai: szellem és élet.  
Azt is mondhatnád, hogy az öröm az élet. A szeretet az élet. Minden, amire szükséged van, az az 

’élet’ szó alá tartozik. Isten gyógyítása is élet. A Szellem minden munkája életet jelent.  
Én az életet keresem. Hol találom meg? Énbennem és tebenned. 
 
Példabeszédek 20:5 
„Mély víz a férfiúnak szívében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.” 
 
Azt is mondhatnád, hogy az Úr tanácsa élet. Az a tanács, amely az Úrtól jön, olyan, mint a mély 

víz - és ki kell merítened! 
A gyógyulás - élet. A gyógyulás benned van, ki kell merítened!  
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Efezus 1:3 
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket 

minden szellemi áldással a mennyekbıl a Krisztusban.” 
 
Minden szellemi áldás, minden, amire szükségünk van, már nekünk adatott!  
 
2Péter 1:3 
„Mivelhogy az İ isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 

istenfélelemre való; az İ megismerése által, aki minket a saját dicsıségével és hatalmával 
elhívott.” 

 
Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre, és a kegyességre való. 
Az 1Péter 2:24-ben pedig azt olvassuk: „akinek a sebeiben gyógyultatok meg.” 
A Kolosse 1:13-ban pedig azt olvasod, hogy: „általvitt minket a sötétség birodalmából.” 
Vagyis áldottak vagyunk, szabadok vagyunk, és gyógyultak vagyunk!  
A tanúbizonyság tevésre is megkaptuk az erıt.  
A Biblia azt tanítja, hogy Krisztus elméje a miénk. A Biblia azt tanítja, hogy Isten az İ 

békességét adta nekünk.  
Sok alkalommal, amiért az emberek imádkoznak, az már nekünk adatott – és ez az igazság!  
Van itt egy tématerület: azért, mert valamit nekünk adtak, nem jelenti azt, hogy mi azt 

automatikusan élvezhetjük, vagy megtapasztalhatjuk. Mert ami nekünk adatott, azt magunkból ki 
kell tudnunk meríteni. Mindannyian İbenne vagyunk. Krisztusban. Krisztusban áldottak! És 
Krisztus legálisan, jog szerint már megfizette az árat. Isten már mozdult a számunkra.  

A tény az, hogy a legtöbb ember látásban jár: látnunk kell a szemünkkel, a saját szemünkkel, és 
aztán aszerint lépünk majd.  

Az igazság az, hogy Jézus a Mindenható Atya jobbjára magasztaltatott. A munka teljes. Munka 
teljes lett! Megfizettek érte! Minden áldásért megfizetett Jézus.  

A kérdés, ami felmerülhet bennünk, hogy: ha én már megszabadultam, akkor miért érzem 
magam olyan rosszul? Ha Krisztus elméje az enyém, miért vagyok annyira összezavart?  

Ez a probléma, hogy a legtöbb ember látásban jár! Több hitük van az érzéseikben, mint Isten 
Igéjében. Minden szükségünk megadatott már! Ki kell azonban meríteni az ellátásunkat, hogy 
örvendezhessünk annak, amit az Úr más megtett értünk! 

 
János 3:27 
„Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennybıl adatott néki.” 
 
„Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennybıl adatott néki.” 
Nem vehet semmit sem magához! Az egyedüli, amit a hiteddel elfogadhatsz, az az, amit már 

neked adtak. Nincs arra mód, hogy hitet kapjál valamire, addig, amíg meg nem tanulod, hogy mi az, 
amit Jézus Krisztus által már megkaptál. Nem lehet hited addig, amíg nem tudod meg, hogy mi az, 
amit Isten neked adott. Ezért vannak prédikátorok, akik az újjászületést és az üdvösséget prédikálják.  

Addig nem kaphatod meg az üdvösséget, és az újjászületést, amíg nem tudsz arról, hogy Isten azt 
neked adta.  

El tudod fogadni a gyógyulást? Ezen a szinten vannak a legtöbben. De tudod-e, hogy a 
gyógyulást már neked adták? Az İ sebeiben meggyógyultál!  

Ugyanaz a helyzet az üdvösséggel, vagy akár a gyógyulással. Egyiket sem fogod addig élvezni, 
amíg nem tudsz róla.  

Nos: mit kell tehát tenned? Saját magadnak kell magadhoz venni. Ki kell merítened! Nagyon sok 
áldás van, és az egy mély kútban van. Csodálatos dolgok!  

Miért van annyi történet a Bibliában? Azért vannak azok a történetek, hogy nekünk segítsenek.  
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A legtöbb keresztény olyan, mint a zsidók voltak: egy gonosz jelentés hallatán rögtön feladták. 
Arra tekintettek, hogy hogyan érzik magukat a testükben. A bankszámlájukra tekintenek, hogy 
mennyi pénzük van, vagy az adósságaikra, vagy a problémáikra. És utána azt mondják, hogy: ó, az 
nem az enyém. Nem gyógyultam meg. Én nem fejlıdöm. És feladják.  

Hittel, hit által pedig mind a tiéd. Ezt mondja az Úr!  
Mint például a tékozló fiú esete. Az idısebbik testvér mérges lett, mert az apa az elveszettnek 

vélt kisebbik fiúnak örült, győrőt húzott az ujjára, új ruhát kapott. Az apa megmondta az idısebbik 
fiának: minden, ami az enyém, az a tiéd is.  

 
1Korinthus 3:22-23 
„Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, 

akár következendık, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.” 
 
Minden a tiétek: jelen, vagy jövendı. Ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené.  
Tudod-e, hogy a békesség a tiéd? Ez nem azt jelenti, hogy fogod is élvezni. A könyv már 

megíratott a mennyben, és legálisan a tiéd. Ennek ellenére járhatsz látásban, és ellent mondhatsz 
Istennek, és lehetsz hitetlenségben. Addig, amíg rá nem jössz, hogy ez az igaz útja. Hitben járhatsz!  

Azt mondhatod, hogy: ez az enyém! Nem adom fel! Nem hagyom abba! Addig, amíg meg nem 
tapasztalom, hogy mi az enyém! Nem látom, de az enyém! 

Ami nekünk adatott Krisztusban, azt nekünk el kell venni! Az ’elfogadni’ ezt jelenti szó szerint a 
Bibliában: elvenni. 

 
Márk 11:24 
„Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 

megkaptátok, és meglesz az néktek.” 
 
’Megnyeritek’ annyit jelent, mint hogy ’elveszitek.’ Cselekvı Ige.  
Van ellenfél - nem Isten az ellenfeled! Van egy ellenséged! Van egy ellenség, aki megpróbál 

kifárasztani, elbátortalanítani, elgyengíteni téged. Bármit hajlandó megtenni, hogy téged távol 
tartson attól, hogy megszerezd, ami legálisan a tiéd. Az ellenzék az nem az Úr! Van egy ellenséged! 
Van egy Urad, és az Urad veled van!  

A zsidók annyira elfoglaltakká váltak az ellenséggel, hogy egyszerően feladták.  
Az emberek könyveket írnak, televíziós mősorokat adnak, ellenezve a Bibliát. Könnyebb hinni 

az ı hitetlenségüket, mint hinni Isten Igéjét.  
A hit üzenete, hinni azt, amit mi hiszünk, sokat igényel tıled! Neked is kell tenned valamit! 

Hinni és megtapasztalni, ami jog szerint a tiéd.  
Sok ember egyszerően várakozik. Sokkal könnyebb várakozni Istenre, hogy: majd megkapom - 

minthogy egyszerően elhinni, hogy már megáldott. Ha már tudod, hogy Isten megáldott azokkal az 
áldásokkal, akkor tıled függ, hogy a tükörbe beletekintve azt te el tudod-e venni.  

Tehát egy kihívással vagy szemben.  
A legtöbb keresztény ezt nem akarja megtenni.  A legtöbb keresztény csak várakozni akar 

tétlenül. Ez az igazság!  
Az emberek azért építik fel ezeket a különbözı ellentmondó tanokat, mert kényelmes nekik. 

Könnyebb nekik, amikor valaki nem gyógyult meg, ahelyett, hogy a felelısséget magukra vállalnák, 
azt mondják, hogy: talán valamit nem tettünk helyesen. Sokkal könnyebb annál, minthogy azt 
mondanák, hogy: én nem mőködtem hitben, és én nem tettem jól. Tehát a saját kudarcodért 
felelısséget vállalni – ennél sokkal könnyebb azt mondani, hogy: Isten meggyógyít egyeseket, 
másokat meg nem. Sokkal könnyebb a felelısséget Istenre hárítani. És ezt követıen nem is kell 
változásokat eszközölnöd. 

Nagyon sokan tehát nem ragasztják magukhoz, amit Isten már megtett értük, és nem járnak 
benne. Ezért nincs meg olyan sok dolog az életünkben, aminek meg kellene már lenni!  
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Nem kellene egymásra mutogatnunk, és egymást okolnunk - egymást bátorítnunk kellene. Ez a 
miénk! A várakozásnak a passzív üzemállapotából ki kell kerülnünk!  

Sokszor az emberek csak várakoznak, és azt hiszik, hogy hit az, hogy ha várakoznak. Ez nem 
igaz! Cselekedetben kell lenniük! Úgy kell cselekedned, mint Józsué és Káleb: az Úr velünk van, és 
képesek vagyunk rá. Isten velünk van! Gyerünk elıre! 

Amikor így beszéltek, és így szólaltak meg, a többiek köveket akartak ragadni, hogy 
megkövezzék ıket. Amikor az emberek hitetlenségben vannak, akkor megharagszanak azokra az 
emberekre, akik hitben vannak. Miért van ez így? Mutatja: mert ilyenkor felszínre kerül a 
hitetlenségük.  

Ezért akarták rendszeresen megkövezni a zsidók Jézust. Jézus mindig azt mondta: lányom, a te 
hited tartott meg téged. Jézus azt mondta: legyen neked a te hited szerint. A hited szerint legyen 
neked! Legyünk a hit emberei! 

Hogyan fogjuk a tulajdonunkba venni? Ki kell meríteni! Krisztusban egy hatalmas tárház van. 
Már mind odaadatott! A gyógyulás már nekünk adatott! Az életedhez útmutatás már neked adatott! 
Nem ima kérdése! A szükségeink már betöltettek İbenne! 

El kell jutnunk a kérdéshez: hogyan kell kimeríteni? Errıl szól a sorozat: hogyan kell 
felmerítenünk, amire szükség van?  

Sokaknak az az elképzelésük: ha majd a mennyországba kerülök, megkérdezem az Urat, hogy 
miért? Tudod, hogy az Úrnak már megvan a válasza? Azt fogja válaszolni: miért nem hitted a 
Bibliát? Miért nem élvezted mindazt, amit én már megvásároltam a számodra a véremmel?  

Jézus már megfizette az árat! 
 
Ézsaiás 12:1-6 
„És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, 

de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem! Ímé, az Isten az én üdvösségem! bízom és nem 
félek; mert erısségem és énekem az Úr, és İ lett nékem az üdvösségem! S örömmel merítetek 
vizet az üdvösség kútfejébıl, És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, 
magasztaljátok az İ nevét, hirdessétek a népek között nagyságos dolgait; mondjátok, hogy az 
İ neve felmagasztaltatott. Mondjatok éneket az Úrnak, mert dicsıséges dolgokat cselekedett; 
adjátok tudtára ezt az egész földnek! Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted 
Izraelnek Szentje!” 

 
Közötted!  
A ’közötted’  - szól az Ige: merítsd ki a vizet, kiáltsd, dicsıítsd örömmel. Ez a mai napra van! Az 

Úr közöttünk van, bennünk van! Benned! Mi? Élı víznek kútja. És a bölcsesség embere felmeríti.  
Hogyan? 
A 3. vers mondja ezt: örömmel. Valaki kérdezhetné, hogy: az öröm a vödör? Az öröm a vödör, 

amivel fel kell merítenem a vizet? Nem! A hit, az a vödör. A legnagyobb jele a hitednek az öröm!  
Errıl beszélünk, hogy örömmel tedd ezt. Mert ha örömmel teszed, akkor tudom meg, hogy 

hitben teszed. 
 A Biblia beszél gyenge hitrıl, erıs hitrıl, hajótörött hitrıl. Az öröm elmondja rólad, hogy hitben 

vagy.  
Azt mondani, hogy valakinek erıs szelleme van, az annyit jelent, mint az illetınek erıs hite van. 

Olyan nincs, hogy valaki gyenge a hitében, de erıs a szellemében. És a te szellemednek az energiája 
az az erı, amit mi hitnek nevezünk. Minél erısebb vagy szellemben, annál erısebb a hited.  

Az Úrnak az öröme a te erısséged! Ez Nehemiás 8:10 verse. 
Az öröm és a hit elválaszthatatlanok egymástól!  
A hitrıl szóltunk tehát eddig. 
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1Péter 1:6-7 
„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;” 

 
A 6. és 7. versekben hitrıl beszélünk. 
Nézzük a 8. verset: 
 
1Péter 1:8 
„Akit , noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek İbenne, 

kibeszélhetetlen és dicsıült örömmel örvendeztek:” 
 
„Kibeszélhetetlen és dicsıült örömmel örvendeztek.” 
 
1Péter 1:9 
„Mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét.” 
 
Elfogadván! Hogy ha hiszel, akkor örvendezel. Ha szomorú vagy, akkor nem hiszel. Olyan 

nincs, hogy hitben vagy valamivel kapcsolatban, és egyben depresszióssá is váltál. Ilyen nem 
létezik! Nem lehetsz depresszióban és hitben egyszerre. Ha hiszel, akkor örömben vagy. 

 
Róma 15:13 
„A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, 

hogy bıvölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által.” 
 
„A reménységnek Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben.” 
Ha hitben vagy, akkor örömben és békességben vagy! 
Mondhatná valaki, hogy: ismertem az illetıt, aki hitben volt, és mégsem fogadott el gyógyulást. 

Nem, ilyet nem ismerhetsz!  
Nagyon sok ember zavart afelıl, hogy mit jelent hitben lenni, és hogy hogyan mőködik a hit. 

Nagyon sok jele van a hitnek, amit meg lehet állapítani. Van a hamis hit - az igaz hitnek azonban 
egyik jellemzıje az öröm, és egy másik a békesség. Ez a hitautód, amely, ha kifogy a hit 
üzemanyagból, akkor az örömmutató, és a békességmutató lemegy a nullára, és a hitautód meg fog 
állni.  

Ha teljes vagy hittel, akkor telve leszel örömmel és békességgel, és minden hegyet meg tudsz 
mászni! És ez lesz a bizonyítéka: az öröm és békesség. Örömmel fogsz tudni meríteni a kútból. Az 
öröm szükséges! Az öröm ahhoz, hogy higgyél, és hogy megkapod, meríteni és elvárni!  

Hogyan merítesz? Hitben. A hit az az erı, amellyel felmeríted azt, amire szükséged van.  
A régi idıkben kötelet és vödröt használtak ahhoz, hogy a kútból felmerítsék a vizet. Ma pedig a 

légnyomást, a levegıt használják arra, hogy a vizet eljuttassák az otthonokba. A víz a földön víz 
szemcsékké válik. A napsugár az, amely a vizet elpárologtatja.  

A Biblia pedig azt tanítja, hogy a fizikai dolgok megtanítanak minket a szellemi dolgokra.  
Ezeket tehát, mint egy mágnest kell elıhoznunk. A hit az, amely úgy mőködik, mint egy mágnes: 

elıhozza belılünk a szükséges dolgokat. A Biblia azt tanítja, hogy élı víz van bennünk. A hit pedig 
az a mágnes, amely elıhozza belılünk a szükséges dolgokat.  

A gyenge hit küszködik azzal, hogy felhúzza a vizet. Ha nincs hit egyáltalán, akkor nincs erı, 
amely felhúzza. A te hiteddel fogsz kinyúlni, és felhúzni. Ki kell húznod, fel kell húznod Isten 
áldásait a szellemedbıl! Ki kell húznod magadból! Ha az egyészségedet befolyásolja, az elmédet, a 
testedet, a tüdıdet - Isten terve benned van, a szellemedben. Mert a Szent Szellem a te szellemedben 
lakozik. Isten bölcsessége, Isten tanácsa belül lakik.  
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A Példabeszédek azt mondja, hogy ez benned van, úgy, mint a mély víz, de a bölcsesség embere 
kimeríti. Hogyan meríted ki? Hitben. Ha hitben mőködsz, akkor örömben fogod tenni.  

A te hited húz ki valamit?  
Láthatod, hogy milyen hatalmas Istenünk van, az İ teremtése által. Mi Krisztusban vagyunk, 

Krisztus pedig a mi szellemünkben van. És ez a bölcsesség és tanácsadás az érted van. Nem hoz jót 
neked, ha csak benned van. Meg kell ragadnod ezt a bölcsességet és tanácsadást, és ki kell tudnod 
meríteni magadból. A pásztoraimnak is fel kell meríteni!  

Amikor az Igén cselekszel, és hiszed, hogy megkaptad, az ragadja meg azt az áldást, és elkezdi 
kihúzni a szellembıl abba a világba, amelyben élünk.  

Benned az ellátás tárháza van meg - a szellem birodalmában, a valós birodalomban. A szellem 
birodalmában angyalok vannak. Ez egy valóságos világ. Ott vannak az áldások, a szellemvilágban. 
Ott vannak az áldások, és várnak rád. Várnak rád!  

Nem aszerint kapunk Istentıl, ami a szellemvilágban van jelen, hanem ki kell merítenünk! Nem 
kapjuk meg azért csupán, mert az jelen van, azért kapod meg, mert megvan a képességed, hogy ki 
tudod meríteni. 

Ha ezt megérted, meg tudod ragadni, és gyakorolni tudod, a teljes életed meg fog változni 
örökkön örökké! Fel tudsz meríteni dolgokat magadnak.  

Másrészt meg fogsz tanulni felmeríteni dolgokat, amelyek másoknak fognak segíteni. Az Úr 
lehetıvé fogja tenni, hogy másoknak is segíts – azért, mert az Úr segíteni akar nekik is. Ezért meg 
kell tanulnod kimeríteni, felmeríteni dolgokat a hatalmas, erıs hittel. Ne hagyd, hogy elmenjen! Ne 
hagyd, hogy az áldások elmenjenek! Mert azok az áldások ott vannak! Sokszor csak nem jönnek elı 
a szellemvilágból. Mert fent kell tartanod egy folytonos felhúzást: napok, hetek, hónapok - sok 
területen, vagy lehet, hogy minden területen.  

A hit és a türelem az, amely fenntartja ezt a húzóerıt hosszú idıszakon keresztül. Hagyd a 
nyomást, vagyis ezt a húzóerıt, ne dobd el, ne hajítsd el a bizodalmadat! Nem kaptad meg, amiben 
hiszel, addig, amíg az nincs meg neked!  

Olyan ez, mint amikor halászni mész. Amikor megkapod, az olyan, mint amikor a hal ráharap a 
horogra, és akkor a hal ott van a horgon. De addig nem kapod meg a halat, amíg a vízbıl ki nem 
ragadod ıt. Ezért elkezded húzni kifelé a vízbıl.  

És a vonal másik végén nem Isten a probléma! Ha Istenre csatlakoztál rá, és Isten van a másik 
oldalon, akkor felejtsd el, hogy İt fel tudod húzni! Az ellenség az, aki visszatart! Meg kell tanulnod 
ellenállni! Azért van ott az ellenség, hogy bátortalanná tegyen, kifárasszon, és elhalványítson. Az 
ellenség az, amely megpróbál minket akadályozni.  

A Biblia azt tanítja, hogy el ne restüljünk a jó cselekedetekben. Olyan fáradt vagyok, és 
egyszerően csak föladom.  

Amikor rácsatlakoztál az áldások vonalára, föl ne add! Sok ember van, aki nem meríti ki a 
kútból. Megállnak. Föladják, még mielıtt a válasz megjönne, még mielıtt megkapnák a gyógyulást, 
vagy a pénzt a kezükbe. Amikor hitben vagy, akkor rá kell kapcsolódnod. Amikor hiszel, akkor 
örömben vagy, és örömben meríted ki. 

 
Zsoltár 119:25 
„Földi életem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a Te Igéd szerint.” 
 
Az Úr felé irányuló szereteted az Ige szeretetében nyilvánul meg. Mert ezek a szavak ahhoz 

térnek vissza, akitıl vannak. A Biblia azt tanítja, hogy a neve fölé magasztalta fel az Igéjét. Ha 
elolvasod a 119. zsoltárt, akkor nagyon sokszor fogod találni az utalást az İ Igéjére.  

Az Ige megvilágosít engem. Megvilágítja az utamat, tudom, hogy hogyan járjak.  
Meg kell magadat vizsgálni! Az én életem ma jobb, mint egy évvel ezelıtt volt. Miért? Az Ige 

miatt. Az Ige ad neked gyızelmet! Az İ Igéje az igazság.  
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A Biblia beszél olyanokról, akik visszautasították az Ige igazságát. Még a thesszalonikai 
levélben is találsz olyan hívıket, akik visszautasították az Ige igazságának a szeretetét, és lehetıvé 
tették, hogy inkább hazugságokat higgyenek. És megfertıztetik magukat az elveszettekkel.  

Az Ige maga az élet.  
Felfedezted-e, hogy néhányan az emberek közül jobban szeretik az emberek ítéletét, mint az 

Igét?  
Volt, hogy bibliai Igéket osztottam meg valakivel, és az emberek csak rám néztek, és azt 

válaszolták: ez nem az, amit mi hiszünk.  
Mindegy, hogy te mit hiszel, ami a különbséget hozza, az az, amit az Ige mond.  
Azt válaszolják az emberek, hogy: megvan a jogom ahhoz, hogy úgy higgyek, ahogy akarok!  
Ez nem az igazság. A keresztényeknek, nekünk, ahhoz van jogunk, hogy úgy higgyünk, ahogy a 

Biblia tanítja. És ez nem azt jelenti, hogy kicsavarjuk a Biblia igazságát! Kiragadsz a Bibliából 1-2 
Igét, és bármit kimagyarázhatsz belıle, mind az Ószövetségbıl, mind az Újszövetségbıl. Tehát a 
teljes fejezetében, a teljes szövegkörnyezetében kell értelmezned a bibliai Igéket! 

Nem tudom, te hogy vagy vele, de ha én tévesen hiszek valamit, én szeretném azt tudni. Nyitott 
akarok lenni az igazságra, és odafigyelek azokra a bibliai igazságokra, amelyek kijavítanak engem, 
és megtanítanak engem. Nem fogok odafigyelni a hagyományokra, vagy mit gondol ez a testvér, 
vagy mit mond az a testvér, vagy mit mond az édesanyám.  

Egyszer egy lány angolul Igéket idézett nekem, egy magyar lány, azt válaszoltam: de a Biblia 
nem ezt mondja! Azt válaszolta: de igen, ezt mondják az Igék. Elıvettem a Bibliámat erre, 
elolvastam az Igéket neki, kiragadta a kezembıl a Bibliámat, elıre lapozott, a Biblia elsı oldalához, 
és akkor látta, hogy egy King James változatom van. Mert csak félig idézett egy Igét. Vagy 2-3 Igét 
egybe vett, és úgy készített magának egy Igét.  

Amirıl ı vitatkozott, az nem az igazság volt.  
Helyesen kell tudni értelmezni az Igét, az igazságot!  
Amikor az embereket megkérdezem, hogy:  

- Miért hiszitek ezt?  
- Azért, mert benne van a Bibliában. 
- Hol?  
- Valahol a Bibliában.  

Tehát meg kell keresned a Bibliában, hogy valóban mondja-e a Biblia, mert csupán a 
hagyományok alapján, vagy az alapján, hogy valaki mondta, még ne hidd el! Ha valaki hallod, hogy 
azt mondja, és úgy ismételgeted, mintha igaz lenne.  

Sokan az emberek azt mondják, hogy: a Biblia mondja – pedig a Biblia nem mondja. A Biblia 
azt mondja, hogy segítsünk nekik.  

Emberek azt mondják, hogy a Biblia szerint Isten nem tesz ránk többet, mint annyit el tudunk 
viselni. Hol van ez a Bibliában? Teljes tartománya létezik ezeknek. Hol vannak ezek? Nincsenek ott. 
Félreértelmezik, hozzáadják a saját elképzeléseiket, két Igét összeillesztenek, fél Igékbıl 
értelmeznek. Ha azt akarod mondani, hogy: a Biblia mondja - akkor legyen fejezet, és Igeszám.  

Egyszer Sopronban voltam, és valaki egy Igét hozott elı a Bibliából, miszerint démonokat kell 
felköhögnünk. Teljesen hamis, téves dolog! Kicsavarta az Ige értelmezését, kiragadta az Igét a 
környezetébıl. Úgy hitte, hogy amit mond, az az igazság. Az igazság az, hogy az Újszövetségben 
nincs olyan Ige, miszerint egy kereszténynek meg kellene szabadulnia a démontól. Mert a keresztény 
számára egyáltalán nincs megszabadító szolgálat a Bibliában! Ezért fordítottuk le Kenneth Hagin 
Gyızedelmes gyülekezet címő könyvét.  

Nagyon sok olyan úgynevezett ostoba szolgálat van kint a világban, ami a Biblia szerint nem 
létezik - és a keresztények azok, akik teljesen a Biblia vonalától elszakadva hozzák létre az 
elméleteiket.  

A probléma ott van, hogy az emberek gyakran túl szabadon alkalmazzák ezt a kifejezést: a Biblia 
ezt mondja. A Biblia nem mondja! Tehát nem azon az egy Igén kell maradnod, hanem a teljes 
környezeten, a teljes fejezeten!  
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Nagyon sokszor fontos az egész fejezetet elolvasni, és a vonatkozást is megérteni, hogy mire 
vonatkozik.  

Valóban az igazság után vagy, azt keresed, vagy a gyülekezeted hagyományait akarod 
megvédelmezni, vagy azt, amiben a gyülekezeted hisz? 

Valaki azt mondta nekem, hogy a Bibliában az áll, hogy nem szabad elhamarkodottan, elsietve a 
kezünket rátenni a másikra - és elıhoztak egy Igét, teljesen kiragadva a környezetébıl. Ott az Ige 
arról beszél, hogy a gyülekezeti véneket, illetve pásztorokat felkenni. Teljesen kiragadva a 
környezetbıl! Mert kezdıkbıl nem szabad pásztort felkenni! Hiszen a Márk 16-ban azt olvasod, 
hogy: az én nevemben kezeiket a betegekre teszik, és azok meggyógyulnak.  

A kézrátétel a keresztények egyik alaptana, amit a Zsidó 6-ban olvashatsz.  
Erre föl ezek a keresztények az ország szerte azt tanítják, hogy: ne tegyétek rá a kezeteket az 

emberekre – amikor is a Biblia ennek pont az ellenkezıjét tanítja. A gyülekezet alaptana a betegekre 
való kézrátétel, olajjal való megkenés, imádkozás a betegekért. A gyülekezet alaptanaihoz tartoznak! 

 
2Timóteus 2:15 
„Igyekezz, hogy Isten elıtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, 

aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 
 
Ha helyesen tudod hasogatni az igazság beszédét - akkor lehetséges az is, hogy valaki hibásan, 

tévesen értelmezi az igazság beszédét.  
Visszatérünk a Példabeszédek 20:5 – re!  
Bennünk Isten élete van, és ez az életnek a kincseit tartalmazza: egészséget, bölcsességet, 

minden szükségünket. Mindaz, amire szükségünk van, az a bensınkben van.  A tested a Szent 
Szellem temploma.  

Azért, mert mindez benned van, még nem jelenti, hogy ezt mind élvezni is fogod. Ki kell 
merítened! 

Jézus, amikor a kútnál volt, kellett valami, amivel kimerítse a vizet.  
Nagyon szomorú az, hogy a keresztények összezavartak, megzavartak a problémáikban. Az, aki 

ismeri Isten tervét - és ez belül van, és ennek ellenére kint sötétségben járnak. Pedig Isten tanácsa a 
bensınkben van. Fel kell merítenünk! 

Túl sokszor az emberek Istenre várnak, koldulnak. Azt mondják, hogy: nincs pénz. Megígérik, 
hogy megtesznek valamit. Az igazság az, hogy Isten már megáldott minket minden szellemi 
áldással. Ezek az emberek pedig várakoznak arra, hogy Isten áldásai majd rájuk szállnak. Ez téves 
gondolkodás!  

Meg kell tanulnunk becsatlakozni oda, ahol már mindezt nekünk adták! Becsatlakozni oda, és 
onnan meríteni, ahol ezek az áldások vannak! Meg kell tanulnunk felmeríteni Krisztus áldásait - 
mint például a gyógyulást! És ahogy ezt meg kell tennünk, azt Ézsaiás 12. fejezetében olvassuk: 
örömmel kell merítenünk! 

Az üdvösséget is merítenünk kell. Minden üdvösséget nyert embernek van a belsejében egy mély 
kút. A Szent Szellemrıl szól ez, ami bennünk van. És amikor ezt teszed, akkor a kulcs az öröm 
legyen, mert hitben kell tenned! Mindezt hitben kell kimerítenünk - de a hitnek a bizonyítéka az 
öröm.  

Ha szomorú vagy, és letört vagy, akkor nem hitben vagy.  
Ha elvársz, és hitted a szívedben, hogy megkapod, és elvárással várod, hogy a fizikai síkon is 

fogod látni, akkor várod, hogy a fájdalmak elmúlnak.  
  


