
1 

 

A HIT MEGCSELEKVÉSE 
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Nyim, 2016. 01. 15. 
 

1. Honnan származik a hit 
Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik 

és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  
Isten elvárja tőlünk, hogy legyen hitünk, mert Ő mindenkinek megmutatta az utat a hit megszerzéséhez, 

ami maga az Ige. Nekünk adta a Szent Igét, aminek a hallása által fakad hit a szellemünkben. (Róm. 10,17) 
Nem Isten hibája, ha nincs hitünk, nekünk kell megtenni a részünket – hallgatni, tanulmányozni az Igét –, 
hogy növekedjünk hitben. Ehhez fontos, hogy prédikálás útján is halljuk Isten Igéjét.  

Róma10,9. 13-14. 
9. A hitből eredő megigazulásról pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a 

mennybe? Azaz, hogy Krisztust aláhozza;  
13. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.  
14. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki 

felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?  
Nagyon fontos az Ige hirdetése, mert ezáltal nyílik meg az elveszettek szíve arra, hogy befogadják, majd 

megvallják Jézust életük Urának. Ez az első hit cselekedet a hívő életében. (Jak. 1,22) 
Apostolok cselekedetei 11,11-14. 
11. És ímé, azonnal három férfiú érkezék a házhoz, melyben valék, kik Cézáreából küldettek én-

hozzám.   
12. Mondá pedig nékem a Szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig 

velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába:  
13. És elbeszélé nékünk, mimódon látta, amint az angyal megálla az ő házában és ezt mondá néki: 

Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik;  
14. Ő szólni fog hozzád olyan Igéket, melyek által üdvözülsz te és a te egész házad népe.  
Kornéliusnak angyal jelent meg, aki azt mondta, hogy hívassa magához Pétert. (A történet eleje a 10. 

fejezetben található.) Kornélius három követet küldött el Péterért, hogy menjen el hozzá Igét hirdetni. A 
Szent Szellem Péternek megjelentette ezt a küldetést, aki hat társával útnak is indult. Kornélius házában 
sokaság várta, akiknek hirdette Péter az Evangéliumot, és ezáltal újjászülettek. 

Az elveszett embereknek ki kell vinni a világba az üdvösség üzenetét (Márk 16,15), mert az angyalok 
nem tudják az Igét hirdetni. Az emberek az Ige hallása nélkül nem tudnak hinni és üdvösséget nyerni. A 
gyógyulás is hit által történik éppúgy, mint az üdvösség. 

Apostolok cselekedetei 14,7-10. 
7. És ott prédikálják vala az Evangéliumot.  
8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és 

soha nem járt.  
9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite hogy meggyógyul,  
10. Monda nagy fennszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt.  
Ez a csoda, prédikálás során történt, vagyis az Ige hallásából, és nem kézrátétel által. Az interneten 

keresztül is történt gyógyulás oly módon, hogy az ige hallása által hit ébredt az illető szívében és meg tudta 
ragadni a gyógyulást. A sánta ember nem Pál hite alapján gyógyult meg, hanem a saját hite által nyerte el a 
gyógyulását. Valójában a hite tartotta meg őt éppúgy, ahogy a vérfolyásos asszonyt is, akinek Jézus azt 
mondta, hogy: a te hited megtartott téged! (Márk 5,34) 

Pál apostol három dolgot tett: 1./ hirdette az Evangéliumot; 2./ felismerte, hogy a sántának van hite a 
gyógyulásra; 3./ felszólította, hogy járjon. A beteg szintén három dolgot tett: 1./ meghallgatta a prédikációt; 
2./ hitt abban, hogy meggyógyul; 3./ engedelmesen megcselekedte az Igét, felugrott és járt. 

Róma 1,16. 
16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvös-

ségére, zsidónak először meg görögnek.  
Pál odaadó szívvel hirdette az üdvösség és a gyógyulás Evangéliumát az elveszetteknek. Az emberek 

szabadulása érdekében a teljes evangéliumot hiánytalanul kell hirdetni, nem csak annak egy részét. 
Apostolok cselekedetei 8,5-8.  
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5. És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.   
6. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván 

a jeleket, melyeket cselekedék.  
7. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok 

gutaütött és sánta pedig meggyógyula.  
8. És lett nagy öröm abban a városban.  
A hatalmas csodák annak eredményeképpen történtek, hogy a Krisztust prédikálták, ahogy ma is tesszük. 

Az Újszövetség a gyógyító Krisztust ismeri, és a testünk természetfeletti gyógyulása a megváltásunk része. 
Jakab 5,14-15. 
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, meg-

kenvén őt olajjal az Úrnak nevében.   
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, 

megbocsáttatik néki.  
Van, aki az ima erejében és az olajjal való megkenésben hisz. Hasznos a buzgó imádság, és ez alapján 

segíti fel az Úr a beteget. Az isteni gyógyulás mindenki számára elérhető az Evangéliumban. Amint 
világosságot (megértést) nyer valaki az Igéből, hit fakad belőle. 
2. A remény és hit 

Zsidó 11,1. 
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.  
A hit azt jelenti, hogy biztosak vagyunk abban, amiben reménykedünk, és meg vagyunk győződve arról, 

hogy amit nem látunk, az végül a miénk lesz. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a 
dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy még nem látja. A hit hozza valóságba a reménylett dolgo-
kat, mert Istentől csak hit által nyerhetjük el a szívünk kívánságait.  

Kétféle hit létezik és a kettő között hatalmas különbség van. 
Az egyik a természetes emberi hit, ami mindenkinek van, akár elveszett, akár újjászületett az illető. Ez a 

fajta hit az érzékszervek alapján működik. 
A másik a bibliai hit, ami a szellemünkben van, és ez az Igén alapul. Ez a fajta hit pedig csak az újjá-

született hívőknél létezik, ami a szívünkben, szellemünkben fogan meg, és ott lakozik. Nagyon fontos, hogy 
a szíveddel higgyél, és ne az érzékszerveidre hagyatkozz. 

A hit keze ragadja meg a meg nem valósult reményt, hogy azt a valóságba tudja hozni. Például, 
reménykedhetsz abban, hogy ki tudod fizetni a számláidat, azonban a te hited adja meg a biztosítékot arra, 
hogy amikor szükséged lesz rá, a kellő időben a kezedben lesz a pénz. A hit mindig azt mondja ki, amit az 
Ige mond, mert az Istenben való hit valójában az Igében való hitet jelenti. 

A következő történet bemutatja, hogyan kell az Igén cselekedni, hitben megállni és kitartani. Amikor 
Kenneth Hagin16 hónap után felkelt a betegágyából, pénzre, jövedelemre volt szüksége, ezért elment egy 
faiskolába dolgozni, ahol facsemetéket szedtek ki. Ez kemény fizikai munka volt, főképpen az ő számára, 
mivel hosszú ideig ágyban feküdt élet és halál között, ezért teljesen legyengült. Munkatársai úgy gondolták, 
hogy Hagin a gyengesége miatt ott fogja hagyni az állását, de ő bátran kijelentette: Az Úr adja az én erőmet! 
Vagyis teljes mértékben az Igére tekintett. 

Zsoltár 27,1. Az Úr az én életemnek erőssége…  
Fizikailag képtelennek érezte magát erre a kemény munkára, de ennek ellenére hitben megcselekedte az 

Igét és ottmaradt. Több egészséges ember dolgozott ott, de kitartóan egyik sem bírta a munkát, emiatt 
többen feladták. Hagin az első két fa kiásását hitben végezte el, és ezt követően kapta meg az Úr természet-
feletti erejét a napi munkájához.  

Tehát elsőként hitben kell megtenni a lépéseket, és ezt követően várhatjuk el az Úr segítségét. Lásd meg, 
hogy Isten támogatása milyen hatalmas előnnyel jár! Azok, akik a saját erejükre támaszkodtak, végül mind 
feladták és elmentek, de Hagin Isten erejére támaszkodva mindennap kitartott a munkaidő végéig.  

Vegyünk egy hétköznapi példát a hitben való megállásra. Például egy disznóvágás akadályai: időjárás, 
emberhiány, kifogy a gázpalack, lyukas a bél, nem jön meg a böllér – de estig mégis minden elkészül a 
kitartó hit alapján. Tudnod kell, hogy Isten jó, de ezt csak akkor tapasztalhatod meg, amikor az Ige alapján 
cselekszel és meglátod annak az eredményét.  

Sokan megállnak a reménynél, de a remény nem ölt valóságot, csak a hit. A remény szerint meg fogom 
majd kapni, ami jövő idő, a hit szerint pedig most megvan nekem, ami jelen idő, holott még nem látom. De 
ez rámutat a kettő közötti különbségre.  
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Sokan szeretnének valamit kapni Istentől, de erre a világi ember azt mondja, hogy hiszem, ha látom. A 
Biblia viszont azt állítja, hogy akkor fogod meglátni, ha még a valóságba jövetel előtt elhiszed, hogy meg-
van neked.  

Márk 11,23-24. 
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.  

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, 
és meglesz az néktek.  

Az Ige különbséget tesz a fejhit (elmében levő hit), és a szív hit (szellemünkben levő hit) között, de csak 
a szívhit képes működni. Ha a szívünkben nem kételkedünk, akkor működik a hitünk, viszont a fejben levő 
kételkedés nem akadályozza a szívben (szellemben) levő hit működését. 

A sikeres imaválasz három lépése:  
1./ Elmondjuk a hit imáját,  
2./ Az ima pillanatában hisszük azt, hogy megvan a kért dolog,  
3./ Ezt követően válik valósággá az imaválasz. 
El kell hinnetek, hogy hitben már megkaptátok, még mielőtt meglátnátok! Az eredmény elérése 

érdekében az imát követően a gondolatainkat mindig azon a képen kell tartanunk, ami a megoldást 
tartalmazza! (Ehhez ajánlom elolvasni az Örömhír-Hírmondó újság 2011/03 számából A képzelőerő fontos-
sága… című cikket: http://bekevar.x3.hu/ohm.htm)  

Sokan azért szenvednek kudarcot, mert nem látják a hit szemével az imáikra a választ, ezért egyre 
rosszabbá válik a helyzetük. Ne azért higgy az természetfeletti gyógyulásban, mert sok bizonyságot hallottál 
már, hanem azért higgyél, mert Isten Igéje ezt mondja. Ne abban higgy, amit látsz, hanem abban, amit a 
Szentírás mond rólad, és ekkor nem marad el az eredmény sem. 

Hasonlítsuk össze Tamás és Ábrahám hitét.  
János 20,24-29. 
24. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettősnek hívtak, nem volt ővelük, amikor eljött Jézus.  
25. Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem 

látom az Ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be 
nem bocsátom az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.   

26. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva 
volt, beméne Jézus, és megálla a középen, és monda: Békesség néktek! 

27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te 
kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.  

28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én Istenem!  
29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: áldottak, akik nem látnak és hisznek.  
Tamás hite természetes emberi hit volt, mert csak az érzékszerveire hagyatkozott. Az áldásokat csak 

azok tudják birtokolni, akik az Igén alapuló hitben járnak és nem látásban. 
Róma 4,17-21. 
17. Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, 

aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.  
18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint 

megmondatott: Így lészen a te magod.  
19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem 

Sárának elhalt méhére;  
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget 

adván az Istennek,  
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.  
Ábrahámnak bibliai hite volt, mert elhitte Isten ígéretét, hogy számtalan utódja fog születni (gyerek, 

unoka, ükunoka). Ő nem a fizikai állapotára tekintett (öregség, meddőség), hanem Isten Igéjére. Soha ne 
vedd le a tekintetedet Jézusról (Igéről), mert minden a te hited szerint fog történni, akár jó, akár rossz.  

Máté 8,13. …legyen néked a te hited szerint. 
Példabeszédek 4,20-23. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.   
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. 
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22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. 
23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.  
Fontos, hogy az Ige mindig a szemünk előtt legyen, és a szívünkben gyökeret verjen, továbbá gyümöl-

csöt hozzon. Ebben a versben az egészség szó orvosságot is jelent, tehát Isten Igéjét naponta éppúgy be kell 
venni, mint a gyógyszert, de Isten Igéjének nincs mellékhatása.  

Sokan azért buknak el az élet különböző területein, mert elbukottnak látják magukat, ahelyett, hogy Isten 
győztes Igéjére tekintenének, és felemelkednének. De az ördög nem tud bennünket legyőzni, mert Jézus már 
legyőzte őt. Nem élhetünk át győzelmet, ha folyton a vereségről beszélünk.  

Lásd magad az Ige igazságában gyógyultnak, egészségesnek (Mát. 8,17), valamint gyarapodónak, gaz-
dagnak (Fil. 4,19). Ha nem így látnád magadat, akkor ez azt jelentené, hogy az Igét szem elől tévesztetted. 
Isten, mindenáron szeretne megáldani az Igéje által, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha te az Igéje alapján 
cselekszel. El kell hagynunk a helytelen dolgok megvallását, és el kell kezdenünk a pozitív és építő szavak 
helyes használatát. Mindig a helyes dologról beszélj, és a helyes dologban higgy. 

Valljuk meg közösen: Az Úr az én segítségem, az Úr az én gyógyítóm, betegségeimet Jézus viselte és fáj-
dalmaimat hordozta. 

Zsidó 4,14. Egyszerű ford. 
14. Nekünk hatalmas Főpapunk van: maga Jézus, az Isten Fia, aki felment a Mennybe! Ezért szi-

lárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk! 
Itt az ige kulcsa az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ugyanarról a dologról mindig ugyanazt mondjuk. 

Például, ha imádkoztunk a vérnyomásod helyreállításáért, akkor ezt követően azt erősítsd a szavaiddal, hogy 
a vérnyomásod tökéletes Jézus nevében. 

Három tényező teheti legyőzötté az embert: a helytelen gondolkodás, a helytelen hit és a helytelen beszéd. 
Figyeld meg az összefüggést: ahogyan gondolkodunk, olyan lesz a hitünk, és amilyen a hitünk olyan szavak 
fogják elhagyni a szánkat.  

A sikeres és győztes élet titka a helyes hit, mert minden azon múlik, hogy mit hiszel, és mit mondasz ki. 
A valódi hit az Igére épül, ezért táplálkozz vele, áss le a mélyére, és elmélkedj rajta. Ha meg tudod változ-
tatni, amiben hiszel, akkor gyökeresen meg fog változni az életed. 


