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A HIT VAGY A TÖRVÉNY CSELEKEDETE? 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2021. 05. 16. 
 
Hisszük, hogy ami ma elhangzik, mindannyiunk hasznára, javára és épülésére lesz. Mi 

igyekszünk, és ez a kötelességünk, ez a feladatunk, ez az elhívásunk, hogy Isten Igéjét és Isten 
igazságát tolmácsoljuk felétek. Ha megismerjük az igazságot, az szabaddá tesz bennünket. 
Önmagában az igazság, amit nem ismerünk meg, nem túl sokat használ nekünk. Tehát az 
igazságot meg kell ismernünk, és utána el kell fogadnunk, ehhez pedig hitre van szükség. Ma 
a hit témáját fogjuk körüljárni. Nagyon sokféle hit létezik, amiket meg lehet különböztetni. 
Minden embernek van hite, ami egy természetes hit. Van formális hit, van képmutató hit, 
tévhit, vannak hiedelmek, és a hitnek sok fajtája létezik még, amit az emberek ma hitnek 
neveznek. Minden ember másképp gondolkodik a hitről. Van, aki azt hiszi, hogy nagyon nagy 
hite van, van, aki azt, hogy nincs hite, és van, aki azt gondolja, hogy kicsiny hite van. Sokféle 
elképzelés van a hittel kapcsolatban az emberek között, és a világban, de nekünk egy olyan 
hitre van szükségünk, amely győzelemre vezet bennünket. Ez a győztes hit pedig az isteni 
fajta hit. János első levelére lapozzunk.  

1János 5,4–5. 
4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely 

legyőzte a világot, a mi hitünk. 
Látjátok, hogy itt van a kulcsa a győzelemnek, és még nem fejeződött be az igevers, mert 

az 5,5 azt mondja: 
5. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! 
A győztes hit Krisztusban van. Ha olyan hitünk van, ami nem győzi le a világot, akkor az 

nem isteni fajta hit. A Biblia világosan tanítja, hogy az isteni fajta hit az, amit Istentől 
kaptunk. Ez a hit le kell, hogy győzze a világot, és le kell győznie az életünkben minden 
problémát. Ennek a hitnek ugyanolyan eredményre kell jutni, mint Jézus hitének, hiszen mi 
Jézus hitét kaptuk meg, amikor újonnan születtünk. Honnan van a hit? A hit mindenképpen 
hallásból van. Mindenféle hit hallásból van. Ahogy az ember szocializálódott, ahol felnőtt, 
amiket hallott, abból alakult ki minden ember hite. Az isteni fajta hitet pedig egyrészt 
megkaptuk, amikor újjászülettünk, másrészt Isten Igéjének a hallásából származik. Ha győztes 
hitet akarunk, és győzelemre akarunk jutni, akkor azt egyetlenegy helyről tudjuk megszerezni, 
Isten Igéjéből. Honnan születtünk újjá? Péter apostol levele mondja, hogy mind, akik újonnan 
születtetek, nem romlandó, de romolhatatlan magból, Isten Igéje által, amely él, és megmarad 
örökké. Vagyis mi Isten Igéjéből születtünk újjá, egy romolhatatlan magból. Jézus nem 
kevesebbet állít, mint azt, hogy aki hisz Őbenne, azaz az Igében, ugyanazokat fogja csele-
kedni, amiket Ő cselekedett. Tehát ha ugyanazt a hitet használjuk, ami Jézusnak volt, akkor 
nekünk ezzel a hittel ugyanarra az eredményre kell jutnunk, mint Jézusnak. Ha nem ezt a hitet 
használjuk, és nem jutottunk eredményre, akkor nem az isteni fajta hitet használtuk. 

Nagyon sok ember van megtévesztésben, és sokszor gondoljuk azt, hogy helyes a hitünk, 
hogy isteni fajta hitünk van. Sokszor fordult elő velünk, hogy azt gondoltuk, helyesen hi-
szünk, és nem így volt, mert nem ugyanazt az eredményt kaptuk, mint amit Isten Igéje mond, 
és nem ugyanarra az eredményre jutottunk, amire Jézus jutott a hitével. Ilyenkor bennünk van 
a hiba, és nem Isten Igéjében. Sokszor tévesztjük meg saját magunkat is, hogy azt gondoljuk, 
hiszünk, közben pedig nem, hanem törvényeket, vallásos formulákat, tévhiteket, hiedelmeket 
gondolunk, de ez a fajta hit mindig rossz eredményre vezet. A Zsidó 11,3-at nézzük meg. Itt 
az Ige komoly betekintést ad nekünk a hit világába.  

Zsidó 11,3. 
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami 

látható, a láthatatlanból állott elő. 
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Olvastam olyan teológiai könyveket, amiben az van írva, hogy Isten a semmiből teremtette 
a világot. De ez óriási tévedés! Ez még finoman szólva is tiszteletlenség Isten felé, Isten 
szavát semminek tartva. De a világ nem a semmiből teremtetett, hanem Isten szava által állott 
elő az egész teremtett világ. Tehát ez a teremtett világ, amit ma látunk, Isten hitének a fizikai 
lenyomata. Minden, ami ezen a földön van. Ha ezt megértjük, akkor azt is megértjük, Isten 
hite hogyan működik. Isten nem volt kötve az érzékekhez, a tapasztalatokhoz, mint a mi 
emberi fajta hitünk, mert Isten előtt nem teremtett senki sem világot, tehát Istennek nem vol-
tak tapasztalatai. Isten egy hit-Isten, és előszólította a nem létezőt. Nem a semmiből, hanem 
az Ő szavából. Nagyon fontos, itt a minden szóra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy minden, 
ami látható, a láthatatlanból állott elő. Tehát minden, ami létezik, ami a fizikai világban van, 
az mind a hit eredménye. Az mind a hit fizikai lenyomata. Mivel Isten a saját képére teremtett 
bennünket, így mi is hit által teremtjük meg a saját valóságunkat. Ha győzelemre akarunk 
jutni a világgal, és olyan győzelmeket akarunk aratni, amilyet Jézus aratott, akkor nekünk 
olyan hitre van szükségünk, amilyen Jézus hite. Nyilván mi nem kaptunk arra felhatalmazást, 
hogy bolygókat teremtsünk, de hatalmat kaptunk itt a föld fölött, hogy itt uralkodjunk, és 
növekedjünk és gyarapodjunk és sokasodjunk. Isten kiadta az utasítást. Ehhez pedig hitre van 
szükségünk. Mit mond Péter apostol?  

1Péter 1,7. 
7. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált 

aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus 
megjelenésekor; 

Mit mond? Hogy a mi hitünk értékesebb még a veszendő aranynál is, értékesebb minden-
től. A világot a hitünkkel tudjuk legyőzni, és ha győztes, áldott életet akarunk élni, akkor 
ehhez a győzelemhez hitre, mégpedig isteni fajta hitre van szükségünk. Ez a hit nem a 
természetes hit, a nevében is benne van, hogy ehhez nem tudsz hozzájutni természetes módon. 
Ehhez egyetlen módon tudunk hozzájutni, Isten Igéjének a tanulmányozásából, mégpedig 
olyan módon, hogy Isten kijelenti az Ő igazságát a Szelleme által a mi szívünkben. Isten 
elküldte az Ő Fiát, elküldte az Ő Igazságát, és ezt az igazságot kell nekünk megismerni. A 
világnak nem lesz soha isteni fajta hite Jézus Krisztus nélkül. Már az ember bukásánál 
világossá vált az, hogy az embernek megváltóra van szüksége. Amikor Isten befedezte Ádám 
és Éva mezítelenségét, akkor állatbőrrel tette. Ez már eleve egy megváltóra mutat, hogy Isten 
nem tudja elfedezni, hogy Isten nem tudja eltörölni az ember bűneit, mert vagy az ember 
halálára, vagy egy helyettesítő halálára van szükség ahhoz, hogy az ember bűne eltöröltessen. 
Isten már a világ teremtése előtt elrendelte a Messiást, elrendelte a Megváltót, és elrendelte 
azt is, hogy bennünket a saját fiává fogad.  

Amikor a Bibliát olvassuk, amikor látjuk a dolgokat, és szeretnénk megérteni, két dolgot 
kell figyelembe vennünk. Nagyon fontos. Hogy történnek a dolgok? Először is szellemi síkon 
történnek. Minden, ami fizikai szintre kerül, előbb szellemi síkon történik meg Amikor 
olvassuk az egész üdvtörténetet, az eseményeket, a cselekményeket, akkor már csak a szelle-
mi sík fizikai lenyomatát látjuk, és mind ez már szellemben megtörtént. Isten elrendelte, ki-
mondta, és meg lett, szellemben megtörtént. Ugyanez van a mi életünkben is, mi is a 
láthatatlanból hozzuk elő a dolgokat a fizikai valóságba. Senki nem volt ott közülünk, amikor 
Isten megváltotta a világot. A fizikai szemeinkkel nem láttuk a bűnt. Azt se láttuk, hogy Isten 
hogyan törölte el a bűnt. Mindezeket hogyan tudjuk birtokba venni? Hit által úgy, hogy 
halljuk Isten Igéjét, hogy Isten Szelleme bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy 
Isten gyermekei vagyunk.  

Efézus 2,8−9. 
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 
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Tehát kegyelemből, hit által. Se a kegyelem, se a hit, az üdvözítő hit nem tőlünk van, 
ahogy a Titusz levél is írja, mert megjelent a mi Urunk, Jézus Krisztus üdvözítő kegyelme. 
Pontosan ezért az üdvösség és az örök élet, amit el tudunk venni Istentől, hit által érhető el. 
De Isten ezt már elkészítette a világ teremtése előtt, mert Ő mindentudó Isten. Pontosan tudta 
azt, hogy az ember el fog bukni, és hogy az embernek egy megváltóra van szüksége. Isten 
Izraelt három okból hívta el. Az első ok az volt, hogy Istent dicsőítse, és imádja. A második 
ok az volt, hogy bizonyság legyen a világ népeinek. A harmadik ok pedig, hogy onnan hozza 
elő a Megváltót. Megígérte, hogy Dávid házából fog eljönni a Messiás, a Megváltó. Az egész 
történet erről szól. Ez a szellemi része. A sátán ezt szeretné megakadályozni, de ha olyan 
kemény fickó lenne, mint aminek tartja magát, és ha meg tudta volna akadályozni, akkor 
legelőször azt akadályozta volna meg, hogy az emberek üdvözüljenek. De a sátánnak ehhez 
nem volt elég bölcsessége, nem volt elég ereje, mert Isten megváltási terve már készen volt. 
Ha akkora hatalma lenne az ember fölött, akkor megakadályozta volna, hogy a Megváltó 
eljöjjön, hogy az ember megváltást kapjon, és hogy Isten terve be tudjon teljesedni.  

De Isten eltervezte kezdettől a véget, és az ördög pontosan tudja, hogy kevés ideje van, és 
azt is tudja pontosan, hogy mi lesz a vége. Nekünk is tudnunk kell, hogy mi lesz a vége, hogy 
nincs itt örökkévaló városunk ezen a földön, a mi örök lakhelyünk az új Jeruzsálem lesz, az új 
mennyei Jeruzsálem. A sátán most embereket használ, tudatlan embereket, akik nem ismerik 
Istent. Bár mondják sokan, hiszik, ez is egy tévhit, hogy ők az igaz Istenben hisznek. Az igaz 
Istenhez egyetlen út van csak, Jézus Krisztus, senki más. Ezt mondja a Biblia, hogy nincs 
senki más, és ezt is csak hit által értjük meg. Tehát minden, amit itt, a fizikai világban látunk, 
először a láthatatlan világban volt. Nézzük, hogy mit jelent a hit, pontosan le van írva a Zsidó 
11,1-ben: 

Zsidók 11,1. 
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyő-

ződés, és azoknak bizonyítéka. 
Tehát olyan dolog, amit nem látunk, de meg vagyunk győződve, hogy az egy valóság. A 

materiális, a fizikálisan gondolkodó emberek számára ez bolondság. És akik azt mondják, 
hogy ez bolondság, ők is az életük döntő részében hitben járnak, és hit által van a birtokukban 
olyan dolog, aminek semmilyen fizikai bizonyítéka nincsen. Nincs ember hit nélkül. De még 
egyszer mondom, különbséget kell tenni az isteni fajta győztes hit, és az egyéb más hitek 
között. Az isteni fajta hitet meg tudjuk szerezni Isten Igéjéből. De mit jelent az Isten hit? 
Bizalom. Ha megnézzük az egész üdvtörténetet, amikor emberek elbuktak, annak mindig 
ugyanaz az oka volt, szinte kivétel nélkül minden bukásnál megtalálod azt, hogy nem hitt 
valaki Istennek.  

Végigolvastam az elmúlt időszakban Izrael egész történetét, kezdve a teremtéstől, Ábrahá-
mon, a Messiáson át egészen napjainkig, és minden esetben azt látom, hogy amikor egy nép, 
amikor az emberek elbuktak, annak egyetlenegy oka volt, hogy nem hittek Istennek, nem 
hitték el azt, amit Isten mondott. Ha jobban megvizsgáljuk az eddigi kudarcainkat, amikor 
mellényúltunk valaminek, valami nem úgy jött elő, akkor valószínű, hogy sok esetben mi is 
megtaláljuk okként ugyanezt. Ha végignézzük egész Ábrahámtól Izrael történetét, viszontag-
ságait, akkor éppen ezért Izrael egy központi helyet foglal el az üdvtörténetben, és az egyik 
legfontosabb személy Ábrahám volt, akinek Isten megígérte az örökséget, hogy őbenne fog 
megáldatni az ő fizikai magja, és a föld minden nemzetsége. Tehát Isten betöltötte és betölti 
ezt a próféciát. Egy dolog biztosan kiderül az írásokból, hogy Isten az Úr a népek és a 
nemzetek fölött, és az Ő terve nem fog meghiúsulni.  

Ez viszont nem jelenti azt, hogy ami itt a földön történik, az minden Isten akarata. Ez az 
állítás egy hitgyilkos állítás. Amikor valakivel valami rossz dolog történik, akkor mindig azt 
mondják, hogy ez biztos Isten akarata, mert anélkül semmi nem történhet meg. Ez egy hamis 
hit! Nyilván van Istennek egy akarata, van egy terve, ami meg fog valósulni, de sajnos mind-
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az, ami itt a földön történik, nem Isten akarata. Ha megnézzük a Timótheushoz írt levélben az 
Igét, ott világosan írva van, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság 
ismeretére eljusson. Akarata ez Istennek? Akarata, mert le van írva! Akarata, hogy az 
üdvösségen belül minden ember gyógyult legyen, bővölködjön, egészséges legyen? Akarata 
ez Istennek? Teljesen világos, hiszen benne van a Bibliában. És akkor ez az akarata Istennek 
mindenkinél megvalósul? Nem! Nem, mert Isten egy dolgot nem tud, hazudni. Ő szabad 
akaratot adott az embernek. Az ember a szabad akaratából, saját hitéből, a meggyőződéséből 
eldöntheti azt, hogy engedelmeskedik Istennek, vagy sem. És máris felülírta Istennek az ő 
életére vonatkozó akaratát!  

Isten akaratát felül lehet írni? Igen! Mert szabad akaratod van rá. Szabad akarata van 
minden embernek, hogy akár a pokolba is mehessen, annak ellenére, hogy Isten megváltotta 
és kifizette az árat érte. Sajnos nem mindenben van meg Isten akarata. Miért tanította Jézus, 
hogy azért imádkozzunk, hogy legyen meg Isten akarata, úgy a földön, mint ahogy a 
mennyben van? Mert sajnos nem mindenben van meg Isten akarata. Mert Isten az embernek 
szabad akaratot adott, és nem marionettbábunak teremtette, hanem az Ő gyermekének. És 
Isten az ígéretét beváltotta, elvégezte a megváltásunkat illetően, nekünk kell a szabad 
akaratunkból dönteni, hogy akarunk-e egy győztes életet, vagy nem akarunk. Ehhez minden 
embernek megvan a joga, minden embernek erre megvan a szabad választása. Tehát a hit az 
egyben egy bizalom is. Egy meggyőződés, egy bizonyosság, egy bizonyíték, egy hűség, egy 
megbízhatóság, ilyen jelentései vannak, amit Károli Gáspár hit szónak fordított. Hitelesség, 
ígéret, biztosíték, kezesség, szerződés, megbízás, letét, oltalom, fennhatóság. Ezek mind a hit 
szónak a jelentése.  

Az isteni hit minden probléma felett áll. Nézd meg, hogy Jézus aggódott-e valaha? 
Mondta-e valaha, hogy hát fiúk, ez elég nagy probléma, nem tudok mit kezdeni ezzel a 
helyzettel! Hányszor hallottatok ilyet Jézus szájából? Egyetlen egyszer sem. Hallottunk-e már 
ilyet magunktól, vagy a testvéreinktől, vagy a gyülekezetben? Persze, hogyne hallottunk 
volna! És nagyon sokan azt gondoljuk, hogy az a hitünk, amit vasárnap kimondunk. De a 
hitünk nem az, amit vasárnap kimondunk, hanem az, amit hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön, pénteken, és szombaton cselekszel. Ez az igazi hitünk. Ugyanis a mai tanításnak 
az a címe: A hit cselekedete, vagy a törvény cselekedete? Ezt nagyon sokan tévesztik össze, 
hogy hisznek Istenben, szeretik Istent, elkötelezettek az Úr irányába, és mégis vallásos 
formulákat követnek. Előfordul az életünkben, hogy jönnek kellemetlen dolgok, imádkozunk 
valakiért, és meghal mégis. Imádkozunk valakiért, és nem látjuk a gyógyulást. Ilyenkor az 
emberek mit mondanak? Miből szűrik le a következtetést? Az eredményből. Hát, ha nem 
látom az eredményt, akkor az Ige nem igaz! Azt mondják, hogy imádkoztunk X. Y.-ért és 
nem gyógyult meg, akkor az Ige nem igaz. Ez milyen hit? Ez egy hamis hit! Az isteni fajta hit 
azt hiszi el, amit Isten mondott. Azt tartja valóságnak. Az egyetlen igazság, ami létezik. Mi 
nem tagadjuk azt, hogy a betegség van, létezik. Ez nem hit. Az Ábrahám hitéről olvassuk a 
Róma 4-ben, hogy Ábrahám hite a nemlétezőt szólítja elő. Mit olvastunk az előbb a Zsidók 
11,2-ben? Hogy ami látható, az a láthatatlanból áll elő. Miért van szükségünk a hitre? 
Pontosan azért, mert még nem látjuk.  

Amikor valamilyen hamis tünet van a testeden, megtámadott egy betegség, akkor idejössz, 
hogy imádkozzunk érted. Persze, elváró hittel jössz, és hisszük, hogy úgy jössz ide, hogy 
igen, most elveszem a gyógyulásomat, és megkapom. De van, akinek annyira kemény a szíve, 
annyira a fizikai, a materiális világban él, jár, mint ahogy mindannyian onnan jövünk, hogy 
egyszerűen nem tudja elfogadni a gyógyulását. Ekkor mi történik? Imádkoztunk érte és utána 
azt mondja: Nem gyógyultam meg, Isten Igéje nem működik! Na, így lopja ki az ördög az 
embereket a gyógyulásból, így lopja ki a hitből és így lopja ki azokból az áldásokból, amit 
Isten adott az embernek! A megtévesztés, a hazugság által. Az, hogy Isten Igéje igaz vagy 
nem igaz, azt nem abból állapítom meg, hogy én mit látok egyelőre a fizikai valóságban. A 
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Biblia világosan tanítja, a Márk 11-ben van, hogy amit imádságotokban kértek, higgyétek, 
hogy mindazt már megnyertétek és meglesz nektek. Nagyon sok embernek van hamis hite. 
Azt mondják néhányan, hogy hát igen, Isten tud gyógyítani. Persze ez igaz, ez igazság, de 
nem ez az isteni fajta hit. Jézushoz egy leprás jött egyszer és azt mondta, hogy ha akarod, 
meggyógyíthatsz engem! Tehát ez a leprás is tudta, hogy Isten tud gyógyítani. Azt nem tudta, 
hogy Isten meg akarja-e gyógyítani.  

De a hit mit vall meg? A hit most van meg. Amikor Isten kijelentette magát Mózesnek, 
amikor fölment a Hórebre és megjelent neki, megkérdezte, hogy ki vagy? Azt mondta, hogy 
Vagyok, aki Vagyok! Mi a neved? Hát a Vagyok. Vagyok, aki Vagyok. Tehát Isten hogy 
jelentette ki magát? Isten egy most Isten, nem azt mondta, hogy voltam, aki voltam, vagy 
leszek, aki leszek. Isten mindig most. A hit mindig most. A hit nem a lesz, meg nem a majd, 
meg nem a volt. Hanem én Krisztus sebeiben meggyógyultam, ha mondjuk a gyógyulásban 
gyakorlod a hitedet. Vagy Jézus Krisztus szegénnyé lett érettünk, hogy az Ő szegénysége által 
meggazdagodjunk. Tehát ezeket kijelentem. A hit mindig most van. Az isteni fajta hit az 
mindig most van. Amikor Jézus a tíz leprást meggyógyította, akkor ott azonnal nem tűnt el a 
lepra, hanem mondta nekik, hogy menjetek fel Jeruzsálembe és vigyétek a ti ajándékotokat az 
Úrnak. Az ószövetségben ötfajta áldozat volt. Volt két kötelező áldozat, a vétek és a bűn 
áldozat, és volt még másik három áldozat, az égő áldozat, a teljesen égő áldozat és az étel-
áldozat, amit az emberek önként vittek az Úrnak. Például a gyógyulásukért, a megtisztulá-
sukért.  

Tehát Jézus fölküldte a leprásokat Jeruzsálembe. Az onnan egy hét, de lehet, hogy több út 
volt és útközben tisztultak meg. Látod, Jézus kimondta és megtörtént a gyógyulásuk, de mire 
az a fizikai valóságukba jött, az egy kis idő. A földön élünk és van egy fizikai sík, van egy 
idő. Ezért mondja Jakab, hogy örüljetek, amikor különféle kísértésbe estek, mert ez 
kipróbáltságot szerez. Most nem akarok odalapozni, a Jakab első levelében van. Azt mondja, 
tökéletes legyen a hitcselekedet, mert a hit cselekedetek nélkül halott. Azt mondja az Írás:  

Jakab 2,17–18. 
17. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. 
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. 

Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom néked mutatni 
az én cselekedeteimből az én hitemet. 

Itt nagyon fontos, hogy az isteni fajta hit a mi esetünkben nem a törvény cselekedetéből 
van. Nem az a hit, hogy megteszek különféle betanult formulákat, itt a megvallásokkal 
kapcsolatban is. Hanem a hit az a szívbeli hit. Az üdvösséget hogyan kapjuk? Hisszük, és 
akkor, ha csak hisszük és nem teszünk semmit, akkor üdvözülni fogunk? Nem, szívvel 
hisszük és szájjal megvalljuk. Tehát nem elég az, hogy hisszük, hogy Jézus Isten Fia, hisszük 
Istennek a kegyelmét, hanem be kell fogadnunk Jézust a szívünkbe, meg kell cselekednünk a 
hitünket. A hit cselekedetek nélkül halott! Ez nem a törvény cselekedete, nem azért kapjuk 
Istentől, mert megteszünk valamit. Mi a baj a vallásos hittel? Nagyon sokszor hallottam: 
Miért nem gyógyult meg az az ember? Hiszen ő megérdemelné! Innentől kezdve már a tör-
vény cselekedeteiről beszélünk. Úgy gondolják némelyek, ha én megteszek valamit Istennek, 
akkor Istent elkötelezem arra, hogy Ő engem meggyógyítson. Teljes, totális tévedés és 
keresztények százai, ezrei, milliói élnek ebben a tévhitben. Ha eleget böjtölök, ha eleget imád-
kozom, ha eleget nyafogok Istennek, ha eleget könyörgök, akkor majd talán Isten méltónak 
talál arra, hogy a gyógyulások sorába engem is bevegyen? Majd akkor talán egyszer meg fog 
gyógyítani, ha már elég szent és elég jó vagyok? Ez a totális hamis vallásos hit!  

Az igazság pedig, tudod, mi? Az, hogy Krisztus sebeiben meggyógyultál, kettőezer évvel 
ezelőtt! Ez az igazság és ezt az igazságot kell érvényesíteni. Hosszú évek alatt rengeteg 
embert láttunk meggyógyulni, egyetlen ima által. Volt köztük olyan, aki holtrészeg volt, nem 
tudott állni, és imádkoztunk érte és Isten meggyógyította. Soha nem felejtem el, Csepelen volt 
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egy ember, igyekeztünk messze állni tőle, mert talán akkor mosakodott utoljára, amikor az 
eső ráesett és akkor érte víz. Viszont alkohol volt benne bőségesen, ahogy ránk lehelt, hát 
nagyon érdekes volt. Verekedésből jött éppen, tehát nem egy békeszerető ember volt, 
kötekedő volt ott is. Kirúgták a szemét egy verekedésnél, és Isten ott gyógyította meg a 
szemünk láttára. Akkor most ez az ember megérdemelte a gyógyulást? Egyáltalán nem. 
Tudod, mi a helyzet? Az az igazság, hogy nem érdemelte meg. A másik igazság, hogy nem 
ezért kapjuk, mert megérdemeltük, hanem hit által elvesszük, birtokba vesszük azt, amit 
nekünk Jézus már megszerzett.  

Tehát nem a hiteddel szerzed meg, nem a jóságoddal, nem a cselekedeteiddel, hanem a 
hiteddel veszed el. Hittel elvesszük! A hit az a kar, ami kinyúl azért, amit Isten már meg-
szerzett. Amit Isten neked már megszerzett, arra igényt tarthatsz. Lehet, hogy abból még 
semmit nem látsz a fizikai valóságban, de ahogy a Zsidó 11-ben olvastuk, az már szellemben 
neked megvan. Az már ott van, és azt neked látnod kell úgy, ahogy Ábrahámnak mondta 
Isten, hogy nézz föl a csillagokra, nézd meg a tengernek a fövényét, annyi lesz a te magod – 
és még nem volt gyermeke! Hetvenöt éves volt, amikor Isten elhívta Ábrahámot és azt 
mondta, hogy nézd, lásd azt a képet! Tehát nekünk nem a betegséget kell látni. Nagyon 
sokszor tapasztaljuk, hogy emberek jönnek Istenhez és fölsorolják az összes problémájukat, 
informálják Istent, hogy mennyi minden baj van, és hogy ezt mondta az orvos, ezt írja a záró 
jelentésben, egy óriási panaszlevél. De Isten pontosan tudja! Jézus többször mondta azt, hogy 
a te hited megtartott téged. Bartimeus ment hozzá, és Jézus azt kérdezte, hogy mit akarsz, 
hogy cselekedjek veled? Ő nem panaszolta végig, hogy jaj, már mióta koldulok, mennyi 
problémám van, mennyi problémát okoz nekem ez a vakság! Látod, Jézus, nem tudok létezni 
így, ott az út szélén ülök, ott koldulok! Nem beszélt erről ez a vak Bartimeus, hanem egyetlen 
dolgot tett, lekapta a felsőruháját. Először is a Lukácsban olvassuk, oda fogunk érni, nagyon 
sokat tanulhatunk ettől, bár ez a jegyzeteim végén van. Nézzük a Lukács 18,35-től: 

Lukács 18,35–43.  
35. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett koldulván. 
36. És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódék, mi dolog az? 
Ezért választottam a Lukácsot, mert több helyen is le van írva, hogy ült egy vak ember és 

tudakozódott, hogy mi történik. Gondolom, hogy ott voltak, akik bizonyságot tettek Jézusról, 
voltak, akik elmondták, hogy igenis, hogy Jézus gyógyít. Ennek a vak embernek, ennek a 
Bartimeusnak – itt a Lukácsban nincs kiírva a neve – hite támadt. És mit csinált ez a 
Bartimeus? 

37. Megmondták pedig néki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra. 
Volt hite? Igen. Honnan volt hite? Hallott Jézusról, mert ha nem hall Jézusról, biztos nincs 

hite. Mondja az Ige, hogyan hihetnének prédikáló nélkül? Tehát valaki elmondta neki. 
38. És kiálta, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! 
Dávidnak Fia, ez egy dolgot jelent. Tudta mindenki, hogy Dávid házából jön el a Messiás, 

Dávid házából jön el a Megváltó. Ezt még ez a vak Bartimeus is tudta. Dávid Fia, könyörülj 
rajtam! 

39. Akik pedig elől mentek, dorgálták őt, hogy hallgasson; de ő annál inkább kiálta: 
Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! 

Nem hagyta magát lebeszélni. Hiába próbálta lebeszélni a hitetlen környezete, ő meg akart 
gyógyulni és ment.  

40. És Jézus megállván, parancsolá, hogy vigyék azt hozzá; és mikor közel ért, 
megkérdé őt, 

41. Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az 
én szemem világa megjöjjön. 

Jézus meg akart-e gyógyítani mindenkit? Ő mindig meg akart, soha sehol nem olvasod a 
Bibliában, hogy valakit nem akart meggyógyítani. De Jézus mégis megkérdezte ezt a vakot, 
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hogy mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa 
megjöjjön.  

42. És Jézus monda néki: Láss, a te hited megtartott téged. 
43. És azonnal megjött annak szeme világa, és követte Őt, dicsőítvén az Istent, az 

egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget adott az Istennek. 
A szinoptikus evangéliumok másik részében le van írva, hogy még mielőtt Jézushoz ment, 

már ott ledobta a felsőruháját. Tehát ő már úgy ment oda, hogy ő már többet azt a meg-
különböztető jelzést nem fogja hordani – és ez a hit. Azt mondja, hogy a hited megtartott 
téged. A múltkor volt szó a vérfolyásos asszonyról, ugyanez a helyzet, azt mondja, a hited 
megtartott téged. Ki volt a gyógyítója? Most azért nehogy itt félreértsük a helyzetet, nem a 
hitünk a gyógyítónk, a mi gyógyítónk Jézus Krisztus! Továbbra is Isten a gyógyító, Jézus 
Krisztus a gyógyító, de amit Ő megszerzett a számunkra, a hitünkkel nyúlunk ki ezért és a 
hitünkkel vesszük birtokba. Nagyon fontos, hogy a hit egy cselekvő hit. Menjünk vissza a 
Jakab leveléhez, azt mondja ott: 

Jakab 2,17. 
17. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. 
Most képzeljük ezt a Bartimeust, aki ott ül az út szélén és elmondja hatszázszor, hogy én 

hiszem, hogy Jézus tud gyógyítani! Én hiszem, hogy Jézus tud gyógyítani! Mi történik ezzel a 
vak Bartimeussal? A vak Bartimeus még mindig ott kiabálna vakon, hogy Jézus tud 
gyógyítani! Ez nem az isteni fajta hit. Nagyon sok ember hiszi, hogy Isten tud gyógyítani, 
mégis nagyon sok embernek van téves hite: ha Isten akar, meggyógyít, ha nem akar, nem 
gyógyít. Ha valakiért imádkoztunk és meghalt, hát Isten nem akarta, hogy meggyógyuljon! 
Mondom, ez az állítás egy hitgyilkos állítás. A hitnek megvan a törvénye, a hit mindig 
működik. A Biblia világosan mondja, hogy Isten most is a szavával tartja fönn az egész 
világmindenséget. A hit állandóan működik. Mindenkinek működik a hit negatív, pozitív 
irányba, mindenhogyan működik, nincs olyan, hogy nem működik. Olyan, mint a gravitáció, 
az is folyamatosan működik, mindegy, hogy New Yorkban vagy Budapesten vagyunk, 
teljesen mindegy. Ha a kisgyerek leesik a fáról, akkor az oka nem az, hogy ma nagyobb volta 
a gravitáció egy kicsit, mint tegnap, hanem mert valamit eltévesztett, valamit elrontott, 
valamilyen hit törvényét valahol megsértette.  

Ezért kell tanulmányoznunk Isten Igéjét, ezért kell nagyon keményen és nagyon hatá-
rozottan ragaszkodni Isten beszédéhez, mert az isteni fajta hit adja nekünk a teljes győzelmet. 
Ha megtesszük azt, amit Isten mondott és tényleg megtesszük, akkor annak ugyanaz az 
eredménye lesz, mint Jézus szolgálatának. Ezt most nem azért mondom, hogy bárki, mert 
mindannyian szenvedtünk már hajótörést a hit dolgában. Sokszor azt hittük, hogy hiszünk és 
közben nem hittünk, mégsem hittünk. Egy dolgot szögezzünk le, hogy Isten Igéje az igazság! 
Inkább az ember legyen hazug és Isten legyen igaz! Tehát ha az Ige egyszer azt mondja, hogy 
az isteni fajta hit mindig működik, akkor az úgy van. Ha ezt mégsem úgy látjuk a fizikai 
valóságban, akkor biztos lehetsz abban, hogy nem Isten az oka.  

Nézzük meg egy kicsit Ábrahám hitét és lapozzunk a Római levél 4. részéhez. Most elég 
sok minden folyik itt Izrael körül és ez a világtörténelem folyamán mindig így volt. Isten, 
amikor megteremtette az embert, szabad akaratot adott neki. De az ember elbukott, ezzel 
bejött a földre a bűn és a halál szellemi törvénye, amely minden emberre elhatott. Az emberek 
eltávolodtak Istentől és a világ annyira gonosz lett, hogy már az emberiség léte volt 
veszélyben, az egész emberi faj fennmaradása, ezért Isten megítélte az egész világot és 
vízözönt bocsátott a földre. Nyolc ember úszta meg, nyolc ember menekült meg. Noé bárkát 
épített és ez a nyolc személy megmenekült. Noénak volt három fia Sém, Hám és Jáfet. Én 
csak azért szeretnék most erről beszélni, hogy lássátok az egész dolognak a szellemi hátterét. 
Ami fizikai szinten manifesztálódott, az már a történelem, az üdvtörténelemhez tartozik. Noé 
egyszer berúgott és mezítelenül aludt a sátrában, és Hám fel akarta fedni az apja mezítelen-
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ségét. Sém és Jáfet, a másik két fiú pedig betakarta őt. Emiatt Noé megátkozta Hámot. Erősen 
hangsúlyozom, hogy ószövetségben vagyunk, és bizony az áldás és az átok a akkor is 
működött, ma is működik, de hadd zárjam le mindjárt azzal, hogy mi is meg lettünk áldva, 
mégpedig az Ábrahám áldásával az Úr Jézus Krisztusban. Mi is áldottak vagyunk.  

De Hámot megátkozta. Gyakorlatilag ez egy szellemi háttér. Ha megnézitek a kánaáni 
népet, Hám nemzetségéből jött elő az egész kánaáni nép. A kánaáni nép eléggé sokat szerepel 
a Bibliában. Ábrahám semita volt, vagyis Sém nemzetségéből jött elő. Ábrahám Táré fia volt, 
Hárán és Náhor voltak a testvérei. Hárán nemzetségéből született Lót. Ábrahámot Isten 
elhívta és kihívta Úr-kaszdimból, hogy járjon Istennel, és az egész család vele ment. Úr-
kaszdim a Perzsa öböl részénél van, hát ezt egy térképen lehet, hogy jobb lett volna, ha 
megmutatom. Nagyon érdekes, a termékeny félholdnak a csücskénél volt egy különösen 
termékeny föld volt, egy nagyon gazdag város volt Úr-kaszdim városa. Babilóniához tartozott 
és Ábrahám a káldeus volt. Isten kihívta őket arról a földről. Egy nagyon gazdag városról van 
szó, ott volt egy huszonegy méter magas torony és ott imádták az ő isteneiket. Tehát egy 
pogány ember volt és pogány isteneket imádtak. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy menjen 
ki arról a helyről. Ez már egy óriási hit. Ábrahám elment a bizonytalanba, nem tudta, hova 
megy. A Zsidó 11-ben is olvassunk erről mindjárt. Nem tudta, de elment, és ez a hit.  

Amikor Isten szólt Ábrahámnak, ő otthagyta a biztonságát, otthagyta a gazdagságát, ott-
hagyta azt a helyet. Isten szólt, hogy menjen, és Ábrahám nem tudta, hova megy. Az Eufrá-
tesz mentén elment egészen északra, fölment Háránba. Megnéztem, mert szeretem a térképet 
nézegetni, vizuálisan jobban megmarad. Kilencszázhetven kilométerre elment Úr városába. 
Ott Háránban letelepedett, voltak szolgái, ott is berendezkedett és mindaddig ott maradt, amíg 
Isten újból nem szólt hozzá.  Magával vitte Lótot is, akinek az apja, Hárán még ott Úr-
kaszdimban meghalt. Ment végül is az egész családja. A Mózes első könyvének a 12. fejeze-
tében olvassuk, amikor Isten újra szólt Ábrahámnak, hogy most megint pakoljon és jöjjön el 
arról a helyről. Fölment északra és északról lejött hatszázötven kilométert Sikembe. Óriási hit 
kellett hozzá, ott hagyta azt a helyet is! Az is egy gazdag hely volt, hiszen egészen a Földközi 
tenger, a Kaszpi tenger és a Perzsa öböl határolja, termékeny félholdnak hívják az alakja 
miatt. Állítólag ott volt az Éden kertje néhány bibliakutató szerint, én nem tudom, hogy így 
van-e. A lényeg az, hogy hatalmas gazdagság volt azon a részen. Ábrahám hitt Istennek.  

Itt most visszatérek egy kicsit a Jakab levélre, mert sokatokat megtéveszt a Jakab levél. Itt 
még megyünk tovább, ugye elolvastuk az Igét a 18. versig. Azt mondja az Írás: 

Jakab 2,18–19. 
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. 

Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom néked mutatni 
az én cselekedeteimből az én hitemet. 

Ábrahám törvényből cselekedett? Hitből cselekedett. A törvény cselekedetét és a hit 
cselekedetét ne keverd össze, ez két különböző dolog! Mert azt mondja az Írás, hogy a 
törvény nem hitből van, aki cselekszi, élni fog általa. A törvény nem hitből van. Nem a tör-
vény cselekedéséért kapunk mi bármit is. Ábrahámot meg nem lehet összehozni a törvénnyel 
semmiképp, hiszen négyszáz év múlva jött csak a törvény. Mutasd meg nékem a te hitedet a 
te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. 
A 19-es vers egy nagyon fontos Ige. 

19. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. 
Tehát ha valaki hiszi Isten létét, ez nem az üdvözítő hit. Ezt még az ördög is hiszi, de ettől 

nem fog üdvözülni. Hányan hiszik azt, hogy Isten ezt is meg tudná tenni, azt is meg tudná 
tenni?  

Minden pogány hiszi ezt talán, aki hiszi Isten létét. Egyébként mindenkiben ott van az 
istentudat, Isten belehelyezte ezt, ahogy írja a Biblia a Római levél első részében. Minden 
emberbe Isten beleépítette az istentudatot. Minden ember tudja, hogy létezik Isten. Ha egy 
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ateista vitatkozik veled, és azt mondja, hogy nincs Isten, akkor hazudik, mert ő tudja. 
Elnyomhatja nyilván magában, de tudja, hogy Isten létezik, mert Isten beletette ezt. Erre 
mondta – ha jól tudom – Reinhard Bonnke, hogy zuhanó repülőgépen nincs egy ateista sem. 
Ott mikor elmondják, hogy most lezuhan a repülőgép, mindenki egyből Istenhez fordul, még 
az ateista is, aki előtte öt perccel azt mondta, hogy nincs Isten. Tehát ott van mindenkiben az 
istentudat. Még az ördögök is hiszik, hogy Isten létezik. De ez nem az üdvözítő hit. 

Jakab 2,20–23. 26. 
20. Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott? 
Itt még egyszer megismétli. Tehát valójában az a hitünk. Nem az, amit imádkozunk, nem 

az, amit könyörgünk, nem az, amit nyafogunk, nem azok a vallásos megnyilvánulások, azok a 
vallásos külsőségek, hanem az a hit, amikor elhisszük és elfogadjuk igaznak, amit Isten 
mondott. Hányszor jönnek emberek, imádkozunk értük, és akkor most meggyógyultál? 
Siránkoznak, hogy jaj, jaj, de jó lenne! Annyi ilyet hallottunk! Ezzel nem kigúnyolni vagy 
bántani szeretnék bárkit, az Úr látja a szívemet, mert valahol mindannyian innen kezdtük. De 
ez nem az isteni fajta hit! Az isteni fajta hit békességet ad az embernek! Ez elhangzott a múlt 
alkalommal is. Amikor tényleg hiszünk Istennek, akkor örülünk, akkor békességben vagyunk, 
nem vagyunk zaklatottak, nem vagyunk szomorúak, nem vagyunk elkeseredve. Sajnos olvasni 
olyat, hogy az az ember, aki nem sírt, amikor megtért, akkor meg sem tért igazán. Ezek 
vallásos külsőségek! Mert olvassuk az Apostolok cselekedeteibe, hogy ott is sírtak a bűneik 
miatt. Olyan értékesek a bűneid, hogy azokat meg kell siratni? Én, amikor újjászülettem, 
örültem és boldog voltam, hogy végre megszabadultam tőle, mert Jézus engem megváltott, és 
ez hatalmas örömet okozott. Ezek mind olyan ostoba, buta, vallásos cselekedetek, amikkel 
sehova nem jut az ember. Nekem hinni kell azt, hogy igen, Jézus elvégezte a munkát, kifizette 
az árat értem, megszabadított a bűneimtől, odaadta az Ő hitét, üdvösséget, örök életet adott 
nekem, hatalmat adott nekem. Ez olyan boldogságot, örömöt kell, hogy szerezzen az 
embernek, hogy az az öröm, az ott van belül. Tehát nem ezek a formaságok! Nézzük, itt az 
Ige rátér Ábrahámra. 

21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetek által igazult-e meg, amikor 
felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra? 

Itt van egy kérdés. Ábrahám mikor igazult meg? Ábrahámot Isten elhívja, az 1Mózes 12-
ben olvassuk. „Mert mit mond az Írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez tulajdoníttaték 
néki megigazulásul.” (Róma 4,3.) Ábrahám megigazult már, még Izsák meg sem született, 
még az ígéreteket csak akkor kapta, hogy gyermeke lesz, és valahol a 22-es részben olvassuk 
azt, hogy Ábrahám fölvitte Izsákot a hegyre, mert Isten kérte, hogy a fiadat, akit szeretsz, 
áldozd föl nekem! Tehát látod, hogy Ábrahám nem azért vitte föl Izsákot, hogy azáltal 
megigazuljon, hanem ő akkor már hitt Istenben, és ő akkor már igaz volt Isten előtt. A 22-es 
vers tökéletesen mondja: 

22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből 
lett teljessé a hit; 

Így van! Ábrahám hatással volt egyrészt a saját családjára, a saját nemzetségére, a saját 
népére, és Ábrahám hite az egész világra hatással van. 

23. És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez 
megigazulására szolgált, és Isten barátjának neveztetett. 

26. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek 
nélkül. 

Ez az isteni fajta hit! Nem az öt érzékszerv alapján állapítjuk meg a dolgokat, az nem az 
isteni fajta hit, nem a történésekből állapítjuk meg. A Róma 12,3-ban olvasunk a hit mértéké-
ről. Amikor újjászületünk, akkor mindannyian megkapjuk az isteni fajta hitet. 

2Péter 1,1. 
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1. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő 
drága hitet nyertek a mi Istenünk, és Üdvözítőnk: Jézus Krisztus megigazítása által, 

Péter apostol, akinek az árnyéka meggyógyította az embereket, ahol csak elment. Péter 
apostol, aki Jézussal járt, aki imádkozott az Ékes kapunál Jánossal együtt a sántáért, és az 
felállt. Azt mondta, hogy velünk egyenlő drága hitet nyertek. Mindegyikünknek megvan az a 
hite, ami megvolt Péternek. Nem az a kérdés, hogy megvan, vagy nincs meg. A kérdés az, 
hogy mit használunk ebből? Használjuk-e? Merjük-e használni a hitünket? Hogy még egy 
Igét hozzak ezzel kapcsolatban: 

2Korinthus 4,13. 
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; 
Hogyan teremtette Isten a világot? Úgy, ahogy mi is megteremtjük a mi világunkat. Hi-

szünk és azért szólunk. A beszéd is egy cselekedet. Meg lehet mondani mindenkinek a 
beszédéből, hogy tényleg hisz vagy csak hiszi, hogy hisz. Ez két különböző dolog. Az isteni 
fajta hit mindig és minden esetben győzelemre vezet bennünket. A megvallásainkat ehhez kell 
igazítani. Ahol egyik helyen töltjük be a kádba a vizet, az alján pedig kihúzzuk a dugót, akkor 
elfolyik a víz. Ha egyszer imádkoztunk valamiért, ha egyszer megvallottuk az Igét, akkor 
ragaszkodjunk a hitünk megvallásához! Ne beszéljünk ellentétesen! Az isteni fajta hit 
egyformán beszél. Jézus sem beszélt kétféleképpen. Nagyon sokan gondolják, hogy igen, hát 
én hiszek, és akkor megvallja ezt, azt, amazt, és odabiggyeszti a Jézus nevét a végére, és 
akkor most már az nekem megvan. Mert ezt tanultam, mert ezt mondta X. Y. Van rengeteg 
hitetlenségben elmondott ima is, hogy olyan dolgokat kérünk Istentől, amit Ő már nekünk 
adott. Nekünk azt csak el kell venni, birtokba kell venni. Egyszerűen használnunk és alkal-
maznunk kell. 

Galata 2,19–20. 
19. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. 
20. Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a 

Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és Önmagát adta értem. 

Ezt Pál apostol mondja, hogy az Isten Fiában való hitben élem az életemet. Pál apostolnak 
volt egy személyes találkozása az Úrral. Pál apostolnak előtte – aki nem Pál volt, hanem Saul 
– volt egy hite. Ő hitt Istenben, mégpedig nagyon keményen hitt, és farizeus volt. Volt egy 
tévhite, de miután találkozott a Megváltójával, a feltámadt Krisztussal, azt mondta, hogy amit 
addig igaznak ítéltem, mindazt szemétnek ítélem. Mert megismerte az igazságot, és onnantól 
kezdve az élete árán is ragaszkodott ahhoz az igazsághoz. Pál ezt több esetben írja. Neki nem 
volt egy képmutató hite, ő nem volt egy képmutató. Ezt is nevezik pálfordulásnak. Pálnak volt 
egy hite, és azt követte. Nagyon sokszor van úgy, hogy emberek mondanak valamit, hogy az a 
hitük, de ha megnézzük a cselekedeteiket, akkor nem látjuk. Jézus világosan elmondja, hogy 
mi van az ember szívében, hogy milyen hit van, azt meglátjuk a gyümölcseikből.  

Nézzük meg a Máté evangéliumában Jézus szavait, mert nagyon fontos, hogy tudjuk, 
honnan lehet leellenőrizni azt, hogy valakinek tényleg az a hite, amiről beszél, vagy csak 
beszél róla. Ezt Jézus világosan leszögezi. Itt a farizeusokhoz beszél, és éppen nem kedves 
szavakat használ: 

Máté 12,34–37. 
34. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? 

Mert a szívnek teljességéből szól a száj. 
Jézus itt nem nagyon kedves hozzájuk és nem nagyon simogatja a fejüket és nem mondja, 

hogy aranyoskáim, olyan kis cukik vagytok! Nem, ez egy olyan vallásos fajta dolog. Ilyet 
mondott Isten népének, Isten népe képviselőinek: Hogy szólhattok jókat, ha gonoszok 
vagytok?  
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35. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő 
szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. 

36. De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, 
számot adnak majd az ítélet napján. 

37. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. 
Honnan lehet megállapítani az ember hitét? Jézus világosan elmondja, hogy a cselekedetei-

ből. Mindegy, hogy ki mit mond, meg kell nézni, hogy cselekszi-e, éli azt, vagy nem éli? A 
farizeusoknak pontosan ez volt a problémájuk, hogy megadták a mentából meg a kaporból a 
tizedet, de elhagyták a többi részt, mert nem hittek, nem hitből volt. Ha végignézzük az egész 
üdvtörténetet, akkor látjuk azt, hogy emberek, népek, nemzetek éppen azért buktak el, mert 
nem hittek Istennek. Miután kettéoszlott a királyság, utána sok minden eldőlt. Volt tizenkilenc 
királya Izraelnek, Efraimnak is nevezték, ez a tíz törzsnek a gyűjtőneve, miután kettészakadt 
Izrael az északi és a déli részre. Volt tizenkilenc királya, köztük egy nő is, aki Júdának volt az 
uralkodója. De Isten előre elmondta, hogy Júda törzséből fog eljönni a Megváltó.  A sátán 
mindenáron el akarta pusztítani az egész Izraelt. De Isten megőrizte Júdát, és nem hittek az 
emberek Istennek. Az egész izraeli népet hatalmas ellenség vette körül. Izrael törzseit teljesen 
fölszámolta az ellenség. Asszíria teljességgel elfoglalta a tíz törzset. Szalmanasszár volt a 
király Asszíriában, és lerohanta Izraelt. Több évig háborúztak, és a tíz törzset elvitték Asszí-
riába, a Tigris folyón túl. Gyakorlatilag Izraelnek erről a tíz nemzetéről már nem hallunk utá-
na semmit, mert megsemmisültek. Majd később a babiloni visszatérés után visszaszivárogtak 
néhányan.  

De Júdába már eljöttek mindazok az istenfélő papok, Istennek emberei, és Isten megőrizte 
Júda törzsét. Volt, hogy csak egy hajszálon múlott, de megőrizte az Úr, és Dávid házából így 
el tudott jönni a Megváltó. De amikor gonoszul cselekedtek, amikor nem hittek Istennek, 
akkor az ellenség mindig legyőzte őket, és ez így van a mi életünkben is. Az asszírok 
nagyobbak voltak, mint a babiloniak, északon voltak, utána a babiloniak megnőttek, és 
elpusztították Asszíriát. Még 600 előtt lerombolták Ninivét. Ninivéről hallottunk, Jónás ment 
oda prédikálni, és akkor Ninive megtért, de utána ez már nem történt meg, és elpusztult 
Ninive városa. Babilónia lett az úr. 120 évvel élte túl Júdea Izraelt, és elvitték fogságba. De 
Isten megígérte nekik, hogy hetven év után visszahozza őket. Egy hatalmas világbirodalom, 
Babilónia királya, Nabukodonozor király elvitte őket fogságba, de Círus perzsa király kiadta 
az engedélyt, hogy visszatérhetnek. Ez Isten terve volt, Isten megváltási terve volt, és 
visszavitte őket arra a földre. Egy nagyon érdekes rész van a Bibliában, majd elolvashatjátok, 
amikor az asszírok elfoglalták Izraelt.  

El akarták ők foglalni Júdeát is. Júdea egy pici kis nép volt, olyan kis nép volt azokhoz a 
nagy népekhez képest, mint egy szalmaszál, mint egy borsószem, ha megnézitek a térképet. 
Isten beavatkozott, amikor hozzá fordultak. Efraim és Benjamin nemzetsége határos volt, az 
volt a határ Jeruzsálemnél, és egyszer az történt, hogy százkilencvenezer ember egyszerűen 
csak reggelre meghalt. Szalmanasszár, az asszír király teljesen összeomlott, és egyszerűen 
elhagyták, és úgy lett, ahogy Isten mondta, a déli rész, Júda megmenekült. Ha megnézitek 
Izraelnek az életét – ezért olvasom az Ószövetséget, mert megírattak a mi tanulságunkra –, 
Isten olyan természetfeletti dolgokat cselekedett az Ő népének életében, hogy az egyszerűen 
felfoghatatlan. Felfoghatatlan, hogy miket tett! Utána Babilónia legyőzte az asszírokat és rá 
százhúsz évre, azt hiszem 615-ben, Joakim király idejében, három turnusban elvitték Babiló-
niába.  

Egyébként még visszatérve Izraelre, az egész törzset elvitték, és Asszíriából más idegen 
népeket telepítettek Izraelbe, ők lettek a szamaritánusok. Ez a szamaritánusok eredete. Az 
Asszíriába elhurcolt népek helyett betelepített népek lettek az északi részen. De nagyon sokan 
visszajöttek a babiloni fogság után az izraeli törzsből is, és Isten megmenekítette egész Izraelt. 
Ezt megígérte Ábrahámnak, és Isten beteljesíti az Ő ígéretét. Csodával határos módon 
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megszabadultak a babiloni fogságból is, visszajöttek. Ezt olvassuk a babiloni fogságban 
készült írásokban. Eszter könyvében, Ezsdrás, Nehémiás könyvében is olvashatjuk a vissza-
térés körülményeit. Három turnusban tértek vissza, ez a visszatelepedés száz évig tartott. 
Nézzétek meg, hogy teljesen kivette Isten Izrael népét az úgynevezett Palesztinába, abban az 
időben nevezték el Palesztinának, előtte nem volt ilyen név. Kivette, és hetven év után 
visszahozta Isten őket. Ez egy csoda volt! Nem pusztultak el a nagy népek tengerében. 
Körülöttük volt Egyiptom, Asszíria, Babilon. Aztán később jött Nagy Sándor, amit Dániel 
könyvében olvasunk a 7. 8. és 9. részben, a kecskebak, aki legyőzte a méd perzsákat is. Nem 
volt hosszú az uralma, csak tizenkét évig uralkodott Nagy Sándor, harminchárom éves 
korában meghalt. Ez is mind le van írva a Dániel könyvében, mind be tudod azonosítani.  

Ezek már mind megtörtént események. Ott beszél Isten Dánielnek egy kétezer-háromszáz 
évre szóló próféciáról. Próféciát adott neki a babiloni fogságban. Ha megnézzük Dániel 
könyvének első hat fejezetét, ezekben Dániel megpróbáltatásai vannak leírva. A kettes rész a 
prófécia, amikor látta a szobrot, látta a nemzeteknek az eredetét. Isten megmutatta neki, és 
Dániel megőrizte a hitét, mint zsidó fogoly. Tizennyolc évesen vitték el, és hetvenegy évet 
szolgált. Hetvenegy évig megőrizte Dániel a hitét. Jósiás korában tizennyolc éves volt, amikor 
az első turnussal elvitték őt Babilóniába, és többször mentette meg Isten az életét, mert hitt. 
Először, hogy nem fertőztette meg magát a királynak az étkével, utána elmagyarázta Nabu-
kodonozornak a szobor jelentőségét, aztán bedobták a tüzes kemencébe, mert imádkozott, 
utána látta a nagy fát, és lehetne sorolni. Egy csomó megpróbáltatása volt, csomóan irigyek 
voltak rá és hetvenegy évig szolgált Dániel. Meg lehet nézni a hitét, szinte feddhetetlen volt. 
Amikor megjelent neki az angyal, úgy szólította, hogy kedves férfiú. Nagyon kevés embernek 
mondott ilyet Isten.  

Ezek mind meg vannak írva a hithősökről, akik mind megmenekültek. Az oroszlánok 
vermébe bedobták Dánielt és megszabadult onnan is. Mind előkelő helyet foglaltak el az 
udvarban. Korábban Nabukodonozornak az udvarában is előkelő helyet foglalt el, aztán jött 
Círus, majd Dáriusz. Dáriusz királynak az egyik kedvence volt Dániel. Isten előléptette, Isten 
kedvessé tette, mert mindvégig megőrizte a hitét. Mindvégig az életével játszott. Ezek kiváló 
példák a számunkra! Látjuk Istennek a természetfeletti beavatkozását, látjuk, hogy Isten miket 
végez. Ostoba emberek, akik Isten terve ellen mennek! Nem lehet elpusztítani Izraelt, mert 
Isten megígérte! A történelem színpadáról kikerültek, mert miután jöttek a rómaiak hetven-
ben, szétszóródtak az egész világban, és gyakorlatilag közel kétezer évig olyan, hogy Izrael 
állam, nem létezett. De Isten megígérte nekik, hogy az utolsó időkre visszahozza őket a 
földjükre. Az is egy csoda volt, hogy 1948-ban, a világháború után visszakerültek arra a föld-
re, egy maroknyi nép. 1967-ben pedig megtámadta őket a négyszázszoros túlerő. Gondoljatok 
bele, négyszázszoros túlerő! Nem volt olyan haditechnikájuk, mint most, senkijük nem volt 
Istenen kívül. Hat nap alatt legyőzte a hét népet körülötte! Itt nem lehet logikusan gondol-
kodni, itt természetfeletti dolgoknak kellett történni, és Istennek kellett beavatkoznia. Isten 
megvédte őket és megalakult Izrael állama.  

Dánielnek mutatta meg Isten a hetven hetet [a 70-szer hét éves időciklust], azaz a négy-
százkilencven évet, amely ítélet Izraelre szállt. A lényeg az, hogy egy hét még megmaradt az 
ítéletből. Ez alatt az egy hét alatt, itt jön a pogányoknak az ideje, amit Dániel nem látott. 
Tehát le fog telni ez az idő, és akkor az üdvtörténet színpadán most a keresztények vannak, 
akik Istent képviselik, akik Istennel vannak. De a keresztények, amikor kivetetnek, amikor jön 
az elragadtatás, amikor Isten elvisz bennünket, akkor Izrael vissza fog kerülni az üdvtörténete 
színpadára, és a világtörténelem fő eseményei Izrael és Jeruzsálem körül fognak lezajlani, 
amikor megjelenik az Antikrisztus. Majd egyszer végigvesszük Dániel könyvét, Izrael 
történetét, nagyon érdekes dolgok, olyan konkrét évszámok vannak leírva, amit előre Isten 
megmondott. Nincs a világon az az asztrológus, az a varázsló, az a tudós, aki ezt meg tudná 
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mondani. Még az időjárást sem tudják megjósolni rendesen egy héttel előtte, mert ha aszerint 
öltözöl, akkor vagy túlöltözöl vagy alul. De Isten kijelentett kétezer-háromszáz évet!  

Milyen hatalmas Urunk van? 
Ha valaki megnézi ezeket a dolgokat, akkor olyan óriási bizalom ébred benne, óriási hite 

lesz Istenben. Olyan lesz a hited, mint Dánielé, mint Péteré, de olyan hitünk kell, hogy legyen, 
mint Jézusé. Ámen. Dicsőség legyen az Úrnak! Jövő héten várunk benneteket vissza! 
Dicsőség legyen Istennek! Köszönjük az Ő kegyelmét! 

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


