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A HIT ÉS A KÉTSÉG ELLENTÉTES ERŐI – GYÓGYULÁS 5. 
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2022.10.30. 
 

Tudjátok, hogy a gyógyulásról prédikálok, tanítok most már hetek óta. Ma az ötödik részét fogod 
hallani ennek a tanítássorozatnak. Erőteljesen munkálkodik ez bennem, mindig keresem a témának 
a központi üzenetét, hogy mi legyen az, amiről egy-egy ilyen alkalommal szó van. Igyekszem úgy 
prédikálni, hogy ezek a tanítások egymásra is épüljenek, illetve külön-külön is megállják a 
helyüket, ha valaki ezt külön hallgatja. Annyira nagyon mély, annyira nagyon bőséges a téma, 
rengeteg igevers, ó- és újszövetségi összefüggés van ezzel kapcsolatban, ami azt bizonyítja, hogy 
Isten akarata és szándéka minden időben a te számodra, hogy gyógyult legyél. Meggyőződésem, 
hogy egész évben, sőt évekig lehetne erről prédikálni, minden egyes héten, akár hetente kétszer is. 
Az ezzel kapcsolatos kijelentés olyan bőséges a tárháza Istentől a számunkra, hogy válogatni kell, 
hogy mi az, ami a legfontosabb, mi az, amit a Szellem éppen akkor szeretne nektek elmondani. 
Amit látok, érzékelek, tapasztalok az, hogy minden egyes alkalommal egy erőteljes alapigazságot 
ismételni kell, mégpedig azt, hogy Isten akarata mindig az, hogy te meggyógyulj! Erről az előző 
négy alkalommal is hallottál. Ma is fogsz hallani erről. Sőt ezzel fogjuk kezdeni, és bizonyítani 
fogjuk. Ezután fogunk belekezdeni célzottan a mai üzenet lényegébe, hogy hogyan fogadd el a 
gyógyulásodat, mert sokaknak van keresztényként problémájuk azzal, hogy hosszú-hosszú ideig 
vannak benne egy betegségben, miközben a Bibliában, Jézus szolgálatában nincs olyan, hogy egy 
óránál tovább tartott volna, hogy valaki meggyógyuljon. 

Tehát vagy mindig azonnali volt a gyógyulás, hirtelen, vagy pedig fokozatos volt, de egy órán belül 
végbement. Sohasem Isten szándéka és akarata az, hogy hosszú ideig valaki benne legyen egy 
betegségben. A betegség ellenség! Tudnod kell, hogy a betegség megfoszt téged, megfosztja az egész-
ségedet, megfosztja az egzisztenciádat, a lelkiállapotodat, a békességedet, mindenestől fogva kirabol és 
lop. Teljes mértékben ördögi, a bűnbeesés következménye. Ádám bűnbeesésének a következménye az, 
hogy itt van a földön a betegség. Isten nem úgy teremtette az embert, hogy megbetegedjen és meg-
haljon. A testében is örök életre teremtette Ádámot és Évát. Aztán jött a bűnbeesés, az árulás, ennek 
következményeképpen az a hatalom, amit Ádám kapott, átkerült a sátánnak a kezébe. A sátán nagyon 
sok embert becsapva Istenre mutogat, hogy Ő engedte meg a betegséget, Ő az, akinek az akarata ez, aki 
ezt használja valamire. Olyat is hallottam keresztényektől, hogy Isten használja az ördögöt, egy eszköz a 
kezében, hogy minket vele neveljen és megfegyelmezzen. Teljes mértékben téves! Teljes mértékben 
ellenkezik Isten jellemével, szándékával, akaratával és az írott, kijelentett Igéjével. Ennek fogunk most 
ellene menni az elején egy pár Igével, és aztán pedig a mai üzenetbe térünk. 

Amikor gyógyulásról olvasol az Ó- és az Újszövetségben, vannak drága keresztény testvéreink, 
akiket szeretünk, akik szeretik az Urat, akik imádják az Urat, a megértésüknek azon a szintjén, ahol 
éppen vannak. Azt mondják, hogy jó, jó, a gyógyulás benne van, de az nem fizikai gyógyulásra 
vonatkozik, csupán csak szellemi gyógyulásra, lelki gyógyulásra, érzelmi gyógyulásra. Most nézzük 
meg az igeverset, amire ők hivatkoznak, és nézzük meg azt, hogy valójában ez mire vonatkozik, 
mert az Ige önmagát magyarázza! Nekem nem kell elhinned azt, amit én itt mondok. Nekem nem 
kell, azt mondd, hogy igen, Attila, mert te mondtad, azért neked elhiszem! Ne így dönts! Ne ez 
legyen a hited alapja, hogy én mit mondok, hanem az, amit Isten mond. Ámen? Nézzük meg, hogy 
az ószövetségi próféciában, Ézsaiás 53-ban, a 4-es, 5-ös versben mit látunk?  

Ézsaiás 53,4–5. 
4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroz-

tatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 
5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek 

büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg. 
Tudod, hogy nagyon sok ószövetségi próféciának megvan az újszövetségi idézete, amikor valaki 

visszautal a több száz évvel ezelőtti, vagy akár ezer évvel ezelőtti próféciára, kijelenti ezt az 
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Újszövetség keretein belül. Ezt olvasod a Máté evangéliumban, a 8. fejezetben. Lapozzatok oda, ha 
itt van a Bibliátok, és a 16-os, 17-es versre! Sőt, lehet, hogy nem is csak ezt a két igeverset fogom 
olvasni, hanem az ezelőtt lévő kettőt is. Itt arról olvasunk, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. 
Ismeritek a viccet, ugye? Hogy mivel Jézus meggyógyította Péter anyósát, Péter ezért árulta el őt az 
utolsó napon. Ez természetesen nem igaz, de nézzük a 14-es verstől: 

Máté 8,14–17. 
14. És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak anyósa fekszik és lázas. 
15. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkelt, és szolgált nékik. 
Tehát látjuk itt azt, hogy Jézus megfogja az anyósnak a kezét, és elhagyta őt a láz.  
16. Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan 

szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget; 
Mit látunk itt? Lelki gyógyulást? Érzelmi gyógyulást? Nem! Fizikai gyógyulást. Démonoktól 

való szabadulást látunk, fizikai gyógyulásokat látunk. Ha valaki lázas, az nem egy lelki betegség. 
Az egy fizikai betegség. Olvasom még egyszer.  

16. Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzé a tisztátalan 
szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget, 

17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő 
viselte, és fájdalmainkat hordozá. 

Ennek ellenére mégis vannak, akik azt mondják Ézsaiásnak erre a próféciájára, illetve sok más 
gyógyulással kapcsolatos igeversre, hogy ez csak lelki. Nem! Fizikai gyógyulás. Természetesen 
szüksége van az embernek sokszor a lelki, érzelmi gyógyulásra, mert kapunk sebeket innen, kapunk 
sebeket onnan. Megbántanak, megsértenek. Mi is megbántunk másokat, és ezeknek a sebeknek be 
kell gyógyulni. Ezeknek a sebeknek úgy kell begyógyulni, hogy vigasztalást kell, hogy vegyen a 
szívünk, és Isten ebben profi. Ő képes megvigasztalni, Ő képes felemelni, tovább vinni minket, ké-
pes a látásunkat, az ifjúságunkat megújítani, Ő mindenre képes. Ő gyógyítja a lelkünket, a szellem-
ünk újjászületik, de a testünknek is időnként, mivelhogy ebben a gonosz világban élünk, szembesül-
nie kell bizonyos tünetekkel. Nem kell, de szembesülünk vele, és hol az orrod folyik, hol a derekad 
fáj, hol a torkod kapar, hol a vállad fáj. Rengeteg féle-fajta betegség van, amit az Ószövetség egyébként 
átoknak nevez. A Galata 3,13 pedig azt mondja, hogy „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától”. 

De a mai üzenet azon túlmenően, hogy erről egy picit bevezetőképpen beszéltem az, hogy ezt a 
tanítványok látták. Együtt éltek, együtt aludtak, együtt mentek, együtt ettek, együtt ittak Vele, több 
mint három éven keresztül. Látták, hogy Jézus miket tesz. Látták a szemükkel, megfogták a beteget, 
megfogták a gyógyultat, nem tudták letagadni sem, és hittek Jézusban. És nem csak úgy hittek 
Jézusban, hanem Jézus többször azt mondta nekik: „Na fiúk, most rajtatok a sor! Adok nektek ha-
talmat, és azt, amit én csinálok, amit én csináltam, hogy meggyógyítom a betegeket, kiűzöm a 
démonokat, ezt a hatalmat átruházom rátok, és ti most menjetek, és ugyanezt végezzétek, mint én!” 
És ezzel kapcsolatban a Máté, a Márk és a Lukács evangéliumában is vannak Igék, és mindet fel fo-
gom olvasni. És nem csak azért fogom felolvasni, hogy lásd, hogy ott van, hanem azt is felolvasom, 
hogy lásd, hogy a tanítványok még Jézus szolgálata alatt eredményeket értek el. Betegeket gyó-
gyítottak. Még a kereszt előtt. Jó? 

Máté 10,1. 7–8. 
1. És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a tisztátalan szellemek felett, 

hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. 
Lehet ezzel vitatkozni? Nem nagyon. Ugyanitt a 7-es, 8-as vers: 
7. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a menny királysága. 
8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket 

űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. 
Ámen. 
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Márk evangélium 6. fejezet. Ezek a párhuzamos evangéliumok: a Máté, Márk, Lukács, vagy szi-
noptikus evangéliumok, amikben sok történet párhuzamosan is megtalálható, tehát vannak átfedések; 
azt olvassuk a Márk evangélium 6. fejezet 7-es versében: 

Márk 6,7. 
7. Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és adott nékik 

hatalmat a tisztátalan szellemeken. 
A 13-as vers ugyanitt: 
Márk 6,13. 
13. És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítanak vala. 
Egyértelmű az igevers? A tanítványokról szól, az alany itt a tanítványok: „sok ördögöt űznek 

vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítanak vala.” Halleluja!  
Lukács 9,1–2. 6. 
1. Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatal-

mat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. 
2. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten királyságát, és betegeket gyógyítsanak. 
6. Kimenvén annakokáért, bejárták a falukat, hirdetvén az Evangéliumot, és gyógyítván 

mindenütt. 
Ezt tették a tanítványok: mindenütt gyógyítottak. Csodálatos! Aztán a Lukács evangéliumában 

olvasunk egy olyat, ezt csak itt olvassuk, hogy nem csak ez a tizenkét tanítványa volt Jézusnak, aki 
képes volt erre, hogy betegeket gyógyítson, hanem voltak a hetvenek. Az 1-es vers azt mondja a 
Lukács 10-ben: 

Lukács 10,1. 9. 17. 
1. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az Ő 

orcája előtt minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala. 
9. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok 

az Isten királysága. 
Álljunk meg egy pillanatra! Ha elközelített hozzánk Isten királysága, az mivel jár? Gyógyulás-

sal! A királyságnak a része, a királyság működésének a része az, és jogunk is van arra, hogy meg-
gyógyuljunk és meg is gyógyulunk, mert Jézus sebeivel ez egy elvégzett tény. Ami a döbbenet, a 
10. fejezet 17-es verse:  

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is 
engednek nékünk a Te neved által! 

Örültek a tanítványok! És valóban örömteljes dolog az, hogy a betegek meggyógyulnak. Ez egy 
nagyon-nagyon jó dolog, ha látjuk a betegeket meggyógyulni, csodálatos dolog! Most kérdezheted, 
hogy jó, Attila, miért olvastad most ezt el? Azért hoztam ezt bevezetőként, mert van egy eset, ami-
kor viszont a tanítványok kudarcot vallottak, és ez lesz a mai napon a középpontban, hogy miért? 
Nem mondhatjuk azt, hogy a tanítványoknak nem volt hite. Nem mondhatjuk azt, hogy az ő szá-
mukra ez nem működött. Nem mondhatjuk azt, hogy nem volt meg nekik az erő, a Szent Szellem 
ereje, a felkenetés arra, hogy betegeket gyógyítsanak, hisz mindenféle betegséget gyógyítottak. 
Ördögöket űztek, démonokat űztek, de látunk egy esetet a Bibliában, amikor falba ütköznek, amikor 
kudarcot vallanak és eltanácstalanodnak. Ezt a történetet fogjuk megnézni több evangéliumban is, 
mert ebben a történetben rengeteg tanulság van, sőt még ennél is több. Szeretném a mai üzenetet 
erre kihegyezni, mert itt a hittel kapcsolatos alapértelmezéssel van összefüggésben sok minden, és 
jó, ha ezt megérted. A Máté evangéliuma 17. fejezetében a 14-es versétől olvasom a 21-es versig az 
Igét. Mindenki ismeri a történetet, senkinek nem lesz új. Ugyanezt a történetet fel fogom olvasni 
teljes egészében a Márk evangélium szerint, sőt még egy másik fordítás szerint is fogunk ebből 
idézni. Haladjunk együtt, rendben? Tehát Máté evangélium 17. fejezet: 

Máté 17,14–21. 
14. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén Őelőtte,  
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15. És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; 
mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.  

16. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.  
17. Jézus pedig felelvén, monda: Oh, hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon meddig leszek 

veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.  
18. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon 

órától fogva.  
19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem 

tudtuk azt kiűzni?  
20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha 

akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen 
amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.  

21. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha imádság és böjtölés által. 
Mondja ezt a Károli fordítás. El lehet itt egy picit gondolkozni. Most akkor volt hite a tanítvá-

nyoknak, vagy nem volt, mert itt Jézus elég egyértelműen kifejezte azt, hogy a ti hitetlenségetek 
volt az, ami miatt ezt a fiút nem tudtátok megszabadítani. A hitetlenségetek! Hogy lehetséges az, 
hogy előtte a szemükkel látták, megtapasztalták, hogy rávetették a kezüket a betegekre és azok meg-
gyógyultak, és itt nem? Mi volt, mi a különbség? Mi volt a probléma? Miért nem? Nagyon-nagyon sok 
minden van itt és kibontjuk ezt. Most az egészet szeretném felolvasni a Márk evangélium szerint, ami 
kicsit bővebben meséli a történetet. Előtte szeretném elmondani, hogy nagyon jó dolog, ha egy-egy 
történetet úgy vizsgálsz meg, hogy megnézed, mi volt előtte. Itt az történt, hogy Jézus Péterrel, 
Jakabbal és Jánossal fent volt a megdicsőülés hegyén, és amikor jöttek lefelé onnan, látták a 
csődületet, hogy a tanítványok az írástudókkal, mindenkivel ott veszekednek, vitatkoznak, és ebbe a 
szituációba kapcsolódunk itt be a 14-es verstől a Márk evangélium 9. fejezetében:  

Márk 9,14–29. 
14. És mikor a tanítványokhoz ment, nagy sokaságot láta körülöttök, és írástudókat, a kik 

azokkal versengenek vala.  
Vitatkoztak, veszekedtek.  
15. És az egész sokaság meglátván Őt, azonnal elálmélkodék, és hozzá sietvén köszönté Őt.  
16. Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel?  
17. És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, akiben 

néma szellem van.  
18. És ahol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékzik, a fogát csikorgatja, és kiszikkad. 

Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.  
19. Ő pedig felelvén néki, monda: Oh, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? 

Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám.  
20. És hozzávivék azt; és mihelyt a szellem meglátta Őt, azonnal szaggatni kezdte a fiút; és 

leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala.  
21. És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: 

Gyermeksége óta.  
22. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy 

segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.  
23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.  
Minden lehetséges annak, aki hisz!  
24. A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek, Uram! Légy 

segítségül az én hitetlenségemnek.  
25. Jézus pedig mikor látta, hogy a sokaság méginkább összetódul, megdorgálá a 

tisztátalan szellemet, mondván néki: Te néma és süket szellem, én parancsolom néked, menj 
ki belőle, és többé belé ne menj!  
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26. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne; az pedig olyan lett, mint egy halott, annyira, 
hogy sokan azt mondják vala, hogy meghalt.  

27. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé; és az fölkelt.  
28. Mikor pedig bement a házba, tanítványai megkérdezék Őt külön: Mi miért nem 

űzhettük ki azt?  
29. Ő pedig monda nékik: Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csupán imádsággal és 

böjtöléssel. 
Ez Isten Igéje. Mindenki hallotta már ezeket az igeverseket. István is tanított erről, úgyhogy most 

hallani fogod azt, hogy én is tanítok erről.  
A tanítványok gyakorlatilag, még ha erős is a kifejezés, de kudarcot vallottak. Sikerült nekik az, 

ami sikerült előtte, de itt nem sikerült. Jézus a tanítványokat tette felelőssé a történtek miatt. Nem 
mondta azt, hogy a fiúnak, vagy az apának a hitetlensége miatt, vagy mert nem hittel jött ide az apa, 
vagy mert túl sok a hitetlen itt körülöttünk és elszívták az energiát meg a hitet itt körülöttünk, meg 
minden. Tehát nem fogta másra, nem mást tett felelőssé Jézus, hanem a tanítványokat tette fele-
lőssé. „Azért nem tudtátok kiűzni ezt a démont abból a fiúból, mert hitetlenek vagytok”. Vajon, ha a 
mai napon mi szembesülnénk egy hasonló történettel, hasonló esettel, mi magunk itt ebben a terem-
ben, vagy otthonunkban, vagy az utcán, vagy bárhol, akkor Jézus mit mondana nekünk? Ha ugyan-
így járnánk, mint a tanítványok? „Jól van, Attila, semmi baj, próbálkozzál majd, legközelebb jobban 
sikerül”. Vajon Jézus változik? Vajon Jézusnak más lenne a meggyőződése? És természetesen nem 
azt mondom, hogy minden felelősség a miénk, de van itt egy alapelv, amit szeretünk nem észre-
venni, és a felelősséget áthárítani másra, hogy „nem jöttél elég hittel hozzám”, hogy „nincs elég 
hited, azért nem gyógyultál meg”. A hit az Isten erejét működésbe hozza, vagy felszabadítja, inkább 
így mondom.  

Tehát a hit egy szükséges dolog, valakinek hinni kell ahhoz, hogy történjen valami, és ez a hit 
egy szükséges dolog, egy nélkülözhetetlen dolog. Valakinek hinni kell! Arra is van példa a Bibli-
ában, hogy nem Jézusnak a hite által gyógyult meg valaki. Gondolj csak a vérfolyásos asszonyra, 
akinek abban volt a hite, ami nem kicsi volt, hogy ha csak hátulról a tömegben a ruhája szegélyét 
megérinthetem, meggyógyulok. Jézus nem is tudott róla semmit sem. Amikor már meggyógyult, 
akkor fedezte fel azt, hogy erő származott ki belőle, és megkérdezte: „Ki az, aki érintett engem?” 
Miközben nagy tömeg vette Őt körbe és szorongatták és egy csomóan hozzáértek, egy csomóan 
talán, ha nem is lökdösték, de meg akarták Őt érinteni, de a hit érintése felszabadította azt az erőt, ki 
tudott áradni az az erő, ami Jézusban, ami Jézuson volt, a Szent Szellem ereje. Itt ebben az esetben 
mást látunk. Ami biztos, nem mondta Jézus azt a tanítványoknak, hogy fiúk, azért nem sikerült, 
mert itt az apával vagy a fiúval van valami gond, hanem azt mondta, hogy srácok, ti vagytok azok, 
akik hitetlenségben vagytok! 

Ha valaki nem gyógyul meg a szolgálatunk által, akkor nekünk kárhoztatnunk kell magunkat 
ezek alapján? Akkor nekünk vádolni kell magunkat ezek alapján? Nem, nem és nem! Az elítél min-
ket, ha imádkozunk valakiért és az nem gyógyul meg? Semmiképpen sem! Nem erről beszélek!  

Isten szeret és tanít, és azt akarja, hogy fejlődj és még hatékonyabb legyél a gyógyítás szolgá-
latában, ami az Ő szolgálata rajtad keresztül. Ezért van erről szó ma, hogy amikor szolgálsz mások 
felé és imádkozol értük, vagy amikor a saját életedben kell elfogadnod gyógyulást, akkor tudd, ez 
hogyan is működik. Mert itt van valami, amit nagyon sokan nem látnak, mégpedig az, hogy ha azt 
mondjuk valakire, hogy hitetlen – most nem egy bűnös emberről beszélek, hanem a gyógyulással 
kapcsolatban –, az nem azt jelenti, hogy semmilyen hite nincs. Ugyanakkor, ha azt mondjuk 
valakire, hogy hisz a gyógyulásban, az nem jelenti azt, hogy nincs benne hitetlenség ugyanazzal a 
dologgal kapcsolatban, mert a kettő mindig egyszerre van jelen. Egyszerre van jelen a hit is és a 
hitetlenség is. Mire gondolok?  

Egy-két példát hadd hozzak. Például, ha valaki hisz Istenben, de mondjuk nem hisz a nyelveken 
való szólásban, vagy nem hisz a gyógyulásban, akkor nem hívő? Dehogynem, hívő, de mégis van 
benne bizonyos fajta hitetlenség valamivel kapcsolatban. Érthető, amiről beszélek? A gyógyulással 
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kapcsolatban is hozok egy példát, a leprás esetét. Három igevers csak a Bibliában és egy hónapig 
lehetne róla beszélni.  

Odament a leprás Jézushoz, leborult előtte és azt mondta neki, ha akarod, meggyógyíthatsz en-
gem. Volt ennek az embernek bizonyos fajta hite a gyógyulásban? Egyértelműen igen, mert oda-
ment Jézushoz, leborult előtte, és azt mondta, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Hitt abban, hogy 
Jézus képes őt meggyógyítani, de volt benne egy bizonyos fajta hitetlenség is.  

Micsoda? Ha akarod? Ez a „ha” a kétség, a hitetlenség jelenlévő megnyilvánulása, főleg, ha az 
ember ki is mondja. Egyszerre volt a kettő jelen. Benne volt a hit, hogy elfogadom, Jézus, a gyó-
gyításodat, hiszem azt, hogy képes vagy rá, láttam, hallottam, hogy másokat is meggyógyítottál. 
Ugyanakkor jelen volt egy ellentétes erő is, ami kioltotta ezt a hitet. Mert feltételezte, ha esetleg 
Jézus nem akarja őt meggyógyítani, akkor nem fog meggyógyulni. Jelen volt a hit és jelen volt a 
hitetlenség. Mit okozott ez? Kioltották egymást. Egyik ebbe az irányba húz, a másik abba az irány-
ba húz, és nem haladt semennyire előre. Egyhelyben állt. Nem tudta megtapasztalni azt, amit akart, 
amit szándékozott, amiben igazából hitt is, meg nem is. Mit tett Jézus? Eltávolította a kétséget, 
eltávolította a hitetlenséget és azt mondta neki, hogy akarom, gyógyulj meg! Amikor a leprás 
életéből ez a hitetlenség kikerült, és már csak a tiszta hit volt jelen, mi történt? Meggyógyult! Jézus 
rátette a kezét, megérintette őt, és meggyógyult. 

A törvény szerint ezáltal elvileg Jézus tisztátalanná vált, mert nem lehetett hozzáérni egy lep-
ráshoz. De Jézus, amikor hozzáér egy tisztátalanhoz, akkor az tisztává válik. Jézus, amikor megérint 
egy beteget, akkor nem Ő lesz beteg, hanem a beteg gyógyul meg. A beteg lesz olyan, mint Jézus. 
Halleluja!  

Amikor a tanítványok nem tudták kiűzni ezt a démont, jelen volt nekik egy bizonyos fajta 
minőségi hitük abban, hogy ők képesek ezt megoldani és megtenni, hogy kiűzzék ezt, de jelen volt 
a hitetlenség is. Miből fakadt ez a hitetlenség? Gondoljatok bele, ott van egy epilepsziás, roham-
okkal, tajtékot fúj - így írja a Károli fordítás. Ez azt jelenti, hogy habzik a szája. Tipikusan olyan 
volt a látvány, amire ma orvosi szemmel azt mondjuk, hogy öntudatlan állapotba kerül, teljesen 
kiesik az önkontroll alól, fetreng, őrjöng, forgolódik jobbra, balra, üti-veri saját magát, habzik a szá-
ja, fönnakadnak a szemei, ordít. Ez a látvány kiváltott a tanítványokból egy olyan hitetlenséget, ami 
kioltotta a hitüket. Előtte ezt nem tapasztalták meg.  

Hogyan alakul ki a hit benned? Hogyan alakul ki a hit? Ismerjük, hogy a hit egy törvény. A hit 
hallásból van, a hallás Isten Igéje által. Ámen? Hallás által! Amikor összpontosítasz Istenre és az Ő 
Igéjére, akkor a hit felkel a szívedben, és a szellemedben ott van a hit és hiszel benne. De ugyanígy 
ezen az elven, e törvény alapján működik a hitetlenség is. Hogyan? Hallásból. Hallod a hitetlen-
séget, látod a hittelenséget, összpontosítasz a hitetlenségre és ugyanúgy felkel benned a hitetlenség. 
Ott van benned az Ige, igen, hallottam vasárnap a gyülekezetben, hogy meg lehet gyógyulni. Ráte-
szem a betegekre a kezemet és azok meggyógyulnak. Igen és ámen, és mint a versenyló, alig várod, 
hogy kimenj és valakiért imádkozzál. Aztán kimész az utcára és látsz egy beteget, aki nem úgy 
fogadja a te közeledésedet, ahogy te azt eltervezted és nem történik meg azonnal, amiért imádkoztál, 
vagy amiben hittél – és azonnal megjelenik a kétség. Hiszek én a gyógyulásban, de nekem ez nem 
működik! Nekem ehhez nincs elég hitem! Ez működik a pásztornak, működik a nagy felkenteknek, 
működik a különleges kiválasztottaknak, az elhívottaknak, mindenkinek működik, de nekem azért nem 
annyira. Hát látom, hogy nem!  

Érted? Amikor valamire összpontosítasz, az életre kel benned, az erővel ruház fel téged. Ezt 
értsétek jól! Ez lehet pozitív dolog, Isten Igéje is, és lehet ugyanígy az ellentétes oldal is.  

Gondolj bele, hogy miért nem működik sok kereszténynek a hite? Eljössz a gyülekezetbe, hallod 
a felkent Igét, hallod a hitet prédikálni egy órában itt vasárnap, aztán hazamész és már este több 
órán keresztül és egész héten naponta többször hallgatod a hitetlenséget a rádióból, a tévéből, az 
internetről, a Facebookról. Akkor mit gondolsz, mi fog kialakulni benned?  

Ó, én hiszek a gyógyulásban, mert ezt hallottam itt a gyülekezetben, láttam, hogy a betegek 
meggyógyulnak, múlt héten egy tizennyolc év óta süket fül nyílt meg itt közöttünk. Halleluja! 
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Hiszek a gyógyulásban! Ezt hallgatod egy órában itt, meg látod is. De a sok szemét, ami van a 
világban, a sok ellentétes, negatív információ, ami pont az ellenkezőjét mondja ennek, és sok orvosi 
jelentés, és a gazdasági jelentések meg a válság hírnökei, meg a híradások pont az ellenkezőjét 
építik benned.  

Jó, jó hiszem én, hogy Isten betölti a szükségeimet, de hát azért nézz már ki a világba, hogy mi 
van körülöttünk, hát ebben a világban élünk! De hát nekem is ennem kell, nekem is ki kell fizetni a 
csekkjeimet! Jó hiszek, hiszek, de hát azért csak kell a forint a gázszámlát kifizetni! Jó, jó, Isten 
betölti a szükségeimet, hallottam itt egy órában! – de száz órában a hitetlenséget hallgatod! Érted? 
Két ellentétes erő működik benned. A hit mozdít téged az egyik irányba. Azon dolgozol, hogy le-
gyen nagy hited. Én nagy hitet akarok! Akkora hitem legyen, mint egy ház! Miközben a hitetlen-
séged akkora, mint egy város.  

Lapozzunk vissza a Máté evangélium 17-re, nagyon-nagyon szemléletes, jól mondja Jézus ezt itt:  
Máté 17,19–20. 
19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem 

tudtuk azt kiűzni 
20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha 

akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen 
amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. 

Mekkora a mustármag? A természetes világban az az egyik legkisebb mag. Ha ekkora hitetek 
volna, ami működik, ami erőteljes, amit nem nyom el semmi, azt mondanátok ennek a hegynek, 
hogy vesd magad a tengerbe és az engedne néktek. Nem mondja Jézus azt, hogy majd ha nagyobb 
hitetek lesz, majd ha akkora hitetek lesz, hogy már sokkal nagyobb, mint ami most van, építsd a 
hitedet, akkora hited legyen, hogy ne lehessen átlátni rajtad, csak a hitedet lehessen látni. Nem ezt 
mondja! Azt mondja, hogy egy ilyen pici hit elegendő.  

Gondolkoztam, hogy hogyan tudom ezt nektek elmondani, elmagyarázni, ahogy él ez bennem. 
Mikor a legkisebb mag szinte a mustármag, akkora, mint egy mákszem, de ez elegendő azt mondja 
Jézus. Elmondom neked, nem zárójelben és nem halkan, hanem hangosan, hogy sokatoknak ennél 
sokkal nagyobb hite van! De ha akkora hited van, mint a mustármag, ám a hitetlenség mellette, meg 
a kétség akkora, mint egy dió, akkor melyik fog érvényre jutni?  

Hadd mondjam egy másik példával. Ha akkora hited van, hogy nagyon sok éve, nagyon sokat 
hallgattad az Igét és nagyon képben vagy, és nagyon tisztában vagy az Igékkel és akkora hited van, 
mint egy sárgadinnye. Milyen nagy ez a mustármaghoz képest! Ugye? De ha akkora hitetlenséged 
van, mint egy görögdinnye, akkor vajon mi lesz? Érvényre jut a hited?  

Nagyon sokszor nem a hittel van a probléma, hanem a hitetlenséggel. Nem a hit meglétével, 
vagy a méretével van probléma, hanem egyszerűen azzal, hogy a hitetlenség  nagyobb. Mert ott van 
benned a hit, hisz itt vagy, hallgatod, cselekszed, dorgálod a testedben a fájdalmat, meg tünetet, 
meg szólod a parancs szavát, meg amiket hallottál, igyekszel ezeket megtenni. De ott van az a sok 
de, meg azt mondta apu, meg azt mondta az orvos, meg azt mondta a miniszter, meg a miniszter-
elnök, meg a Putyin, meg az akárki még a világ minden táján.  

Amikor az elmédbe valami bekerül, az képes arra, hogy kísértést hozzon az életedbe. Ha 
valamire nem gondolsz, az nem tud téged megkísérteni. A hitetlenség nem tud megkísérteni, ha nem 
gondolsz rá. Mert ez is egy törvény szerint működik, egy szellemi törvény szerint. De fáj, de ez a tünet, 
de, de – és utána sorolod azt, hogy igen, hiszek, de itt van a sok minden más, amit öt, tíz, húsz éves 
keresztényként megtanultunk elfedni, mintha nem volna. Megtanultuk azt a keresztény szlenget, hogy 
nem mondom ki a rosszat. A szőr föláll a hátamon, amikor a keresztények képmutatók! Mutatják 
magukat, hogy ó én mekkora nagy hitben vagyok, miközben a hitetlenség sugárzik róluk. Mert a 
gondolataik, az arcuk, az örömük, a békétlenségük, minden elárulja őket, hogy ez nem így van.  

Ezt nem azért mondom, hogy megsértődj vagy, hogy magadra vedd, hanem azért mondom, hogy 
de igen, magadra vedd, ha esetleg neked probléma ez. Nehogy azt hidd, hogy van bárki is ebben a 
teremben, engem is beleértve, aki ne szembesült volna ezzel, vagy ne szembesülne majd a jövőben 
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ezzel. A tanítványok is szembesültek ezzel, látták, hogy a betegek meggyógyulnak, de jött valami, 
ami olyan látványos tüneteket okozott, olyan fetrengést, olyan őrjöngést, olyan kiabálást, olyan 
sikongatást, olyan ijesztő dolgot, hogy megrendültek, hogy jaj. Jaj! És a hitetlenségük nagyobb lett, 
mint a hitük.  

Gyakorlatilag többféleképpen meg lehet ezt fogalmazni. A hitük beszennyeződött. Már nem csak 
arra figyeltek, hogy Jézus mit mondott nékik, hogy adok néktek hatalmat, hanem arra is figyeltek, 
hogy azért itt ez komoly dolog. Habzik a szája, fennakadnak a szemei, akár kővel dobál meg, vagy 
rám ugrik, meg lemeztelenít engem! Mit csinál ez velem? Erről nem ír az Ige így szó szerint, de 
előfordulhatnak ilyen dolgok. Jaj!  

Tehát az ijedség, a félelem egy hitgyilkos. Kivégzi a hitedet! Nem azt jelenti, hogy megszűnsz 
hívőnek lenni, nem azt jelenti, hogy teljesen hitetlenné válsz, hanem egyszerűen ott lesz a hit, csak 
oly mértékben uralkodik felette a hitetlenség, hogy teljesen el lesz nyomva, mintha nem is lenne. 
Erre mondta Jézus, hogy a hitetlenségetek miatt. Pedig, ha ilyen pici hitetek volna, ami működne, 
ami nem lenne beszennyezve a látható dolgokkal, az érzékelhető dolgokkal, képesek lettetek volna 
kiűzni. Utána pedig megmutatta, hogyan kell ezt csinálni.  

Mit csinált Jézus? Elkezdett remegő lábbal odamenni hozzá, hogy jaj, most mi lesz? Nem! 
Parancsszóval szólt. Ő tudta, kicsoda. Őt nem befolyásolta az, hogy az emberek mit gondolnak, 
meg mi a véleményük, Neki nem voltak olyan gondolatai, hogy most ez sikerül, vagy nem sikerül, 
vajon összejön, vagy nem jön össze, csak szégyenbe ne maradjak! Ő tudta, hogy milyen hatalma 
van. A Szent Szellem erejével működött, mint ahogy te is, meg én is! 

Furcsa ezt megemészteni és furcsa ezt hallani is, hogy nem volt több, meg nagyobb ereje a 
betegeket gyógyítani, mint bármelyikünknek. Mert ugyanaz a Szent Szellem, aki feltámasztotta Őt, 
ugyanaz a Szent Szellem, aki meggyógyította a betegeket az Ő szolgálatán keresztül, ugyanaz a 
Szent Szellem él a te szívedben, és ugyanaz a Szent Szellem kent fel téged is. Nem egy másod-
osztályú, vagy egy harmadosztályú, vagy egy megöregedett, kiöregedett, megfásult Szent Szellemet 
kaptál. Ő van benned is!  

Csak a gondolkozásmódod nem feltétlenül ugyanaz, mint ami Jézusé. Mert Jézusnak önmagában 
Krisztus tudata volt. Az Ige azt írja, hogy bennünk is Krisztus értelme van, de ez a szívünkben van. 
Nekünk meg az értelmünkben kellene végre minél inkább tudni azt, hogy mi van a szellemünkben, 
hogy mi az, ami belénk lett helyezve. Márpedig én is ugyanazokat meg tudom tenni, mint amiket 
Jézus! Ó, pásztor azért ennyire ne vesd messze a sulykot, Jézus azért Isten volt, Ő bármit meg-
tehetett! Valóban, Ő Isten is meg ember is volt egyszerre, egy ugyanazon időben, és ma is Isten és 
ember is, a mai napon is. De írja a Filippi levél, hogy isteni mivoltából teljesen kiüresítette magát, 
azaz emberként tette azt, amit tett a Szent Szellem által felkenve. Mint Felkent volt, mint Messiás. 
A Messiás azt jelenti, hogy a Felkent.  

Te is Felkent vagy, ugyanaz az erő működik benned és általad. Ugyanaz! Az elmédben hogyan 
gondolkozol? Hát én még kicsi vagyok! Én még fiatal keresztény vagyok! Imádkoztam a gyerekem-
ért is, és be kellett adnom neki a lázcsillapítót, mert nem ment le azonnal a láza. Nincs semmi baj a 
lázcsillapítóval, nincsen semmi baj azzal sem, ha elmész az orvoshoz, nincsen semmi baj azzal sem, 
ha igénybe veszel tisztességes szolgáltatásokat, amik előmozdítják a tested felépülését. Nem ezek 
ellen beszélek! Egyáltalán nem vagyok az orvostudomány ellen! Hanem arról beszélek, hogy meg 
kell látnod tisztán azt, hogy hol van a te hited, mert az lesz meg neked. A te hited szerint lesz meg.  

Ha abban van a hited, hogy beveszed a lázcsillapítót, vagy a gyógyszert a torok kaparás ellen, 
vagy bármit, akkor nyugodt lelkiismerettel tedd, és ne mondd közben, hogy kárhoztatom miatta 
magam, mert nem állok hitben! Ne legyél ostoba! Arról prédikálok, hogy Isten Igéjében van egy 
teljesség, és amikor megérted a lényeget, tudod, hogy ki vagy te Krisztusban és hajlandó vagy a 
testedet, az elmédet, az érzelmeidet alávetésben tartani, akkor te is fogod azokat cselekedni, amiket 
Jézus. Ő maga személyesen mondta ezt, sőt azt is mondta, hogy megfejelje ezt a dolgot, hogy még 
nagyobbakat is fogtok cselekedni! Mit lehet nagyobbakat cselekedni? Lehet nagyobbakat cseleked-
ni. Képes vagy arra, hogy több embernek prédikálj, mint maga Jézus! Jézus egy Alföld méretű kis 
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területen élte egész életét, mi meg már a fél világot bejártuk. Nem? Repülővel, és kis túlzással 
persze. Egy-egy videós üzenetet, prédikátorok tanításait több tízezren, százezren nézik. Jézusnak 
nem voltak ilyen lehetőségei. A betegek meggyógyulnak, a halottak feltámadnak. Ha a halott képes 
föltámadni a halálból, akkor minden lehetséges! Jézus bemutatta ezt és azt mondta, hogy mutatom a 
mintát, a példát, így kell csinálni!  

Megdorgálta a szellemet. Ami az érdekes itt, és elolvasom majd a RÚF fordítás szerint is az 
igeverset, hogy amikor ez a démon a fiúban meglátta Jézust, mit kezdett el csinálni ennek a fiúnak a 
testében? Előjöttek újra ezek a megnyilvánulások, ütötte, vágta, az apja pedig elmondta, hogy 
gyermeksége óta ebben szenved, ő is és a családja is, hogy beleveti magát a folyó vizébe, a tűzbe, 
fennakad a szeme, habzik a szája. Mennyire megviselt állapotban lehetett ez az apa? Az apára sem 
mondhatjuk azt, hogy hitetlen volt teljes mértékben. Ő is hitt. Miért tudjuk ezt? Mert odavitte a 
tanítványokhoz. Ha valakinek ilyen gyermeke van és nem hisz abban, hogy a tanítványok képesek 
meggyógyítani őt, akkor nem viszi oda, de ő odavitte. 

Márk 9,21–27. RÚF  
21. Jézus megkérdezte a fiú apjától: Mióta gyötri ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta: 

Gyermekkora óta. 
22. Gyakran vetette tűzbe is meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, légy 

segítségünkre, könyörülj rajtunk! 
23. Jézus pedig ezt mondta neki: Ha tehetsz?! Minden lehetséges annak, aki hisz. 
24. A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! 
25. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt 

mondva neki: Te néma és süket lélek, én parancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele 
többé! 

26. Az pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a 
halott, úgyhogy sokan azt mondták: meghalt. 

27. Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és az felkelt. 
Látjuk itt azt, hogy amikor odamegy ez az apa Jézushoz, akkor kéri Jézus könyörületét. Azt 

mondja neki, ha tehetsz valamit, ha van rá lehetőséged, ha van rá valami mód, ha van rá valami kis 
esély, könyörülj rajtunk, segíts nekünk! Kicsit olyan ez, mintha bármelyikünk megkérdezné Isten-
től, hogy Te képes vagy betölteni a szükségeimet? Képes vagy meggyógyítani? Képes vagy helyre-
állítani dolgokat? Isten visszakérdez, hogy mi az, hogy képes vagyok-e rá? Ez nem kérdés! Ennek 
bennünk, hívőkben, föl se kellene merülnie! Hát persze, hogy képes vagyok rá! Ezt válaszolta Jézus: 

23. Jézus pedig ezt mondta neki: Ha tehetsz?! Minden lehetséges annak, aki hisz.  
Minden lehetséges annak, aki hisz! Jézus hívő volt? Volt hite? Természetesen! Mit mondott az apa?  
24. A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!  
Látod azt, hogy jelen volt az apában is a hit? Azt mondta, hogy hiszek, segíts a hitetlenségemen! 

Sokszor vagyunk mi is így, egyszerűen nem értettük, nem tudtuk ezt felfogni, megérteni. Igazából 
nagyon kevesen értik azt, hogy nagyon sokszor nem azon kell dolgozni, hogy a hited nagyobb és 
erőteljesebb legyen, hanem azon, hogy a hitetlenséged legyen sokkal kisebb. Elmondom még 
egyszer, ha nem értetted volna. Sokszor nem az a probléma, hogy nincs elég hited, nem az a 
probléma, hogy te nem hiszel, vagy nem jól hiszel. Bizonyára mindig lehet fejleszteni, csiszolni az 
ismeretet, a tudást mindig lehet növelni. De sokszor nem ezzel van a probléma, hanem a mellette 
levő hitetlenséggel, és azon kellene munkálkodni, azon kellene dolgozni, hogy a hitetlenség legyen 
sokkal kisebb. Szűnjön meg akár teljesen. Ugyanolyan legyen, mint amilyen Jézusé volt. Jézusban 
semmi kétség, semmi hitetlenség nem volt. Benne nem volt semmiféle aggodalom, nem félt az em-
berek véleményétől, vádaskodásától, egyáltalán nem az határozta Őt meg, hogy ki mit gondol róla. 
Egyáltalán nem az határozta Őt meg, hogy amit mond, abból ki, mit, hogyan fog megérteni. Tette 
azt, amit tett, tette úgy, ahogy tette. A fiú apja azonnal felkiáltott: hiszek, segíts a hitetlenségemen! 
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25. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt 
mondva neki: Te néma és süket lélek, én parancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele 
többé! 

26. Az pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a 
halott, úgyhogy sokan azt mondták: meghalt.  

Gondolkoztam ezen a „gyermek olyan lett, mint egy halott” dolgon, mert nem csak a jelenlévők 
látták őt halottnak, hanem amikor ezen elmélkedtem, egy pillanatra én is, hogy tényleg meghalt ott 
ez a fiú? Nem mondja az Ige, hogy ott meghalt, csak olyanná vált, mintha a légzése is megszűnt 
volna, nem mozgott és úgy nézett ki, mint egy halott, hogy azt mondják ott az emberek, a Máté 
evangéliumában is le van írva, hogy sugdolóztak ott az emberek, hogy meghalt. Aztán olvassuk itt, 
amit Jézus tett, hogy megragadva kezét, felemelte, és az felkelt. 

27. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé; és az fölkelt.  
 Annyira érdekelt, megnéztem az eredeti kézírásban, szövegben, hogy milyen szó szerepel a 

felkelt szó helyében, és itt a feltámadás szó szerepel. Nem akarom az Igét semmilyen módon meg-
változtatni, mert nem bizonyított számomra, hogy tényleg fizikailag meghalt, de úgy is fordíthat-
nánk, hogy Jézus megragadta a kezét, föltámasztotta, és az föltámadt. A szavakat, ha így fordítjuk, 
teljesen szó szerint, így is értelmezhetjük. Nem mondtam azt, hogy fizikai értelemben a fiú meghalt, 
hanem csak azt mondom, hogy bizonyos értelemben valóban feltámadt ez a fiú. Egy új életre 
támadt fel ez a fiú. Egy új életre támasztotta fel őt Jézus azáltal, hogy meggyógyította, kiűzte belőle 
a démont és visszaadta az apjának. Ez a fiú gyermeksége óta elnyomott volt, megszállott volt. Nem 
volt normális gyerekkora, nem volt normális tinédzserkora, nem voltak barátai és a családja is kín-
lódott, és szenvedett miatta. Meggyógyulva, egy új életet kapott. Nem egy feltámadás ez egy új 
életre? A szónak ebben az értelmében szeretném, ha látnátok ezt.  

Azonban a mai üzenet nem erről szól, hanem arról, hogy utána Jézus még mond valamit, amiből 
nagyon sokan egy nagyon szélsőséges, rossz teológiát kreáltak. Azt mondja a Máté evangélium 
17,21-ben, hogy ez a fajta pedig ki nem megy, hanem ha imádság és böjtölés által. Ugyanez az 
igevers a Márk 9,29-ben: 

Márk 9,29. 
29. Ő pedig ezt mondta nekik: Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csupán imádsággal és 

böjtöléssel.  
Úgy lehetne értelmezni felületes gondolkodással, mintha ez a démon erősebb lett volna, vala-

miben különlegesebb lett volna, mintha olyan hatalommal bírna, hogy nem elegendő csupán Jézus 
neve, nem elegendő a parancsszó kimondása, meg a hitgyakorlás, ez már csak akkor megy ki, ha 
böjtölnek és imádkoznak. De az igazság az, hogy ez az igevers nem ezt mondja, hanem azt, amiről 
az egész alkalmon idáig beszéltem. Mit tesz az imádság és a böjtölés veled? Segít téged szellemibbé 
válni, segít téged abban, hogy ne a láthatók, ne az érzékelhetők alapján ítélj meg dolgokat. Segít 
téged a hitben épülni és abban, hogy a tested alávetettségében a hitetlenséget el tud nyomni. Így eb-
ben az értelemben erősebb hited lesz. Működőképesebb hited lesz, inkább így mondom. Olyan hited 
lesz, ami tisztább. Olyan hited lesz, amit nem az érzékek befolyásolnak.  

Mi van akkor, amikor böjtölsz? A böjt elsődleges szóhasználattal a Bibliában az, amikor nem 
eszel valamit valamennyi ideig. Az ember egyik legalapvetőbb fizikai szükséglete, mondhatnánk 
nagyon csúnya szóval, hogy elemi ösztöne az, hogy egyen. Amikor a tested nem kapja meg a reg-
gelit, az ebédet, meg a vacsorát, akkor elkezd kiabálni, hogy éhes vagyok! A tested, meg a gyomor-
összeszűkülés, meg amikor megérzed az illatokat a piacon a pecsenyés mellett és már a nyál 
összefut a szádban és beindulnak a kémiai reakciók az agyadban, a testedben és megkívánod, de te 
azt mondod, hogy nem, akkor az érzékeidet így kordában tudod tartani. Ha mindig engedsz annak, 
amit kívánsz, ami után vágyakozol, ha mindig engedsz a testednek és soha nem mondod azt neki, 
hogy nem, akkor nagyon könnyen fog téged a hitetlenség irányítani.  

Mert amikor hitben jársz, akkor Istennek kell igent mondanod, a világ dolgainak pedig nemet. A 
hit, az imádság, illetve a böjtölés ebben segít téged, hogy már pedig akkor is leülök imádkozni, 
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akkor is felkelek imádkozni reggel korán, amikor fáradt vagyok, akkor is fennmaradok sokáig, 
akkor is elvonulok, akkor is kikapcsolom a tévét. Ezáltal a tested nem kapja meg azt a kényelmi 
szórakozást, ami annyira könnyed, ami habos, ami világivá tesz téged. A böjtöléssel, a tested 
alávetettségben tartásával saját magadat képezed ki azokra a helyzetekre, amikor szembesülsz olyan 
dolgokkal, amikor a láthatók, az érzékelhetők befolyásolni akarnak téged. Jézus szolgálatában ez 
végigvonul. Ő böjtöléssel kezdte a negyven napot, nem mondom, hogy te is így kezdd. De ott van 
az Igében, hogy rendszeresen elvonult imádkozni. Közösségben volt az Atyával, beszélgetett vele. 
Ez a közösség, ez a kapcsolat, ez a mindennapi összefonódás az Ő Atyjával azt eredményezte, hogy 
az nem egy távoli Atya volt számára. Jézus nem egy vasárnapi zsidó volt, hanem Ő mindennap 
zsidó volt. Mondom ezt mai szóhasználattal, hogy Ő nem vasárnapi keresztény volt, hogy csak 
vasárnap hallgatta az Igét, hanem minden nap, az egész élete erről szólt.  

Neked is erről kellene szólnia, hogy hívő vagy. Nem vasárnap vagy hívő itt a gyülekezetben és 
hitben járó, délután pedig, meg holnap, meg az egész héten egész mással foglalkozol, egész más-
hogy gondolkozol, egész máshogy beszélsz. Mert ha ez így van, ezért nem működik neked! Ezért 
nem működik! Az embernek a testét, az érzékeit alávetettségben kell tartania, önfegyelmet kell 
gyakorolni. Ha nincs meg ez az önfegyelem, akkor úgy járunk, mint a tanítványok. Jön egy 
hepciáskodó, kiabáló, tényleg rosszul kinéző beteg ember és akkor azt mondod, hogy jaj, ez azért 
sok, ez meghaladja a képességeimet! Mi van akkor, ha megkérnek téged, imádkozz valakinek a 
válláért, mert azt mondja, hogy fáj neki? Ó, igen Jézus nevében, hiszem, hogy meggyógyulsz! Mi 
van, ha leveszi a pulóverét és látod, hogy gennyes, váladékos folyás van rajta, akkor azt mondod, 
hogy jaj, Istenem, hú, de csúnya! Jaj, Istenem, fertőző? Érted? A látvány, az érzékek befolyásolnak. 
Jézust ez nem befolyásolná! De akiknél az érzékek képesek a hitetlenséget táplálni, azoknak az 
életében nem lesznek meg, csak az egyszerűbb dolgok, hogy a hit elegendő legyen, hogy működjön.  

Ha szeretnél igazán nagy dolgokat látni, akkor természetesen az Igével tápláld magadat. A hit 
hallásból van, és a hallás Isten Igéje által. Igen és ámen, és ez mindig így is lesz. De kevés 
hangsúlyt fektettünk arra idáig, hogy a hitetlenségünket éheztessük. Ki kell éheztetni! Félsz és 
aggódsz a számláid miatt? Félsz és aggódsz a jövő miatt? Az emelkedő árak miatt? Akkor ne nézd, 
és ne hallgasd ezeket a híreket! Éheztesd a gondolataidat ezzel kapcsolatban és olvasd és tanulmá-
nyozd az Igét, amely azzal kapcsolatos, hogy Ő betölti minden szükségedet, és ez nincs lekor-
látozva a világ rendszerére. Ez így működik!  

Persze, nem mondom azt, hogy dugd be a fejed a homokba és ne vegyél semmiről sem tudomást. 
Egyáltalán nem erről beszélek. De minél inkább összpontosítasz valamire, az annál inkább teret 
nyer az életed felett és annál inkább afelé fogsz lágyulni. Ha valamire nem figyelsz, nem tekintesz, 
afelé meg fogsz keményedni. Ha a figyelmezel Isten Igéjére, ha nézed Isten Igéjét, ha olvasod, hall-
gatod, akkor lágy lesz a szíved feléje. Ha nem figyelsz a világ mocskaira, dolgaira, hitetlenségére, 
erkölcstelenségére, akkor meg fogsz feléje keményedni. Fordítva ugyanez a helyzet, ha nem nézed 
Isten Igéjét, nem hallgatod az Igét, csak vasárnap egy órában, könnyen lehet, hogy megkeményedsz 
felé, mert annyira sok információ jön a másik oldalról, hogy teljesen kiüresít téged. Teljesen 
hatástalanná teszi a hitedet. Teljesen működésképtelenné, szinte életképtelenné a hitedet.  

Valamelyik elkövetkező alkalommal a hit fajtáiról is fogunk beszélni. Többfajta hit van! Jézus 
azt mondta és elég egyértelműen mondta, ha akkora hited van, mint a mustármag, és azt mondod 
ennek a hegynek, hogy kelj fel és ugorj a tengerbe. Ha valaki hisz Istenben vagy hisz valamiben, azt 
jelenti, hogy egészen biztosan kizárja ez a kétségeket a szívéből? Automatikusan? Nem! Miért? 
Mert amikor Jézus megátkozta a fügefát, utána elmondja a hit egyik alapelvét és működését: Ha 
valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorj a tengerbe és szívében nem kételkedik, 
hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz neki, amit mondott. (Márk 11,23) Miért 
mondta azt, hogy a szívében nem kételkedik? Miért nem csak azt mondta, ha valaki hisz a szívében 
és azt mondja ennek a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, akkor meglesz az neki? Miért nem ezt 
mondta? Azért, mert jelen lehet az ember életében a hit meg a hitetlenség egyszerre. Próbálj meg 
egy autót húzni egy irányba úgy, hogy egy veled egy súlycsoportban levő ember húzza a másik 
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irányba. Próbáld meg! Akár tolhatjátok is egymással szembe. Az eredmény ugyanaz. A két ellen-
tétes erő kioltja egymást. A hitnek erőteljesebbnek kell lenni! Sokszor nem hitet kell növelni, mert 
már akkora, hogy már nem tudunk bemenni az ajtón, mert már akkora az arcunk, hogy én olyan 
hitember vagyok, akkora egy hitember vagyok! A hitetlenséged mekkora? A kétségeid mekkorák? 
De arról nem beszélünk, ugye? Jézus mit mondana nekünk egy hasonló helyzetben? Ugyanazt mon-
daná, mint amit a tanítványoknak mondott.  

Nem azért mondom, ez nem ítél el, nem kárhoztat minket. Nem arról van szó, hogy emiatt most úgy 
kellene beszélnünk, hogy ó, én hitetlen! Nem ostorozzuk magunkat, hanem ez fel kell, hogy ébresszen 
arra, hogy Isten szeret minket, tanít minket. Isten előbbre akar minket vinni és még több ismeretünknek 
kell lennie, és még jobban kell ezt működtetnünk, azért, hogy ez még jobban megnyilvánuljon között-
ünk. Igen és ámen! Én hiszek ebben! Abban is, hogy ez a gyülekezet egy ilyen gyülekezet, ahol erről 
megértése van az embereknek és ez működik. Az a fajta képmutató hamis hit, ami nagyon sokakban 
jelen volt, az egyszerűen kigyomlálódik. Amikor mondjuk, hogy ó, én így hiszek, meg úgy hiszek, meg 
amúgy hiszek! Nem kétlem ezt, de foglalkozz a hitetlenségeddel, mert ugyanúgy jelen van! Nyugodj 
meg, nem fogok odaállni eléd és ezt így a szemedbe közölni. Elmondom így mindenkinek. Egyszerűen 
ez nyilvánvaló! Egyszerűen ez egyértelmű! Halleluja!  

Nagyon könnyen ki tud az emberben alakulni egy torz kép. Kialakul, mert látom azt, hogy a 
másiknak működik, hogy ez nekem is működött valamivel kapcsolatban, azt, hogy hitet gyakorol-
tam. Van, akinek jól működik a hite a gyógyulással kapcsolatban, de anyagi téren nem olyan erő-
teljesen látja ezt meg. Valaki pont fordítva van, hogy anyagi értelemben ér el áttöréseket, látványos 
sikereket és a gyógyulás területén vannak kihívásai. Miért van ez így? Megértést kaphattál ma, hogy 
sokszor azért, mert a fókusz, az összpontosítás nem kizárólag azon van, amit Isten mond az Ő 
Igéjében. Hanem mellette ott van még az, amit a zárójelentésedben olvasol, mellette ott van még az, 
amit érzékelsz, hogy fájdalmakkal is szembesülni kell, hogy mit mondanak a kedves testvérek, arról 
nem is beszélve, hogy mit mondanak keresztény vezetők a pulpitus mögül ezzel kapcsolatban.  

Ez a legszomorúbb, ez a legtragikusabb, hogy ahelyett, hogy a hitet prédikálnák, azt mondják, 
hogy ó, csak törődjél bele abba a betegségbe! Nem tudhatod, hogy mi Isten terve ezzel kapcso-
latban! Isten ezt használja valamire, alázatra akar téged tanítani! Semmi nem áll messzebb az 
igazságtól, mint ez az orbitális, gusztustalan hazugság. Ez a sátán hazugsága! Néha az emberek 
tényleg a józan eszüket kidobják az ablakon, csak azért, mert kereszténnyé váltak, és képesek Istent 
olyasmivel vádolni, amivel gyakorlatilag egy bűnözőnek titulálják. Azt mondják, hogy nem lehet 
tudni, hogy a gyermekemet miért erőszakolta meg az éjszaka folyamán az a valaki, Istennek ezzel 
terve volt, mert semmi nem történik Isten beleegyezése nélkül. Mondok egy olyat, amit lehet, hogy 
majd törölni kell, lehet, hogy kivágjuk a tanításból, de ha tehetném, én fizetnék azért, pénzt 
áldoznék azért, hogy ilyenek ne hangozhassanak el a YouTube-on vagy a Facebookon. Úgy meg-
kavarják, olyan mocskos, csúnya színben tüntetik fel Istent, hogy egyszerűen az ember meg-
szomorodik emiatt. Mit gondolnál rólam, vagy bárkiről, ha ugyanezzel vádolnának meg, hogy én 
megengedtem, hogy az én gyermekemet megerőszakolja valaki, mert tudom, hogy ez az ő életében 
valami jót fog kihozni? Remélem, hogy leköpnél! Azok az emberek, akik azt mondják, hogy Isten 
ilyen, azt mondják, hogy úgy szeretem Istent és igazából Isten jó, de Ő megengedi ezt. Nem! Nem! 
Nem! Ezerszer is nem! Határozottan ez ellen megyek. Ezerszer is nem! Isten nem gonosz és Isten 
nem használja a sátán gonosz dolgait. Nagyon sokszor nem az a tényállás, hogy Isten megengedte, 
hanem az, hogy az ember megengedte. Az ember engedte meg azt, hogy megtörténjenek dolgok. 
Nagyon mélyen lehetne még erről hosszasan beszélni. Talán majd legközelebb innen fogom 
folytatni. Legyen ennyi most mára elég nektek, Jézus nevében. 

Álljatok föl, kérlek benneteket! Kedves látogatóink, akik most vagytok itt először, szeretnénk 
együtt imádkozni veletek most. Hisztek a Jézus Krisztusban, hogy Ő meghalt és feltámadott? Igen, 
hisztek benne. Szuper! Kérlek benneteket, hogy kövessetek ebben az imádságban ti is és mindazok, 
akik itt vagytok és néztek bennünket az internet közvetítésen keresztül. A hitünk működésbe lép, 
amikor kijelentjük, kimondjuk azt, amiben hiszünk, felszabadítjuk a hitünket az alapján, amit a 
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Róma 10,9‒10. versében olvasunk, ahol Pál apostol azt mondja, hogy mert ha te a száddal vallást 
teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, akkor üdvözülsz. Ezt 
fogjuk most megtenni a hitünk, a szívünk teljességéből és üdvözülni fogtok, ha ez eddig esetleg 
még nem történt meg. 

Mondd utánam: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a 
Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból azért, hogy én ártatlan legyek 
mennyei Atyám előtt! Kérlek Téged, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én 
Gyógyítóm! Én most hittel megvallom: Jézus, Te vagy az én Uram, Te vagy az én Megváltóm, Te 
vagy az én Gyógyítóm! Ez az igazság! Jézus Krisztus vére eltörölte minden bűnömet! Megigazultam! 
Örök életet nyertem! Ámen! 
 

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

 

 


