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Emberek! Valami történni fog a hitetekkel, ha megteszitek, amit mondok!
Amikor Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, Isten a pusztába vezette őket. Ennek egyik célja az
volt, hogy meglássák, mi van a szívükben. Mert néha vannak bennünk dolgok, amikről nem is
tudjuk, hogy ott vannak. És nem is jönnek elő, míg bizonyos helyzetbe nem kerülünk…
Nos, Mózes felment a hegyre… és közben lent elkészítették az aranyborjút… Mózes végül lerombolta ezt… De ők valójában az alapján tették ezt, ami a szívükben volt. És a helyzet az,
hogy emberek bejönnek Krisztus Testébe, belépnek Isten Országába, és bizony hoznak magukkal borjakat. És az időm egy részét azzal töltöm, hogy próbálom lerombolni ezeket a borjakat! Az emberek különböző képzetekkel, hitetlenségekkel, jönnek. De miután újjászülettünk, meg kell újítanunk az elménket. A minta az, ahogyan Isten teszi a dolgokat. Ezt jelenti a
Máté 6:33.
Mt.6:33 Hanem keressétek először Istennek országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

Kutassátok; hogyan teszi Isten a dolgokat. Először az Ő Országát keressük, azt, hogyan teszi
Isten a dolgokat. Ez egyik, amit helyre kell tennünk a gondolkodásunkban: a sabbath. Fontos
jól megérteni, miért volt sabbath. Ez egy nap is volt, de kezdetben nem volt sabbath. Isten a
hetedik napon pihent. De nem ez volt a sabbath. A 2.Móz.16-ban kezd Isten beszélni a sabbath-ról. És ez egy sabbath lesz számotokra. A héberben a sabbath szó jelentése a pihenéssel
van kapcsolatban. Pihenés. Mire volt ez? Az evangéliumokban látjuk, hogy amikor Jézus valakit meggyógyított sabbath-kor a vallásos emberek dühösek lettek: „Ezt nem teheted sabbathkor!” Úgyhogy Jézusnak ki kellet javítania a teológiájukat.
Márk 2:27 És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a
szombatért.

Ez egy hatalmas állítás. Pál hangsúlyozza ezt az állítást:
Kol.2:16-17 Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában: Melyek csak
árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

A szombat árnyéka volt az elkövetkezendő dolgoknak. Mit ért az „elkövetkezendő dolgok”
alatt? A szombat nem csak egy nap, hanem egy szövetség is. Emlékeztető Isten ígéreteire,
hogy visszahozza az emberiséget a teljességhez. Hogy az ember pihenni tudjon Isten ellátásában! Erről szól a sabbath. Emlékeztető arra, hogy egy nap mit fog visszaadni Isten az emberiségnek Jézus Krisztus által. Ez egy szövetség volt. Nekünk most meg kell látnunk, hogy mi a
pihenés. Istennek helyre kell állítania ezt a pihenést az emberiségnek. A pihenés Isten ígérete,
hogy az emberiségnek nem kell tovább viselnie a saját ellátásának a terhét. Hogy Isten fog
gondoskodni róla!
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Emlékeztek, amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a hegyen áldozza fel Izsákot. Ábrahám engedelmeskedett, de amikor felemelte a kést, Isten megállította. Az angyal megállította,
és ő azt a helyet Jehova Jire-nek nevezte. Mert Isten gondoskodott egy kosról. Nos, nem Ábrahámnak kellet gondoskodnia a kosról. Isten tudta, hogy szüksége lesz egy kosra, és Ő gondoskodott róla. Arról beszélek, hogyha Isten gondoskodott egy kosról Ábrahám számára, miért ne gondoskodna neked egy házról. Ő megteszi, de „az én népem elpusztul, mert tudomány
nélkül való.”(Hós.4:6). Ha te nem tudod, hogy van 2 millió dollárod a bankban, meghalhatsz
nélküle. Azért vagyok itt, hogy elmondjam neked, hogy mindarról, amire szükséged van a földön, már gondoskodva lett. Isten most akarja eljuttatni hozzád.
Emlékezzetek a tékozló fiúra. Eltékozolta az örökségét… végül disznókat etetett… aztán magába szállt. Tudod, a „disznó etetés” segíteni fog, hogy magadhoz térjél. Azt mondta: „Hazamegyek. Szolgának lenni otthon jobb, mint ez.” Én pihenésről beszélek, ő munkáról beszélt.
Próbálta, a régi munkán alapuló, világi rendszert importálni az atyai házba. De az Atya ezt
nem engedte be.
Emberek erre azt mondják: „Úgy érted, hogy nem kell dolgoznom?” De. Te dolgozol, de nem
a megélhetésért. A küldetésért dolgozol, hogy elvégezd a dolgokat, amiket Isten tervezett a
számodra itt a földön.

Mt.17:24-27 Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakmaszedők Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát?
Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván:
Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót?
A fiaiktól-é, vagy az idegenektől? Monda néki Péter: Az idegenektől.
Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, amely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.

Némi adópénzre volt szükségük. És Jézus azt mondta neki: „Menj,… és vedd ki a hal szájából.” Valaki kérdezheti: „Honnan tudta, hogy a hal szájában megtalálja a szükséges pénzt?”
Az Atya mondta Neki. Akarom, hogy ezt meghalld. Mert ez az élet, amiről én beszélek, könynyű. Nem küszködés. Csak arról van szó, hogy nekünk nem tanították ezt, és nincs hitünk
benne. Mi a helyzet azzal, amikor borra volt szükségük? Jézus szólt, hogy töltsék meg a kővedreket vízzel. Miután megtették, vittek a násznagynak… és hirtelen a víz borrá változott…
6 kőveder – egyenként 136 liter…
És amikor Péter halászott? Azt mondta: „Egész éjszaka fáradtunk… de mindazáltal a te szavadra – megteszem…” És aztán majdnem elsüllyedtek a hajók a kihúzott halak miatt! Ez más,
mint próbálgatni egy-két halat fogni…
Mondom nektek, ez könnyű. Mi Isten családjához tartozó gyermekek vagyunk, mindarról,
amire szükségünk van – Isten már gondoskodott. A mi dolgunk, hogy elhiggyük. Dicsőség Istennek! Nekünk hinnünk kell ebben.
Ha van egy szükséged, és Isten elé viszed – mit gondolsz miről fog Ő beszélni veled? Magról.
Tegyük fel, hogy nincs pénzed! Használhatsz mást magként? Természetesen. Valamit, ami
számít neked. Ő nem tud ellátást adni neked anélkül, hogy elengednél valamennyi magot.
Hagyj fel azzal, hogy emberektől, vagy az államtól vársz segítséget. A gond az, hogy te azt
gondolod, hogy a te kis magod nem elég. De egy asszonynak 2 fillérje volt, és Isten nagyra értékelte azt. Lehet, hogy nincs 100 000 forintod, de van 1000 ami jelent neked valamit! És ha
te azt elengeded, jelentheti ugyanazt, mint nekem 200 000. El fog vezetni ugyanahhoz a házhoz, vagy ugyanahhoz a kocsihoz! Mert Neki a hitedre van szüksége, nem a pénzedre! Adjatok dicsőséget az Úrnak! Itt az ideje adni!… Kezdj másképpen gondolkodni mostantól!
(Gyűjtés)
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Hányan jöttetek úgy, hogy Igét vártok az Úrtól?… Én értékelem, hogy itt vagytok, de azt akarom, hogy elvárjatok valamit. Kicsit tanítani fogok. Lehet, hogy osztálynak foglak nevezni
benneteket… Annyira világossá akarom tenni, hogy a bolond se tévedhessen el. Meg kell értenetek!
Atyám,… én kijelentem, hogy mindenki, aki hallja a Te üzenetedet, változni fog a Te erőd által!

Rm.1:16-17 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe,
miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

Ennek a három estés sorozatnak a következő címet adjuk: Hogyan tegyük működőképessé a
hitünket? (How to make faith work)
Az igaz az ő hite által él. Ez azt jelenti, hogy a hit fontos. Mert nekünk hitre van szükségünk,
hogy éljünk általa. Amikor az ember újjászületik – mondhatom -, a legfontosabb, ami történhet az életében, hogy megtanulja, hogyan éljen hit által. A hit elveit, és azt, hogyan használja
a hitét. Amikor én megtértem, bemerítkeztem Jézus Nevében, betöltekeztem Szent Szellemmel, elkezdtem a hitet tanulmányozni. Át kellett mennem dolgokon: először arra használtam,
amikor a városban parkoló helyet kerestem… Nem azzal kezdtem, hogy egy nagy házra használjam. Parkoló helyre nézve kezdtem használni. És rájöttem, hogy a hit növekedik. A
2.Thes.1:3-ban Pál azt mondja, hogy felettébb megnövekedett a hitük. Tehát, a hit növekedik.
Arról beszélünk, hogy fogjuk munkára a hitünket. Arról, hogy a hit elkezdődhet egy szinten,
aztán egy sokkal magasabb szinten végződhet. Elmondhatom, hogy az én hitem, és a feleségem hite, sokkal magasabb, mint amilyen volt. Néha oda kell figyelned, hogy kivel vagy
együtt. Mert az emberek annyi kételkedést, hitetlenséget beszélnek, hogy azt veszed észre,
hogy te is úgy kezdesz beszélni, mint ők. És ez hatni fog a hitedre. De nekünk meg kell tanul nunk, hogyan működjünk a hit elvei alapján. A Biblia azt mondja a Hós.4:6-ban, hogy a népem elpusztul a tudás hiánya miatt. És ez a hitre is igaz. Mert a mindennapi életünkben van
egy ellenségünk. A Mk.4-ben Jézus tanít a magvető példázata alapján, és miután befejezi a
prédikációt, szól a tanítványoknak, hogy menjenek át a túlsó partra. A másik partra átmenni,
tulajdonképpen azt jelenti: cselekedni az alapján, ami megmondatott. Hogy képes legyél működtetni, amire taníttattál. És én igyekszem olyan világosan tanítani ezt, hogy te működésbe
hozhasd, amikor elmész innen.

Márk 4:35-41 Azután monda nékik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt,
úgy amint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.
Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében
a fejaljon aluszik vala. És fölkelték Őt és mondának néki: Mester,
nem törődöl vele, hogy elveszünk?
És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass,
némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.
És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?
És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?

Hit nélkül nem tudod véghezvinni a dolgokat, amiket Isten akar. Látod, ahogy haladnak a másik part felé, egy nagy vihar támad. Ezt a vihart nem Isten küldte, hogy erősítse a hitüket. A
sátántól eredt, aki le akarta rombolni a hitüket. És megtette. Hit nélkül nem élhetsz azon a
szinten, amit Isten tervezett számodra ezen a földön. Van egy magasabb szint. Például, valaki
beteg lesz, elmegy a kórházba és megműtik. Ez az egyik szint. De egy más valaki hasonló
esetben kézrátételt kér… isteni gyógyulás történik, és nincs szükség műtétre. Ez a másik szint.
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Valaki vesz egy házat, és 30 évig fizeti a részleteit. De egy másvalaki, aki használja a hitét,
megkapja a házat adósság nélkül.
Csak azt mondom, hogy hit nélkül túlélőként végzed. Utánanéztem a szótárban a „túlélő” szónak: Azt jelenti: életben maradni. Isten tudja, hogy az ellenség le akar nyomni, hogy éppen
csak túljutsz minden napon. Küszködsz, és próbálod megszerezni a mindennapit. De van egy
hely, ahol úgy élhetsz, hogy minden küszködést kivethetsz az életedből. És ez a hit helye.
Úgyhogy, a hit a legfontosabb „tantárgy”, amit tanulnod és fejlesztened kell, miután újjászülettél. Valaki mondhatja: „Én azt gondoltam, hogy a szeretet a legfontosabb.” Van néhány
ember, akiket nem is tudsz szeretni, csak ha a hitedet használod.
Itt az állításom: Isten Országában minden hit által hozzáférhető, ill. működtethető. Más-szóval, ha bejövök Isten Országába, és nagyon kicsi a hitem, nagyon keveset tudok tenni Istenért.
Hit nélkül elmulasztjuk Isten legjobbját, és nem tudjuk elvégezni, amit Isten akar, hogy elvégezzük. Ha megnézzük Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a többieket, láthatjuk, hogy minden
alkalommal szükségük volt hitre ahhoz, hogy kijöjjenek abból a helyzetből, amelyben voltak.
Mózesnek volt hite. A bíráknál Gedeon – neki is volt hite. Lapozzunk az 1.Móz 30-hoz! Itt Jákób dolgozik egy csalónál, akinek a neve Lábán. És ez azért volt, mert Jákób maga is csaló
volt. Jákób életén ott volt az áldás, amit Izsáktól kapott. Ezért, ahogy elkezdett dolgozni Lábánnál, elkezdtek prosperálni.

1.Móz.30:27-30 És monda néki Lábán: Vajha kedvet találtam volna szemeid előtt! Úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr. És
monda: Szabj bért magadnak és én megadom.
Ez pedig monda: Te tudod mimódon szolgáltalak téged, és hogy mivé
lett nálam a te jószágod. Mert ami kevesed vala én előttem, sokra
szaporodott, és megáldott az Úr téged az én lábam nyomán. Immár mikor tehetek valamit a magam házáért is?

Jákób már el akar menni, de Lábán nem akarja elengedni, mert ő prosperál Jákób áldása miatt.
1.Móz.30:31-34 És monda Lábán: Mit adjak néked? Felele Jákób: Ne adj
nékem semmit; juhaidat ismét legeltetem és őrizem, ha nekem ezt a
dolgot megteszed: Nyájaidat ma mind végig járom, minden pettyegetett
és tarka bárányt kiszaggatok közülök, és minden fekete bárányt a juhok közül, s a tarkát és pettyegetettet a kecskék közül, s legyen ez
az én bérem.
S amikor majd bérem iránt eljövéndesz, mi előtted lesz, becsületességemről ez felel: ami nem pettyegetett vagy tarka a kecskék, s nem
fekete a juhok közt, az mind lopott jószág nálam.
És monda Lábán: Ám legyen: Vajha a te beszéded szerint lenne.

Jákób itt elmozdult hitbe. Hitt az áldásban, ami az életén volt. Hitt abban, hogy az összes állat,
ami születni fog, tarka, pettyegetett, és fekete lesz.
1.Móz.31:1 És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják
vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból
szerezte mind e gazdagságot.

Figyeljétek meg! Addig nem szerezte meg ezt a győzelmet, amíg nem járt hitben.
Miről beszélek? Arról, hogy a szentek többsége túlélő, mert nem értették meg, hogyan működik a hit, és hogyan használják a hitüket. És az ellenség szereti, ha dolgozol neki.
1.Jn.5:3-4 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az Ő parancsolatai pedig nem nehezek.
Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot; és az a
győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Tehát mire van szükségünk, hogy legyőzzük a világot? Hitre. Ha nekünk hit által kell élnünk,
és hit által kell legyőznünk a világot, és nem tudjuk, hogyan használjuk a hitünket – hogy fogjuk megszerezni ezeket a győzelmeket? Hogy fogjuk legyőzni ezeket a dolgokat? Én ma, hol-
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nap meg holnapután este – biztossá akarlak tenni a hit használatában. Azt akarom, hogy tudd,
hogyan használd a hitedet.
Az igaz hit által él. Az igaz az, aki kijelentetett igaznak. A hit egy életmóddá válik. Nem menekülésre való a hit. A hit mindennapi használatra való. Ha te nem használod, meg kell tanulnod, hogyan használjad. Mert enélkül csak egy túlélő vagy. A hit Isten életstílusa. Lapozzatok
az 1.Tim.6-hoz. Ha hitről beszélek, előretör a hit szelleme. Mert ahhoz is hitre van szükséged,
hogy hallgasd ezt.

1Tim. 6:12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok
bizonyság előtt.

„Harcold meg a hit jó harcát!” (A görög szó jelentése: szép, jó. Az angol Bibliában jó-nak
van fordítva.)
Mondjuk el háromszor! Harcold meg a hit jó harcát! Harcold meg a hit jó harcát! Harcold
meg a hit jó harcát! Nos, mi a kijelentés ebből? A hívő számára az egyetlen harc a hit harca.
Itt nem szól semmit az ördög elleni harcról, nem szól arról, hogy másik vallás ellen harcoljunk. Azt mondja: „Harcold meg a hit jó harcát!” Miért mondja jó-nak? Mert minden alkalommal győzünk. Minden alkalommal, amikor a hit harcát harcolod, és nem adod fel – győzöl. Minden alkalommal! Azért mondom ezt, mert az ellenség gyakran próbálkozik, hogy lehúzzon minket a hit szintjéről, és elkezdjük harcolni a magunk harcát. De ennek a tanításnak a
címe: „Hogyan működtessük a hitet?” Nekünk hit által kell hozzáférnünk az örökségünkhöz.
Emlékeztek, amikor Elizeus elmondta a királynak, hogy a szíriai sereg hol fog Izráelre támadni? Elmondta Izráelnek a csata előtt, és így ők készen álltak, amikor az ellenség támadni
akart. Szíria királya azt mondta: „Áruló van a táborunkban!” De nem volt. Egy próféta volt,
aki tudta, hogy mi fog történni. Az emberek azt gondolják, hogy a dolgok csak úgy történnek.
Amikor vasárnaponként a megtérőket hívom előre, néhányan jönnek… közben figyelek a
Szent Szellemre. Az egyik vasárnap hallottam: „Szólj kettőnek, akik azt gondolják, hogy jó
pofák, de meg kell térniük!” Én szóltam, ők felugrottak és megtértek! Honnan jött ez? Istentől, a Szent Szellem által. De hogyan vettem át? Hit által. Természetes szinten nem volt semmi, ami megmondta volna nekem, hogy amit hallottam, az igaz.
Ha te hitben jársz, nincs semmid a természetesben. Nincs semmi, amit megfoghatsz: „Ahá, ez
az!” Az érzékek korlátain kívül vannak. Ha behozod őket, az ördög területén vagy. És az ördög becsaphatja az érzékeidet. A kedvenc trükkje, hogy rádrak egy tünetet, és rávesz, hogy
megvalld. És akkor elkapott. Mert utat adtál neki.
Az utolsó napokról azt mondja Ésaiás: „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az
Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet…”(És. 60:1-2) Nem egyszerűen sötét lesz, hanem nagyon sötét. Számomra ez azt jelenti, hogy ahol egy kis varázslás
volt, most sok lesz. Az ellenség mindent elővesz. Ő becsapta Évát. A Biblia azt mondja a
Jel.12:9-ben, hogy a sátán megtévesztette az egész földet. Be tudja csapni az érzékeket. Ezért
mondja, álljatok ellene az ördögnek. De nem tudsz ellenállni neki, ha nem vagy az Igében.
Amikor lelkeket hívok előre, egyszerűen hallok valamit. És hit által kell átvennem. És a hitedet úgy élesíted, hogy használod. Minden alkalommal, amikor használod, egyre jobb lesz. –
Mondhatom így? Hányan halásztatok már? Gyakorlással leszel egyre sikeresebb… Ahogy hitben működsz, kifejlesztesz egy érzékenységet a láthatatlan birodalom felé! És hamarosan
hallhatsz, láthatsz dolgokat… értsd meg, egyszerűen visszakerülsz Istenhez… Ő tökéletes közösséget keres. Azt akarja, hogy együtt járjunk, beszélgessünk. Isten szellem. Ő nem az értelmedhez szól, hanem a szellemedhez. A szellemnek érzékenynek kell lennie, hogy át tudjon
venni dolgokat.
Mit gondoltok, hogy kapom ezeket az üzeneteket? Ez egyszerűen a Szent –Szellem által van.
Azt mondja: „Vasárnap erről prédikálj!” Tudjátok miről prédikálunk vasárnaponként. És látjátok, hogy mekkora áldás ez. A Szent Szellem minden alkalommal tudja, milyen szintű tanítás-
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ra van szükségünk. Mert hamarosan – ahogy Hagin testvér mondta, kijelentést által – mielőtt
elhagyjuk ezt a földet, az ember úgy fog járni, mint Isten!
Minden örökséged ezen az úton jön. Szellem által. Hit által. Nem az által, hogy érzel, tapintasz, stb. Mert ezen a szinten becsapódhatsz. Isten hozza le ide. A következő szintre emeli. És
neked fejlesztened kell a hitedet. Hogy jön a hit? Hallás által. Tehát én veszem Isten Beszédét, és fejlesztem a hitemet azon a bizonyos területen, hogy át tudjam venni, és áldott lehessek
azon a területen.
Úgyhogy, Szíria királya azt mondta: „Áruló van köztünk!” De az egyik embere így válaszolt:
„Nem, uram király, hanem Elizeus próféta jelenti meg Izráel királyának, amit te titokban tervezel.” Úgyhogy, éjjel körülvették Elizeus városát… Ha Elizeus tudta, hogy hol jönnek Izráel
ellen, nem gondoljátok, hogy azt is tudta, amikor ellene jöttek? Nem tudtak semmit tenni Elizeussal… Ez az egész történet hitről szól. Én csak tudatom veled, hogyha nem hívőként jársz
ezen a földön, akkor te túlélő életet élsz. Minden területen kell, hogy hited legyen. Hit az
egészség területén, hit az anyagi területen. Hit a gyermeknevelés területén. Hit a házasság területén. Ebben különösen hitre van szükséged. Mert az ellenség támad mindezeken a területeken.
Ahogy a tanítványok igyekeztek a másik partra átjutni, a sátán megpróbálta megakadályozni
őket. És addig ment, hogy kimozdította őket a hitből. Elvesztették a hitüket. És visszamentek
az érzékeikhez. És amikor ezt megtették, az ellenség tudta, hogy megvannak. Ezt akarja tenni.
Azt akarja, hogy visszalépj a hitedből, hogy azt gondold; ez nem működik, mert nem érzel
semmit. Amikor a legrosszabbá válik, akkor működik a legjobban! Jól teszed, ha megragadod,
amit most mondtam! Neked ragaszkodnod kell a hitedhez! Mert nem te harcolsz az ördöggel,
hanem a hit harcol az ördöggel. Te a hit jó harcát harcolod! Csak ragaszkodsz a hitedhez! Nagyon fontos! Jézus egy dolgot kérdezett tőlük: „Hol van a hitetek?” Egy kérdés: „Hol van a
hited?” És ezt fogja kérdezni tőled mindenben az életedben: „Hol a hited?”
Ő azt mondta: „Átmegyünk a másik oldalra!” nem azt mondta: „Átmegyünk a másik oldalra,
ha jó az időjárás.” Nem azt mondta, hogy sikeressé, és bővölködővé fog tenni téged, ha jó a
gazdasági helyzet. Ő azt mondta: „Gazdagság és bőség lesz a házadban!” (Zsolt.112:3)
Nos, hol van a hited? Dicsőség Istennek! Kifáraszt, amikor látom, hogy Krisztus teste másodkézből vásárol… Nem élhetünk ilyen alacsony szinten… Úr Jézus! Én megértem, hogy úgy
kell idejönnöd, ahogy vagy… De valahol szereznünk kellene némi fölösleget… Hogy ne fizetéstől fizetésig éljünk… Itt az ideje, hogy áldástól áldásig éljünk! Erről beszélek. Itt az ideje,
hogy milliomosok legyenek a házban! Milliomosokról beszélek, akik nem szégyenlik… Emberek, az Egyháznak tele kellene lenni milliomosokkal.
Nem Tudom, hogy kerültem ide, de dicsőség az Úrnak mindenképpen! Az igaz hit által él.
Jön a szíriai sereg, és körülveszik Elizeust. Ezt mindenki láthatta. Elizeus szolgája kijött reggel… meglátta a szíriai sereget, és pánikba esett. Azt mondta: „Uram, mit csináljunk most?”
Nem látott kiutat. De a Biblia azt mondja, hogy nem jön hozzád olyan próba, kísértés, amelyből Isten ne adna kimenekülést. Nem számít, hogy mennyire vert le téged az ördög, Isten elkészítette az utat a kimenekedéshez! Az út, amit Ő készített, nem látható természetes szinten.
Meg kell hallanotok, amit mondok! A Mennyből jön, az ígéreten keresztül a szívedbe! Neked
dicsérned kell Istent, vissza kell menned szellembe…
Emlékszem, amikor Tulsában voltam, és csak mentem lefelé… haragos voltam… A feleségem azt mondta: „Szívem, mi lenne, ha egyszerűen dicsérnénk az Urat?” Én meg erre azt válaszoltam: „Én nem érzem úgy, hogy most dicsérni akarnám!” Ott azonnal dicsérnem kellett
volna Istent! Ha rosszul néz ki, ne sírj! Dicsérd az Urat!… Ez kemény a testnek. Mert a tested
szomorúság partit akarna mától szombatig. De a testedet alá kell rendelned, te pedig kelj fel,
dicséretre szellemben. Emeld fel mindkét kezedet! Kezdj el táncolni! Te nem harcolsz semmit, a hit harcol. Neked ragaszkodnod kell a hithez, mert a hit mindig el fogja végezni a munkát! Mi fel fogjuk kavarni a hitedet a következő két napban. Fel fogjuk kavarni úgy, hogy ha-
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zamész, és szólsz ahhoz a hegyhez, parancsolod a pénznek, hogy jöjjön a házadba, és a hitnek
azt mondod: „Menj ki és szerezd meg!” Ez a mi bolygónk! Ez a bolygó nem az ördögé! Szerezd vissza!
Tudom, hogy ez Isten volt! Hú – hí! Mi felkavarjuk a hitet!
Hazajön. Hazajön. Én tudom, miről beszélek. Az ördög egy hazug! Ördög, visszaadod! Nem
számít, hogy micsoda. Ha valamit ellopott tőled… A te dolgod, hogy megnevezd és igényeld
vissza! Követeld! Aztán hidd, hogy megvan, amikor imádkozol. És kelj fel, adj hálát Istennek.
Isten vissza fogja fordítani. Az ördög nem tarthatja vissza. Ha megszerezte, te nem tudod, Isten hogyan fogja visszaszerezni, de ez nem a te dolgod. A hit fog dolgozni!
Mondtam neked, hogy boldog leszel, hogy eljöttél. ez a legfontosabb téma, miután újjászülettél. És a gyülekezetek többségének nincs tudomása erről. Miért? Mert az ördög próbálja távol
tartani tőlük ezt a tudást. Ő nem akarja, hogy hitben járjunk, mert tudja, hogy ez az egyetlen
dolog, ami le tudja győzni őt.
Valaki azt mondja: „Jézus vére.” A hit Jézus vérében! Valaki azt mondja: „Jézus Neve.” A hit
Jézus Nevében. Valaki azt mondja: „Isten Beszéde.” A hit Isten beszédében. Nincs különbség.
A hit. Mondom nektek: ráveszünk sok – sok szentet, hogy higgyen. Ezt akarja Isten. Ő hívőt
keres. Átlép 20.000 emberen, hogy elérje azt az egyet, aki hisz.
2.Kir.6:16
…Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint
akik ő velök.

Rögtön itt van egy hit-állítás: Többen vannak veled, mint velük! Mondjátok! „Többen vannak
velem, mint ellenem!” Mondjátok! „Ne félj!” Emlékezzetek, mit tett az ellenség! Félelmet rakott rájuk. Hadd mondjak valamit, ami segíteni fog elhagyni ezt a félelem dolgot. Tökéld el az
elmédben, hogy az ördög nem tud megölni. Mondjátok! „Nem tud megölni engem!” Tökéld
el, mert Isten azt mondja, hogy Ő meg fog védeni. Amikor nehéz helyzeten mész keresztül…
csak nézd meg Dávidot Góliáttal szemben… Vagy amikor Dánielt bedobták az oroszlánverembe, vagy a 3 zsidó ifjút, akiket bedobtak a tűzbe. Mindenki túlélte! Ne nézz olyanra, aki
nem élte túl! „A nagynéném hitt, és mégis meghalt…” Ne rá nézz! Én nem építem a hitem
arra, aki nem tudta megcsinálni. Én olyanra nézek, akinek sikerült, hogy segítsen építeni a hitemet. Ezt el kell határoznod!

Zsid.2:15 És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.

Túl kell lépned ezeken: Valaki meg fog ölni… a repülőgép le fog zuhanni… rákos leszek…
ezeket el kell hagynod! Azt kell mondanod: „Én Isten temploma vagyok…!” Mondjad: „Én
áldott vagyok! Az angyalok tábort járnak körülöttem! Nem illet engem semmi gonosz, semmi
veszedelem, csapás nem közelít a házamhoz!”
Ha egy betegség tünet próbál rád ugrani, csak emlékezzél vissza mit mondtam: Az ördög először egy tünetet rak rád, és megpróbál rávenni, hogy kimond, hogy hallhasd, hogy elhidd,
hogy elfogadd! De engem nem érdekel, mit érzek… én meggyógyultam… Dicsőség Istennek!
És neked bátornak kell lenned ebben! Mondj valamit! Hi –hi –hí! Ezzel fogta meg az ördög a
tanítványokat. Rájuk dobta a félelmet… aszerint ítéltek, amit láttak… és nem mondtak semmit, és az ördög készült elsüllyeszteni a hajót! Örülhettek, hogy Jézust fölkeltették… mert lemerültek volna…
…Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök.
(2.Kir.6:16) A próféta szolgája el kezdte számolni az ellenséget 1000, 2000, 3000,

4000… - Aztán magukra nézett: 1, 2. Ennek nem sok értelme volt.
2Kir 6:17 És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek
az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus
körül.

A szolga a problémát látta, a próféta az ígéretet!
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Neked fel kell emelkedned a hústestből! Szerezz egy jó adag szellemit! Ez a testednek nem
tetszik, szenved tőle, de hagyd, hogy szenvedjen egy ideig, hogy elkezd érezni, hogy állhatsz
fel szellemben: mert nem támaszkodhatsz az érzéseidre! Egyszerűen tudnod kell, hogy tudod.
Nem azt mondom, hogy nem lesznek érzéseid. De a hitedet kell követniük, és nem elé kerülni.
Az egyik a problémát látta, a másik az ígéretet. Neked az ígéreten kell tartanod a szemed!
Annak ellenére, hogy a probléma veled van.

2Kor.4:18 Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

A hit mindig most. A hitnek nincs ideje. Miért? Mert a hit Istentől jön. És Istennél nincs idő.
Isten tette az időt a földre törvényként. Nem azért, hogy rajtad uralkodjon, hanem, hogy te
uralkodj rajta! A hit magasabb törvény, mint az idő. Úgyhogy képes előre vinni az időt vagy
hátra! Az elméd most próbálja kitalálni: mit beszél ez az ember? De nem fogom neked megmondani holnap estig… Adjatok dicséretet az Úrnak!
Nekünk szükségünk van hitre, mert szükségünk van hittel teli imádságra, hittel teli bölcsességre… hitre van szükség, hogy átvegyük a gyógyulást, hogy irányítsuk az anyagi birodalmat,
hogy ellenálljunk az ellenségnek… szükségünk van hitre, hogy megtérjünk, újjászülessünk.
Nekem szükségem van hitre, hogy üzenetet kapjak, hogy hirdessem az evangéliumot, hogy
lelkeket hívjak… Szükségünk van hitre. Isten gyermekeként a legfontosabb dolog, amit meg
kell tenned: megtanulni, hogyan élj hitben, hogyan járj a hitben, és hogyan hozd működésbe a
hitedet. Dicsőség Istennek! Húú! Mi elkapjuk! Lehet, hogy ellopott dolgokat tőled, de visszaadja!
Holnap folytatjuk. Azt akarom, hogy elvárással gyertek! Ha elvárod, kihúzod belőlem… üzeneteket, amikről nem is tudtam, hogy bennem vannak. És gyorsabban fel tudunk emelkedni
egy másik szintre. És kijelentést szerzünk, ami nem volt meg korábban. Nem tudom, te hogy
vagy vele, de én a lehetetlent akarom.
Atyánk! Hálát adunk az Igéért ma este. Köszönjük a kenetet. Köszönjük a hit szavát. És
ahogy elhagyjuk ezt a helyet, a sátán nem fogja ellopni! Mi hitben fogunk működni, és nagy
hit fog megnyilvánulni közöttünk. Mi hálát adunk ezért. És sátán, mindaz, amit elloptál 10 évre visszamenőleg, visszajön most. Minden mag, amely elvettetett 10 év alatt, most aratásba
jön! Jézus Nevében, Ámen!

2. rész (2008. 02. 21.)
1.Móz.39:1-3 József pedig aláviteték Egyiptomba és megvevé őt az Ismáelitáktól, kik őt oda vitték vala, egy egyiptomi ember Pótifár, a
Fáraó főembere, a testőrök főhadnagya.
És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő egyiptomi
urának házában vala. Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és
hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében:

Tudjátok, ezt kell, hogy rólunk is mondják az emberek.
1.Móz.39:4-6 Kedvessé lőn azért József az ő ura előtt, és szolgál
vala néki; és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amije vala, kezére bízá.
És lőn az időtől fogva, hogy házának és amije volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az egyiptomi embernek házát Józsefért; és az Úr áldása vala mindenen, amije csak volt a házban és a
mezőn. Mindent azért valamije vala József kezére bíza; semmire sem
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vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. József pedig szép termetű és szép arcú vala.

Ezt nevezem a prosperitás tökéletes képének.
Amikor Ádám vétkezett, elvesztette az ellátást, amiről Isten gondoskodott számára. És innentől kezdve Ádámnak verejtékeznie, küszködnie kellett érte mindennap… Ahogy az idő múlt,
Isten rátalált Ábrahámra, és készült mindent visszaadni az emberiségnek, ami az Édenben volt
– Jézus Krisztus által. Ábrahámmal kezdte… elkezdett gondoskodni róla. Azt mondta neki:
Megáldalak, felmagasztalom a neved, és áldás leszel.

1.Móz.12:2-3 És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

A 17. részben Ábrámról Ábrahámra változtatta a nevét, és azt mondta: Megáldalak téged és a
te magodat. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én Ábrahám magva vagyok. És ez az áldás
ugyanaz az áldás, amiről a Pld. 22-ben szól: „Az Úr áldása, az gazdagít meg, és ezzel nem jár
küszködés.” A kemény küszködés, amit Ádám kapott az átok részeként, de ez eltávozik azoktól, akik megkapták az áldást. És én áldás alatt vagyok. Tehát nincs több küszködés. Úgyhogy, én többé nem kapcsolom össze a munkámat és a fizetésemet azzal, amim lehet; az ellátásommal. Mert ha így lenne, akkor küszködnék érte. Értsd meg, én végzem a munkám, a küldetésem ezen a földön, de Isten nem akarja, hogy ezt összekapcsoljam azzal, amim lehet Isten
Országában.
Amikor átköltöztünk a Mandisson útra, a gyülekezetből több ember nem jött velünk. Ez egy
kis problémát okozott nekem, mert a rezsi 3000 dollár volt egy hónapra. Elkezdtem gondolkodni, számolni, hogyan tudjuk ezt megoldani… Ekkor tanított engem Isten. Azt kérdezte:
„Kire nézel?” Rájuk nézel, vagy Rám? Ezt el kell döntened! Mert az ellenség célja, hogy rávegyen arra, hogy a problémára nézz. És ez küszködésbe fog vinni téged. Azt mondta nekem:
„Én hozhatok a gyülekezetedbe egy férfit vagy nőt, aki egy évre előre kifizeti neked a rezsit!
Egy vasárnapi Istentiszteleten.” És megláttam; nem azon múlik, hogy hány emberem van, hanem azon, mennyi hitem van. Hú! Azt mondja az Ige: „Legyen neked a te hited szerint!” Nem
a munkahelyed szerint. Emeld fel a hitedet! Alapozd arra a tényre, hogy Isten a szükségeidet
az elvetett magodon keresztül tölti be. Így gondoskodik Ő rólad, hogy távol tartson a fájdalmas küszködéstől. De a helyzet az, hogy amikor az adakozásra kerül a sor, szomorúvá válsz.
Pedig akkor kellene örvendezővé válnod. Mert ez a növekedésed ideje. A világ úgy néz rá
mint vesztességre, de neked úgy kell ránézned, mint nyereségre.

Luk.6:38 Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és
megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.

Úgy hangzik ez számodra, mint vesztesség? Ez nyereség. Ő azt mondta: Ha bőven vetsz, bőven aratsz…
2.Kor.9:8
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden
kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden
jótéteményre bőségben legyetek,

Ez azt jelenti, hogy mindig bőségesen fogsz tudni adni.
Gyűjtés
A ma esti témánk; Hogyan tegyük működőképessé a hitünket.

Rm.1:16 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek
hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
Zsid.10:35-38 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten aka-
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ratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés
idő, és Aki eljövendő, eljő és nem késik.
Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a
lelkem.

Tehát, hogyan kell élnie az igaznak? Hit által. Az „igaz” azt jelenti, hogy megigazított vagy
mintha soha nem vétkezett volna. Az árat – Jézus – mindannyiunkért kifizette. Ez a jogi oldala a megváltásunknak. Bűnösökből elfogadottá tett bennünket. Tehát, mi nem vagyunk bűnösök. Mi igazak, hit által fogunk élni. Ma este arról akarok beszélni, hogy: „a te hited szerint.”
Tegnap este arról beszéltünk: „Hol van a hited?” Miért van szükség hitre? Azt mondtuk, hogy
Isten Országában minden hit által hozzáférhető, és hit által működtethető. Az újjászületés után
a legfontosabb tárgy – amit tanulnod kell, amiben képezned kell magadat – a hit. Van aki azt
mondja; a szeretet a legfontosabb. De vannak emberek, akiknek a szeretéséhez is hitre van
szükséged. És ha nem működik a hited, hogy fogod szeretni őket? Szinte mindenhez hitre van
szükségünk, különösen Isten Országában. Szükségünk van hitre az imádságban.

Jak.5:15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.

A hit imádsága. Tehát nem az imádság működteti a hitet, a hit működteti az imádságot. A
bölcsességhez is hitre van szükséged:

Jak.1:5-6 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje
Istentől, Aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja;
és megadatik néki.
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.

Nem szabad kételkedned. Hitre van szükség a gyógyulás átvételéhez, a szabaduláshoz, anyagi
növekedéshez, az ellenség legyőzéséhez, újjászületéshez:
Ef.2:8-9 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne
kérkedjék.

Isten elvárja, hogy hit által éljünk. És a Biblia úgy beszél rólunk, mint győztesekről.

1Jn.5:3-4 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az Ő parancsolatai pedig nem nehezek.
Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot; és az a
győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Tehát nekünk hitre van szükségünk, hogy legyőzzük a világot. Ha házassággal foglalkozol –
hitre van szükséged. Ha elmúlnak a mézes hetek, hitre lesz szükséged. Igazam van? Vállalkozás vezetéséhez hitre van szükséged. Jól végezni a munkát, előléptetéshez, hitre van szükséged. Az élet nehézségeihez, gyermekneveléshez, hitre van szükséged. Ha nincs hit, akkor csak
küszködünk. Ezért mondtuk, hogy ilyenkor túlélővé válunk. A túlélők csak az életüket próbálják menteni. De nekünk azon a szinten kell élnünk, ahol Isten akarja, hogy éljünk. Többnyire
engedelmeskedni sem tudunk hit nélkül. Amikor Isten elhívott Chicagóba, hit által kellett
megtennem. Hívott, hogy hagyjam ott az állásomat az IBM-nél. Hit által kellett megtennem.
Néhányan azt mondják: „Felhagyok a munkámmal, és hit által fogok élni.” Ha nem tudsz hit
által élni munkával, éhezni fogsz anélkül. Hit által élni, és munkát végezni – azt jelenti, hogy
nem a munkád a forrásod. Mindössze ezt jelenti.
Tehát hit által tettem… elkezdtem egy szolgálatot – hit által tettem. Meg kellett vásárolnunk a
MOL-t. Ez hit által történt. Isten szólt hozzám:
- Azt akarom, hogy vedd meg ezt a MOL-t!
- Ezt hit által kellett átvennem. Elküldtem valakit, aki értett az építészethez, hogy nézze
meg. Azzal jött vissza:
- Igen, pásztor, dicsőség Istennek! Meg tudjuk részletenként… az északi részét máris megvehetjük!
- Nem testvér! Isten azt mondta nekem, hogy az egészet!
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- Az egészet!?
Úgyhogy hit által kellett mozdulnunk.
A vállalkozás – iskola. Hit által kellett tennem. Nem volt tervrajz. Nem volt senki, aki ilyet
csinált volna… Senkit sem ismertem, akinek MOL-ja lett volna. Hit által kellett tennem. El
kellett hinnem, hogy Istent hallottam. Hit által. Bankot nyitni… hit által kellett tennem.
Arról is beszéltünk, hogy a hit mellett türelemre is szükséged van. A türelem nem csupán arról szól, hogy kivárod az orvosnál, ameddig sorra kerülsz. A türelem azt jelenti, hogy következetesen ugyanaz vagy. Nem kételkedsz, ha a körülmények nem jól állnak. Azt jelenti: kitartani. Itt kezdi tulajdonképpen az ellenség a harcot. Fogok majd erről beszélni egy kicsit.
Még gondolkodni sem tudsz helyesen hit nélkül. Amikor Jézus szólt a fához, vagy a
viharhoz… Ez egy új gondolkodási szintet igényel. Az átlag ember nem szól az időjáráshoz.
Jézus szólt az élettelen dolgokhoz, halott testhez, szólt a szélhez, a vízhez… szólt dolgokhoz,
amelyek nem tudtak visszaszólni. Némi hitre van szükség ezek megtételéhez. A hit nem a körülményekre néz. Túlnéz a körülményeken.
Hogy jön a hit? Hallás által. Minek a hallása által? Isten Beszédének a hallása által. Amit
most hallasz, az Isten beszéde, úgyhogy, a hit jön. Mondtam: A hit jön!
2Kor.4:16-18 Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig
örökkévalók.

A látható dolgok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez érdekes, mert itt azt
mondja, hogy vannak dolgok, amiket te meg én nem látunk, jól lehet azok a dolgok ott vannak. Léteznek. Ezek a dolgok az anyag, vagy az 5 érzékszervünk hatósugarán túl vannak.
Honnan tudjuk, hogy léteznek? Honnan tudjuk, hogy ott vannak? Onnan tudjuk, hogy a Biblia
mondja nekünk, hogy ott vannak. A Biblia ismeretet ad nekünk arról, hogy mi van a láthatatlan birodalomban. Nekünk kell, hogy hitünk legyen ezekben, és a hit a biztosíték, a bizonyíték
arról, hogy ami természetes szinten nem létezik, ott van.
2Kor.4:17 Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy
örök dicsőséget szerez nékünk;

Neked van egy szellemed, ez az igazi te. Ez a testeden belül van. A romlandó tested ideiglenes, végül visszatér a porba. De a szellemed örökkévaló. Nem változtatható. A sátán nem tud
meghalni. Bele lesz dobva a tüzes tóba. A szellem nem tud megszűnni létezni, mert örökkévaló. Hasonlítsátok ezt össze a Márk 4-el:
Márk 4:35-41 Azután monda nékik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék Őt,
úgy amint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.
Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében
a fejaljon aluszik vala. És fölkelték Őt és mondának néki: Mester,
nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet,
és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn
nagy csendesség.
És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?
És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?

Lapozzatok a 2Korintus 4: 17-hez, és tegyetek jelző mindkét helyre, mert mindkettőre fogok
utalni. A szenvedés nehézség, valami ami ellened jön… Az 1. Timóteus 6:12-ben azt olvassuk: „Harcold meg a hit jó harcát!” Mi itt vagyunk a földön, és az ellenség kiépített egy rendszert, és próbálja megakadályozni Isten Országának a terjedését. Úgyhogy megpróbál elle-
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nünk jönni. Tegnap mondtam nektek; hogy a hívő egyedüli harca a hit harca. Nem mondja,
hogy harcolj az ördöggel vagy a rákkal, nem mondja, hogy harcolj más gyülekezetekkel vagy
gyülekezeti tagokkal vagy rokonokkal… Azt mondja: „Harcold meg a hit jó harcát!”
A mai témánk: Hogyan működtessük a hitet? Nem te dolgozol, hanem a hit. Meg kell tanulnod, hogy állítsd a hitet munkába. Isten Országában a legtöbb ember nem tudja, hogyan működtesse a hitet. Ezért látunk vereségeket. Ezért vannak emberek ugyanott, ahol 10 éve voltak.
Mert a hit soha nem működött. Erről szól minden.
Azt mondja itt az Ige; hogy a mi könnyű szenvedésünk pillanatnyi, és igen – igen nagy örök
dicsőséget szerez nekünk. Tehát, mennyi ideig kell szenvednem? Egy pillanatig. Nem kellene,
hogy minden alkalommal úgy lássalak mint aki éppen keresztülmegy valamin… végre már át
is kellene érned… Arról beszélek, hogy ennek könnyű szenvedésnek kellene lennie egy pillanatig.
Márknál olvassuk, hogy a tanítványok küszködtek, hogy átérjenek. A félelem elborította őket,
és felébresztették Jézust. Az érdekes, hogy úgy ébresztették fel, hogy vádolták. A kárhoztatás
a hit ellensége. A sátán nem téged óhajt, hanem a hitedet. Megpróbál kifosztani és elválasztani a hittől, mert addig, amíg ragaszkodsz a hithez, le fogod győzni a világot. Dicsőség Istennek a Mennyben!
Követitek, amit mondok? Nekünk tudatában kell lennünk ennek, hogy a sátán nem minket
óhajt… mert ha nincs hitünk, akkor megállít minket, nem tudunk előre haladni. Mert az ő képessége erősebb, mint a mi természetes képességünk. De a hitünknél nem erősebb! És minél
több hitet építesz fel, annál többet tudsz tenni Isten Országáért. Te el akarsz jutni oda, hogy
ráteszed a kezed a betegre, és az meggyógyul. Igaz? De volt egy százados. Elmondta Jézusnak, hogy a szolgája beteg, és gyógyulásra van szüksége. Jézus azt mondta: „Megyek és meggyógyítom…” Erre a százados így felelt: „Nem kell eljönnöd a házamhoz… csak szólj egy
szót!” El kell jutnunk oda, hogy azt mondjuk a pásztornak: „Nem kell eljönnöd a házamhoz…
Követitek, amit mondok? Ebben az esetben a sátán ugrálna házról házra, te pedig egyszerűen
kifüstölnéd…
Ez olyan, hogy én kimondom itt az Igét és Isten meggyógyítja a beteget Chicagóban! Én szólhatom az Igét itt, mert a szellemben nincs távolság! És ugyanaz az Isten, Aki Chicagóban van,
ott van Kaliforniában is, New Yorkban is, Londonban is Bulgáriában is, Ausztráliában is.
Ugyanaz az Isten! Nekünk hatalmunk van az egész földön, nem csupán Chicagóban! De ez a
hited szerint van. És mi leállhatunk valahol a kézrátevésnél. Hála Istennek ezért, mert néhány
embernek szüksége van erre az érintésre, erre a kontaktusra… De Jézus azt mondta: „még Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet!”
„…nem kell eljönnöd a házhoz. Én a hatalom embere vagyok, én értem, hogy működik a hatalom…” Ezt adta Isten nekünk. Mi cselekszünk a hatalomban, és Isten gondoskodik a képességről. Ez a százados tudta, hogy amíg a hatalom alatt áll, addig van hatalma. Ugyanez a helyzet veled. Amíg Isten hatalma alatt maradsz, addig van hatalmad. A Biblia azt mondja: „Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek!” (Jak.4:7) Nem „talán
elfut”. Azért kell elfutnia, mert már le van győzve! Az igaz hit által él.
De mi úgy használjuk a hitet, mint egy ejtőernyőt. Az ejtőernyőt vészhelyzetben használjuk.
A hitet mindennap kell használnod. Gyakorold! Gyakorold a parkolóhely találásához! Gyakorold: ma megcsinálom ezt! Gyakorold mindennap! Követitek, amit mondok? A sátán stratégiája, hogy elválasszon minket a hitünktől. Emlékszem egy Jairus nevű emberre. A leánya beteg
volt. Szólt Jézusnak, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a lányát. Jairus a zsinagógafők egyike
volt. Ezek nem sokat törődtek Jézussal… hitehagyottként kezelték… Jairus kérte Jézust, hogy
tegye a kezét a leányára, és akkor az meggyógyul. Jézus elindult, és közben megjelent, egy
vérfolyásos betegségben szenvedő asszony. Azt mondta: „Ha csak megérintem a ruháját,
meggyógyulok. Megérintette Jézus ruháját, és a Biblia azt mondja: „isteni erő áradt ki Jézusból, és belement az asszonyba, és kihúzta a betegséget. Azonnal. Ezután az asszony bizonysá-
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got tett, elmondott Neki mindent. Jézus ezután azt mondta: „Leányom, a hited megtartott
(meggyógyított) téged.” Figyeld meg! Kinek a hite gyógyította meg? Az asszonyé. Ahogy ezt
befejezte, jött a futár Jairushoz: „Ne fáraszd a mestert, a lányod meghalt.” Jézus azt mondta:
„Csitt! Ne szólj semmit! Csak higgy!” Mivel próbálkozott a sátán? Megpróbálta Jairust elválasztani a hitétől! Mondom nektek: elő fog állni olyan helyzet, amikor téged is megpróbál elválasztani a hitedtől! Ha hited van, és mész a másik oldalra… Készülj fel! Készülj fel! Ha átmész… a szenvedésed könnyű lesz és pillanatnyi… de csak akkor, ha te nem a látható dolgokra nézel. A hit túlnéz a körülményeken. Te nem a körülményekre nézel, te Isten beszédére
nézel. Tehát minden olyan helyzetben, amikor átmész, fegyelmezned kell magad, hogy ne a
helyzetre nézz, ne adj neki jelentőséget, hanem tedd Isten Beszédét az első helyre az életedben. És ne szomorúan menj át!

Jak.1:2-4 Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és
épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.

Minden hiány nélkül jössz ki abból a dologból! Hogyan kell átmenned? Örömmel. Örömmel!
A öröm a szellem gyümölcse. Egy természetfölötti kedélyállapot. Egy kellemes állapotod lehet, amikor a dolgok a legrosszabban néznek ki az életedben. És én hiszem, hogy az öröm
több ennél. Én hiszem, hogy egy erő, amely megtöri a természetes törvények erejét. Az ellenség nem akarja, hogy örömöd legyen. Nem csupán rád akar hatni, hanem a többi kis juhra is.
Mindenkire akar hatni, aki rád néz, aki követ téged, akinek bizonyságot tettél. Mondom neked, ha átmész dolgokon, és a helyzet egyre rosszabbá válik… kitették a bútoraidat… egyszerűen ülj rá a hűtőszekrényre és mosolyogj! Dicsőség az Úrnak! Ha te ragaszkodsz a hitedhez,
minden ellopott dolognak vissza kell jönnie, és te úgy jössz ki, hogy semmi fogyatkozásod
nem lesz. Nem fog hiányozni semmi!
Halljátok, amit mondok? Ez egy kijelentés számotokra. Az ellenség azt akarja, hogy szomorúság partit tarts, elmond mindenkinek… Isten nem azt akarja, hogy arról tegyél bizonyságot,
hogy milyen nehéz, hanem hogy arról tanúskodj, hogy Ő milyen jó! Az emberek sokszor 5
percig beszélnek arról, hogy milyen nehéz volt, és egy percig arról, hogyan szabadultak meg.
Fordítsd meg ezt! Egy percet beszélj arról, hogyan kerültél bele, aztán 5 percet tölts azzal,
hogy elmondod nekem, hogyan jöttél ki. Ő mindenkit kihoz!
Gyerünk, mondjátok: „Én kijövök!” Én tudom, hogy miről beszélek! Ez önmagában egy kijelentés! Mi kijövünk, szentek! Nem számít, min mész át, kijössz! Én tudom, miről beszélek.
Az ördög vissza fogja hozni a pénzedet! Mert te kijössz! Kijössz az adóságból! Kijössz a kórházból! Kijössz a rossz házasságból! Kijössz! Nos, tartsd örömnek, és dicsérd Istent érte! Az
ördög egy hazug! Az ördög nem fog elválasztani a hitedtől, mert te kijössz! Igen Uram! Igen
Uram!
Volt egy szakasz a MOL vásárlása közben, amikor az ügyintéző telefonált:
- Pásztor, hol van a pénz?!
- Nos, én hiszem, hogy megvan.
- Hiszi, hogy megvan?! Mi ez? Ha elmulasztja zárásig, át van adva azoknak, akik sorban
állnak, hogy megvegyék!
Ülök az irodámban, és bejön valaki:
- Pásztor, az Úr mondta nekem, hogy adjam át ezt önnek.
Az állt a papíron: „Senki nem épít házat anélkül, hogy először felszámolná a költségeket…”
(Luk.14:28). Ó, ez aztán bátorító!… Követitek, amit mondok? Az ördög mindenfelől küldte
az embereket… De én ragaszkodtam a hitemhez, Isten ígéretéhez: Ő azt mondta: „Soha nem
hagylak megszégyenülni… Amire ráteszed a kezed, prosperálni fog… Ha egy ember útja tetszik az Úrnak, még az ellenségeit is jóakaróivá teszi…” (Pld.16:7).
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De itt még nem volt vége. az építkezés közepén a pénz leállt. Bumm. Nem tudtam újra indítani, úgyhogy elvitték az összes munkagépet, munkásokat… A hely elhagyottnak tűnt. Itt vagyok én, a hatalom, és az erő embere… és itt a helyzet: a pénz leállt, mindenki elment… Az
emberek elkezdtek mosolyogni… nevetni… Mit tettem? Fogtam a gyülekezetet, mondtam nekik: „Ma menetelni fogunk! A terület egyik végétől a másik végéig!” Az épület üres volt és
hideg. De mi meneteltünk… Azt mondtam: Felkavarok valamit szellemben!” Miközben meneteltünk, mondtam: „Hála Istennek, a pénz újból folyik.” Én nem tudtam, mi fog történni,
nem tudtam, honnan fog jönni… Azután hirtelen egyik csoda történt a másik után… visszajöttek a gépek, az emberek, az építészek… az épület elkészült, és megszereztük a győzelmet!
Mert ez az a győzelem, ami legyőzi a világot. Ha nem tud elválasztani a hitedtől, le van győz ve. Soha ne felejtsd ez el! Üljetek le! Hadd fejezzem be ezt!
Az ördög egy hazug! Erőszakos, és ravasz. A Biblia azt mondja: az 1.Kor.4-ben; hogy ő a világ istene, de ne felejtsétek el, nem a Föld bolygó istene. Ezért vannak a dolgok összezavarva.
Mert a világi rendszerét akarja működtetni rajta. Isten nem igazgatja a világot. Isten az Egyházat igazgatja. Az Egyháznak van uralma a világ fölött. Az Egyház használja a hitét, hogy felszabadítsa Isten képességeit, és legyőzze a világot. Ti és én bele fogunk kerülni próbákba, kísértésekbe. Ezek jönni fognak, de mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra…

2.Kor.4:18 Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Ez egy hatalmas Ige! Igaz? Úgyhogy a te szenvedéseidnek könnyűnek kell lennie és pillanatnyinak. Menjünk vissza a Márk 4-hez és nézzük meg mi történt! Itt van Jézus…
felébresztik… felkel, és elkezd szólni. Szólt a szélhez, és szólt a tengerhez. És mindkettő engedelmeskedett Neki! Ő a példánk. Ha Ő tudott azokhoz szólni, te is tudsz. Az ellenség megrabolta a tanítványokat, amikor rávette őket, hogy a körülményekre figyeljenek. Ha elkezdesz
a körülményekre nézni, ez elkezdi lerombolni a hitedet. A hit néhány ellensége:
1. Félelem. A megtűrt félelem megfertőzi a hitet. Emlékezz, mit mondtam nektek a félelemről! Ne félj semmitől! Különösen ne félj a haláltól. Ne félj tőle.
2. Reménykedés. A Biblia azt mondja a reménységről: A hit pedig a reménylett
dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
(Zsid.11:1) De ha csak reménységed van hit nélkül, ez olyan, mintha kincsed lenne

egy nagy magas sziklán túl, a szakadék másik oldalán. És te reménykedsz, hogy egyszer
majd eljutsz oda. De a hit építi a hidat a kincshez. Úgyhogy bírnod kell mindkettőt ahhoz,
hogy működjön.
3. Értelmi hit. Hány ember van, aki azt mondja, hogy hiszi az egész Bibliát? A legtöbb gyülekezeti tag. Igazam van? És miért nem működik akkor? Mert nem hiszik. Értelmileg jóváhagyták, mert olvasták.
4. Kárhoztatás. „Nincsen azért semmi kárhoztatásunk…”(Rm.8:1). Visszanézni, hordozni a
szégyent, bűntudatot, kisebbrendűség érzést – ez le fogja rombolni a hitedet.
5. Érzéki ismeret. Hiszed, mert megtapasztaltad.
6. Tudatlanság és hitetlenség. A kételkedést is ide veheted.
Hadd osszam meg veletek, miért nem működik a legtöbb ember hite. Jól vagytok? Jöttök kifelé? Vagy már kint vagytok? Már kint kell lennetek, mert emlékeztek: „…csak pillanatnyi…”!
Ez egy Ige. Egy Ige Istentől. Ő mondta: Kijössz! Amin átmész, abból kijössz! Kijössz most.
Ha anyagi szükségen mentél át: kijössz most! Követitek, amit mondok? Ha nehéz időszakon
mentél át otthon: kijössz most! Ha nem tudtál megtenni dolgokat, - amikről Isten mondta,
hogy tedd meg – kijössz ebből most! Most megtörténnek ezek a dolgok az életedben!
Rm.4:17 (A mint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged)
az előtt, az Isten előtt, Akiben hitt, Aki a holtakat megeleveníti,
és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.
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Értsétek meg! Isten nem lévő dolgokat úgy szólít, mint meglevőket. Ez Isten nyelve. És Ő tanít téged, hogy te is ugyanilyen nyelven beszélj. Ez a hit nyelve. A hit mindig: most. Tehát a
hitet jelen időben kell szólni, és a jelen időben kell jönnie.
Rm.4:18-21 Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek
atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.
És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy
százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére;
Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős
volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte,
hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.

Ki ígérte? Isten. Ki fogja megtenni? Isten. Nem mi fogjuk megtenni. Ő fogja megtenni. Mi el
fogjuk hinni. Cselekedni fogunk az alapján. És Ő fogja megtenni.
Azt mondtam: Mi el fogjuk hinni, cselekedni fogunk az alapján, és Ő meg fogja tenni! Mi el
fogjuk hinni, cselekedni fogunk az alapján, és Ő meg fogja tenni!
A Biblia azt mondja Mózes 1. könyvében, hogy Ábrahám hitt Istennek, és ez igazságul tulajdoníttatott neki. Sok ember hisz, de nem cselekszik az alapján, amit hisz. Te hihetsz abban,
hogyha megeszed azt az ételt, nem fogsz éhen halni. De ha nem eszed meg, éhen halsz…
Azért mondom ezt, mert vannak emberek, aki 10 év óta ugyanazon a ponton vannak. És csodálkozol, hogy miért. Mert a hit nem működött. És ezért nem működött…
Hányan akarjátok hallani az igazságot? A teljes igazságot.
1Kir.19:19-21 És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát,
amint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel
volt; és Illés hozzá méne, és az ő palástját reá veté.
És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és monda: Kérlek hadd
csókoljam meg az én atyámat és az én anyámat, és azután követlek. És
monda: Menj, térj vissza; mert mit cselekedtem tenéked?
És elmenvén ő tőle, vőn azután egy pár ökröt, és levágá azt, és az
ekéhez való szerszámokból tüzet rakván, megfőzé azok húsát, és a
népnek adá, és evének; és felkelvén, elméne Illés után, és szolgála
néki.

Mit gondoltok, miért olvastam ezt? Hinni azt jelenti: feltétlen eltökéltség. Kiadni, elengedni.
Valaki azt mondja: „Én hiszek, de ezt meghagyom arra az esetre, ha nem működne.” Ezért
nem látott a legtöbb ember hitben történni dolgokat az életében, mert ez kételkedés, és ennek
el kell tűnnie. Neked fel kell égetned magad mögött a hidat. A legtöbb ember nem tudja ezt
megtenni. Van egy „B” tervük… Elizeus elégette az ekét. Nem ment vissza többet. Nem tudta, hová megy…
Az emberek azt mondták nekem: „Pásztor, nem fognak beengedni ebbe a MOL-ba, nem akarják, hogy ott istentiszteleteket tarts. Azt mondtam: „Álljunk meg egy percre! Nincs máshova
mennem!” Nem volt hová mennem. Előttem a „Vörös tenger” lezárta az utat. De így működik
a hit. Hinni – feltétlen elkötelezettség. Nincs „B” tervem. Ezt tudatom veletek, mert a legtöbb
ember itt visszafordul. Nekünk nem volt „B” tervünk, amikor idejöttünk.
Elcsöndesedtetek…
Gondolj bele! Ha más terveket csinálsz… ez kételkedés… „Lehet, hogy nem működik!” Amikor Jézus odaért Lázár sírjához, Ő nem csinált másik tervet. Azzal mutatta meg, hogy hisz,
hogy szólt. Hogy mindenki hallja. Ha nem működött volna az egész szolgálata megsemmisült
volna!
Ha például adósságot akarsz kezelni… A számlákra mutatsz, és azt mondod: „Számlák, ki
vagytok fizetve!” Én ezt azért mondtam, mert valaki mástól hallottam. Én egyszerűen megtettem, amit másvalaki tett. Ha működött másnak, ugyanaz a hit nekem is fog működni… Néha
vigyél magaddal valakit, mert ez segíteni fog, hogy higgy. Mert te felszámoltad… Megszégyenülsz, ha nem működik!
Néztek rám!
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Azért tetszett Jézusnak Péter, mert Péter kilépett a csónakból! Nem volt más lehetősége…
csak a víz… De a hit így működik… Mert van egy feltétlen elkötelezettséged Isten felé!
Ábrahámnak is megvolt. Hitt Istenben! Amikor Isten a nevét megváltoztatta Ábrámról (Magasztos atya) Ábrahámra (Sok nép atyja) hitt Istennek, és megmondta az embereknek: „Én
sok nép atyja vagyok!”
Dávid előrement az első sorba… „Elintézem ezt a filiszteust!”
Miközben hallgatsz engem, próbálsz intellektuálisan átmenni ezeken… de nem a fejeddel hiszel… megpróbálod, hogy az elméd egyetértsen ezekkel a dolgokkal… Azt akarjuk, hogy Isten működjön, de azért egy kicsit mi is dolgozunk… „Uram, én megoldom, ha te nem boldogulsz…” Nem. Nem. nem. A testnek nincs helye ebben. Mondjátok! „Engedd el!”
Nem akartátok ezt hallani. Kellemes időt akartatok eltölteni ma. Nem. Nem. A sareptai özvegy az utolsó ételét adta. Mária kiöntötte az egész olaját… És a négy leprás? Az életüket
kockáztatták…
Rm.10:10 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig
vallást az üdvösségre.

Mivel hiszel? A szíveddel. És a szíved arra van tervezve, hogy elhiggye az Igét. És ha elég
Igét teszel a szívedbe, teljes meggyőződésed lesz. És ez nem az elmédből jön, hanem a szívedből. Az emberek azt gondolják, hogy te nem vagy normális, de te teljes mértékben meg
vagy győződve! Nem látják, hogy fogod megtenni. De te látod, mert a szívedben van. Te hihetsz a szíveddel dolgokat, amitől a fejed szédülni fog. De nem azt mondja: „Ne kételkedj a
fejedben!” Azt mondja: „Ne kételkedj a szívedben!” A szíved hihet, miközben a fejed tele van
kételkedéssel. De a bensődben valami csak megy előre. „Én megteszem ezt…” „Én odaadom
ezt!”
Voltam kórházban, betegnél éjszaka… meg kellett vallanom… Kelj fel, és menj haza! Felkelt,
megvizsgálták… hazament… Isten meggyógyította! Teljes meggyőződés… Ha teljesen meg
vagy győződve, azt mondod: „Adjátok a ruhámat, találkoznom kell Bill Winstonnal!”
Szívvel hiszünk. Hogy kerül a szívedbe? Belebeszéled! Hogy jön a hit? Hallásból. Mondjad
és mondjad! Hamarosan a szád szólni fog valamit, amitől a fejed szédülni fog!
Tanultatok valamit a hitről?
Rm.4:17 (Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az
előtt, az Isten előtt, Akiben hitt, Aki a holtakat megeleveníti, és
azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.

Isten mondta ezt. Nézzük meg a Róma 3-at!
Rom 3:3-4a De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?
Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig
hazug…

Nem létező dolgokat fogsz meglévőnek szólítani.
Rm.4:18-21 Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek
atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.
És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy
százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére;
Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős
volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte,
hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.

Lejárt az időnk… adjatok dicsőséget Istennek! Holnap este az időről fogok beszélni, hogy
megmutassam, hogy használhatod a hitet, az idő legyőzésére. Mert a hit magasabb törvény,
mint az idő. Ez hatalmas! Oka van annak, ha dolgok nem történnek. Én próbálok érinteni területeket, hogy lásd: „Ó, itt hibáztam el!” Néha van hitünk, csak nem tartunk ki mellette. Menynyi ideig tartott a bank ügye? Néhány év. Azt gondoltam, három hónap alatt meglesz. De nem
adtam fel! Mert Isten adta nekem az ötletet…
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Hányan vagytok teljesen meggyőződve? Mától kezdve teljesen meg lesztek győződve! Kijelentem, hogy mától fogva a hited működni fog. Jézus Nevében.
Atyánk, köszönjük az Igét, a kenetet, ami van ezen a házon. És mindazok számára, akik interneten hallgatnak, imádkozom egy megnyilvánulásért… Hú! Dicsőség Istennek! …hogy a Te
ígéreteid megvalósuljanak az életükben ezen a héten! Atyám, egy isteni csoda ezen a héten az
életükben! Jézus nevében. Kedveltség ajtói kezdjenek megnyílni ma este… és nyitva maradjanak egész évben, Jézus nevében, Ámen!

3. rész (2008. 02. 22.)
Rm.1:16 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek
hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
Zsid.10:35-38 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
Mert még vajmi kevés idő, és Aki eljövendő, eljő és nem késik.
Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a
lelkem.
Hab.2:2-4 És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és
vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is,
bízzál benne; mert eljön, el fog jönni, nem marad el!
Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő
hite által él.

Beszéltünk a hit elveiről, hogy mi a hit, hogyan működik. A hit ellenségeiről is beszéltünk.
Példaképpen használtuk a Márk 4-et.

Márk 4:35-40 Azután monda nékik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át a túlsó partra.
Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy amint a hajóban vala;
de más hajók is valának vele.
Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében
a fejaljon aluszik vala. És fölkelték Őt és mondának néki: Mester,
nem törődöl vele, hogy elveszünk?
És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass,
némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.
És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?

Beszéltünk a 1.Tim 6:12-ről: „Harcold meg a hit jó harcát!” A sátán első számú stratégiája,
hogy elválasszon téged a hittől, hogy ne tudj átjutni a másik oldalra. Az életben nekünk győzteseknek kell lennünk. Az 1.Ján.5:4 szerint hit által győzzük le a világot, a világ rendszerét, a
dolgokat, amik ellenünk jönnek. Láttuk azt is, hogy ezekben a helyzetekben Isten beszédén
kell tartanunk a tekintetünket. Arról is beszéltünk, hogy a legfontosabb dolog, amit meg kell
tanulnunk az életben, hogyan használjuk a hitünket, mert Isten Országában minden hit által
hozzáférhető, és hit által működtethető.

2Kor.4:16-18 Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez né-
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künk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra;
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Itt megmutatja nekünk, hogyan tudunk győzni minden csatában. Ő tudja, hogy ezek a dolgok
ott vannak. Mi nem tagadjuk le ezeknek a létezését. De Ő azt mondja, hogy ne erre nézzünk.
Ne adjuk ezeknek az első helyet. Nézzünk a nem láthatókra! A nem láthatók; Isten Beszéde,
Isten ígéretei, amelyeket Ő adott az életed számára. Tegyük fel, hogy egy betegség vagy anyagi nehézség támad - ez a látható. Érzékelhető, az 5 érzékszerv által. De Ő azt kéri, hogy ne
erre nézz! Te olyasmire nézel, ami nem látható… még. És ez Isten Beszéde a te helyzetedben.
Aztán azt mondja az Ige; a láthatók ideig valók. Az „ideig való” az anyagi világot jelenti. Az
anyagi világ - más néven a láthatók - alá van vetve a változásnak, az elmúlásnak. Minden,
amit látok, amit az 5 érzékszervemmel érzékelek, alá van vetve az elmúlásnak. De amik nem
láthatók, azok örökké valók. Én azt fogom tenni, hogy a láthatót felcserélem a láthatatlanra.
Ezt úgy tudom megtenni, hogy nem nézek a láthatókra. Nem adom nekik az első helyet. Megtartom az Igét a szívemben, az elmémben. A helyzet az, hogy a testünket alá kell vetnünk a
szellemünknek. Mert a testünk arról akarna beszélni, hogy milyen rossz. Szomorúság partikat
akarna. De nekünk Isten Beszédét kell az első helyre tennünk. És hinnünk kell, hogy Isten Beszéde meg fogja változtatni a körülményeket. Jézus az úr! Ez azt jelenti: legfőbb uralkodó. És
Jézus meg az Ige egyek. Úgyhogy nem számít milyen helyzetben vagy az életben, Isten beszéde elegendő ahhoz, hogy megváltoztassa azt. Erről beszéltünk a viharral kapcsolatban is. A
tanítványok nem tartották a szemüket az Igén. Félelem jött be, és elfoglalta a hit helyét. Így a
sátán elérte, amit akart. Készült elpusztítani őket. A tanítványok felébresztették Jézust, Aki
először szólt a szélhez, a láthatatlanhoz. Mert általában a láthatatlan okozza a láthatót. És nekünk kiváltságunk – Egyházként -, hogy képességünk van arra, hogy foglalkozzunk a láthatatlan világgal. Követitek, amit mondok? Nektek, és nekem ezt meg kell tennünk. Én úgy hívom
ezt, hogy a dolgok gyökeréhez menni. És mi meg tudjuk ezt tenni.
Emlékezzetek! Azt mondtuk, hogy a sátán első számú stratégiája, hogy elválasszon minket a
hitünktől. Mert tudja, hogy hitre van szükséged ahhoz, hogy győzz. És hogyha te kitartasz, és
erősen ragaszkodsz a hitedhez, ő le lesz győzve. Mert a hit arra van tervezve, hogy győzelmet
hozzon neked minden helyzetben. Nem csupán egyben, hanem minden helyzetben! Nekünk
ragaszkodnunk kell a hitünkhöz, és ez néha egy kicsit nehézzé válik, mert a test bele akar
szólni. De nekünk szilárdan kell állnunk ingadozás nélkül. Így győzhetsz a hiteddel.

Márk 11:11-13 És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; és mindent körülnézvén, mivelhogy az idő már késő vala, kiméne Bethániába
a tizenkettővel.
És másnap, mikor Bethániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván
messziről egy fügefát, amely leveles vala, odaméne, ha talán találna
valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje.

Jézus tudta, mikor kell fügének lennie a fán, hiszen az országnak ezen a részén nőtt fel.
Márk 11:14 Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne
egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallák az ő tanítványai.

Tehát a tanítványok látták és hallották, amint a fához beszélt Jézus. Tegnap beszéltünk arról,
hogy hinni, az egy feltétlen elkötelezettséget jelent és abszolút bizalmat… megingathatatlan
bizalmat… felszámolást. És azt mondtuk, hogy sok hívő nem látta a hitet működni, mert soha
nem léptek ki hitben. Mert hinni azt jelenti: kilépni, felszámolni a visszavonulási utat. Az emberek azt gondolják, egy kis hit itt, egy kicsi ott. De a hit nem működik ilyen környezetben.
Ezt meg kell értenünk ahhoz, hogy a hitünk működjön.
Jézus nyíltan szólt a fához. Ezzel kiadta, kitette Magát. Nem rejtette ezt el arra az esetre, ha
nem működne. Hagyta, hogy a hit beszéljen önmagáért.
Márk 11:19-22 És mikor beestveledék, kiméne a városból. Reggel pedig, amikor mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott.
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És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott.
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben (Legyen Istenféle hitetek).

Legyen Isten féle hitetek! Ez azt jelenti, hogy én hiszek, azért szólok, és elvárok valamit,
hogy történjen. A természetes világban ez fordítva van: először látod, aztán hiszed. De Isten
Országában nem így van. A Isten-féle hitben először hiszem, kimondom, aztán látom.

Márk 11:23-24 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek
a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! - és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit
mondott.
Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy
mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Amit meg akarok mutatni nektek ebben, az a gyökér. A fa gyökerestől száradt ki. A fa gyökerei általában a föld alatt van. A föld alatti jelenti ebben az esetben azt a dolgot, ami a láthatatlan birodalomban van. A problémád gyökere a láthatatlan birodalomban van. Követitek, amit
mondok? A betegség fizikai szinten mutatja meg magát, de a gyökere, a valósága, a lényege a
szellemiben van! Miről beszélünk itt? Arról, hogyha meg tudom átkozni a gyökerénél, akkor
ki fog száradni. Ha meg tudom átkozni a gyökerénél… Ha valakinek rákja van, és én szólok a
rákhoz… én felszabadítok hitet, és a hit a gyökérhez megy. És ha a gyökér kiszárad, a rák
nem élhet tovább. Gondoljatok bele. Honnan nyeri a fa az életet? A gyökerétől. A gyökér felveszi a talajból, és táplálja vele a fát. Tehát, ha én elvágom a gyökeret, nem juthat táplálékhoz. Ha én hiszek Isten-féle hittel, és cselekszem az alapján, amit hiszek, akkor én felszabadítom a hitet a munkára. Nem elég ha hiszek. Hiheti valaki, hogyha megeszi az ételt, nem hal
éhen. De ha nem cselekszik ez alapján; ha nem eszik, végül meghal. Annak ellenére, hogy hitte; hogyha eszik nem hal meg. A hit nem elég. Nekem hinnem kell, és cselekednem ez alapján. És amikor cselekszem, ez a hit. Te szólhatsz dolgokhoz, és a hit szava a gyökérhez megy.
És a hit olyan erő, hogy irányítani fogja a földet!
Nézzük meg ezt, mert ez kulcsfontosságú! Az emberek azt gondolják, hogy csak szavak…
hang. De ez nem hang, hanem szellem. A hit szelleme arra terveztetett, hogy dolgozzon érted.
A hit a hívő szolgája.
Jézus szólt ahhoz a fához, és abban a pillanatban nem láttak semmi fizikai bizonyítékát a változásnak. De mi nem a láthatókra nézünk… Jézus elment aludni. Miért? Mert a hit dolgozott.
Másnap reggel, amikor arra mentek, megszólalt Péter: „Mester nézd! A fa, amit megátkoztál
kiszáradt.” Jézus erre azt felelte: „Legyen Isten féle hitetek!” Amikor Isten azt mondta: „Legyen világosság!” Ő felszabadította a hitét abban, amit mondott. Hitte, hogy amit mond, az
meg fog történni.
A Szent Szellem itt van a földön, vár a szóra… amikor a szó jött, a Szent szellem megvalósította. Te is pont így vagy teremteve! Soha nem kellene olyat kimondanod, amit nem akarsz,
hogy megtörténjen. De mi beszéltünk mindenfélét, nem vártuk el, hogy valami történjen, és
ezért nincs hitünk a szavainkban. Úgyhogy vissza kell jönnünk a hithez. És értsétek meg, mi
vagyunk azok, akiknek hit által kellene élnie. Ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk a beszédünkre.
Azt mondja az Ige: „Nem kételkedik a szívében…” Emlékeztek, mondtam nektek tegnap este,
hogy hihettek valamit a szívetekben, amit nem hisztek a fejetekben. A szívben hinni azt jelenti, hogy hinni érzéki bizonyítékoktól függetlenül. Hinni Isten Beszédében függetlenül attól,
hogy mi zajlik körülötted. Először hinned kell, utána cselekedni. Nem cselekedhetsz csak úgy.
Az éremnek két oldala van. A felszabadított hit elmozdítja a fát. Az Isten-féle hitben két kategóriájú hit van. Az egyik kreatív hit, a másik uralkodó hit. Nézzük meg mindkettőt! Ma este
tanulni fogtok valamit! Erre felszabadítom a hitem…
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Zsid.11:1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Figyeld meg, minek nevezi a hitet. A hit a dolgok lényege, szubsztanciája.

Zsid.11:2-3 Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy
ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Itt nem csupán arról beszél, hogy gyakoroljuk abban a hitünket, hogy a világot Isten Szava
hozta létre. Nem ez a legnagyobb dolog, amit itt neked mondani akar az Ige. A 3. versben azt
akarja elmondani nekünk, hogy Isten így tette. Hit által tette. Nem használt téglát, habarcsot,
fát, és efféléket… hit volt.
Hit volt a szubsztancia, amit használt a létrehozáshoz. Amikor a földet létreszólta: „Legyen
világosság, legyen égbolt, legyenek fák!” Figyeld meg, hogy mondania kellett valamit. Hitte a
szívében, de ki kellett mondani a szájával. Cselekedni kellett az alapján, amit hitt. Amikor hiszel a szívedben, akkor érzéki bizonyítékoktól függetlenül hiszel. Annak, amit látsz, az állapota lehet hogy nem olyan, amilyennek szeretnéd. De a szívedben tudod, hogy milyennek
akarod. Aztán felszabadítod a hited azáltal, hogy kimondod, amilyennek akarod. És hiszed,
hogy amit mondasz, az megvalósul.
Amikor Isten kimondta: ez egy új teremtmény volt. Valami friss! Nem volt elhasznált, kimerített föld. Új volt. A kreatív hitről beszélek. Ugyanez a hit van az Igében, ami raktározódik a
szívedben. Tehát te kétféle hitben működhetsz.
Szilveszterkor megmutattam nektek, milyen lesz Kánaán országa. Én nem tudom, hol fogjuk
ezt felállítani, de tudom, hogy használhatom a hitemet, és teremthetek egy helyet ennek számára a földön!
Mondtam nektek, hogy necsak arra használjuk a hitünket, hogy elhiggyük; Isten teremtette a
világot, hanem Ő meg is mutatja nekünk, hogyan tette ezt. Hit által tette… Lapozzunk a 2.Kir.5-höz! Itt Naámánról van szó, aki a király seregének nagyrabecsült fővezére volt, de bélpoklos… Szíria királya egy ajánló-levéllel elküldte Izráel királyához…
2Kir.5:7-11 De amikor elolvasta az Izráel királya a levelet, megszaggatá az ő ruháit és monda: Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő
bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe és lássátok, hogy csak okot keres ellenem.
Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izráel királya ruháit megszaggatta, külde a királyhoz ilyen izenettel: Miért
szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy
van próféta Izráelben.
És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt. És külde Elizeus követet ő hozzá, mondván: Menj
el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és
megtisztulsz.
Akkor megharaguvék Naámán és elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván, segítségül hívja az Úrnak,
az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy
gyógyítja meg a kiütést.

„Azt gondoltam, hogy kijön, rám teszi a kezét, csinál valamit…” De Isten embere nem tette
ezt. Csak kiküldte az Igét! Azt mondta: „Menj, mártózz meg 7-szer a Jordánban.” Ez dühössé
tette Naámánt… tiszteletet várt…

2Kir.5:12 Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár, Damaskus folyóvizei
Izráel minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-é meg azokban, hogy
megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment.

Meg akarja mondani Istennek, hogyan akar meggyógyulni… Ez büszkeség. Érdekes, hogy a
büszkeség mennyire elzárja az embereket Isten legjobbjától. Akarom, hogy ezt lásd! Mert továbbra is a kreatív hitről beszélek. Mert a kreatív hit nem elhasználtat teremt.
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2Kir.5:13-14 De hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked,
avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, amikor csak azt
mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?
Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten
emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis
gyermek teste, és megtisztult.

Figyeld meg, mit tett Isten! Új bőrt teremtett. És ez a legjobb volt. Ez egy példa.
Ján. 2:1-10 És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott
volt Jézus anyja; És Jézus is meghívaték az Ő tanítványaival együtt
a menyegzőbe.
És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.
Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még
el az én órám.
Mond az Ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.
Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja
szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala.
Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték
azokat színig.
És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek.
Amint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja
vala, honnét van, (de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala),
szólítá a násznagy a vőlegényt, és monda néki: Minden ember a jó
bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót:
te a jó bort ekkorra tartottad.

Ez egy kreatív csoda volt. A legjobbat teremtette. Ugyanezt a kreatív képességet, erőt bírjuk
mi is Isten Beszéde által. Ezt látnod kell.
Az uralkodó hit, amely uralkodik a körülményeken. Ezt a hitet is bírod. Helyreállíthatsz dolgokat, helyzeteket. Uralkodhatsz démoni erőkön.
Még mindig a hitről beszélünk, meg arról, hogy: cselekedni Isten Igéje alapján. Mindkét helyzetben Isten Igéje alapján kell cselekednünk, ahhoz, hogy az Ige működjön. Emberek próbálják rávenni Istent, hogy mozduljon, de soha nem cselekedtek a hitük alapján.
Az uralkodó hitet látod működni, amikor Jézus parancsolt a viharnak: „Némulj el!” És minden elcsöndesedett.
Nézzük meg a „Ne kételkedj!”-et! A hit megköveteli, hogy lelkedet és a testedet a szellemed
uralma alá vessed!
Máté 14:24-30 A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól
háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.
Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren
járván. És mikor látták a tanítványok, hogy Ő a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.
De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne
féljetek! Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.
Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémüle; és a
mikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem!
Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki:
Kicsinyhitű, miért kételkedél?

Mindenekelőtt Péter hitte, hogy képes kilépni a hajóból, és járni a vízen. Úgyhogy, ez alapján
cselekedve kilépett a hajóból, és elkezdett a vízen menni Jézus felé. Az Ige azt mondja, hogy
látva a nagy szelet, megrémült. Mi történt? Miközben ment a hajótól Jézusig a vízen, levette a
szemét az Igéről. És a körülményeire nézett. Az Ige azt mondja, hogy „elkezdett süllyedni”.
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Ha te a vízben vagy, hogyan kezdesz el süllyedni? Akarom, hogy ezt lássátok. Péter nyilvánvalóan nem merült alá, hanem egyre jobban ment lefelé… mert elkezdett süllyedni. Miért kezdett süllyedni? Mert a körülményeire nézett. Az ördög fel fog kavarni körülményeket miközben a célod felé tartasz. És ezekben a körülményekben hitre van szükséged. Ezeknek a körülményeknek a célja, hogy ártsanak neked, és a hitedtől elválasszanak.
Figyeljetek, mert ez egy hatalmas darab! Voltál már emberek között, akik – úgy tűnt, hogy –
kimerítenek? Értitek? Minél tovább nézel a körülményeidre, annál jobban ki fog meríteni,
mint egy elemet. Ez történt Péterrel. Kimerítette őt. Minél tovább nézel rá… kimerít… kimerít! Van hited, de mert a körülményeidre nézel, bejön a kételkedés. Lyuk keletkezik a hitedben, és lemerül. És nem tudod megtenni a természetfölöttit, amiben járnod kellett volna. És
tudod, hogy néha azt érzed emberek között, hogy lemerülsz. Ez történt. Ha bemész egy kórterembe, és imádkozol egy betegért… amikor kijössz feltöltődve, megerősödve érzed magad.
Dicsőség Istennek! Jól érzem magam! De ha a körülményekre nézel - amiket az ellenség azzal
a céllal állít elő, hogy elvegyék a hitedet – akkor lemerülsz… és amit tettél korábban, már
nem tudod megtenni. Azt veszed észre, hogy nem kapod azt az eredményt, amit szoktál
kapni… A pénz nem jön, ahogy szokott…. a dolgok nem történnek úgy, ahogy szoktak történni… Minden küszködéssé válik…erőlködsz… És ez azért van, mert süllyedsz.
De mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra!
Péter az Igén járt. Az Ige uralkodott a természetes törvények fölött. És ha te beveszed az Igét,
te is járhatsz rajta! Te meg tudsz tenni dolgokat, amit természetes emberek nem tudnak megtenni! Mert te így vagy teremtve… úgy, hogy irányítsd a dolgokat, és ne hátul légy. Istennek
vannak tervei, amiket általad akar megvalósítani. És Ő azt akarja, hogy te kiemelkedj. Nem
azért, hogy az emberek lássák, hogy milyen nagyszerű vagy te, hanem azért, hogy az emberek
lássák, milyen hatalmas Ő! Jönnek majd kihívások, próbák, amelyek nagyobbak mint te, de
benned van valami, amit potenciálnak nevezünk. És ennek meg kell nyilvánulnia. És ez úgy
történik, hogy te kilépsz a hajóból, és mész helyekre… Tetszik nekem, amit L.B. írt a könyvében: „Isten örömét leli abban, ha a gyermekei kilépnek úgy, hogy a lábuk alatt nincs semmi,
csak Isten Beszéde!” Isten örömét leli abban, ha te kilépsz a hajóból, abból a kényelmes zónából, az ismerős helyzetből, és föllépsz egy másik szintre, ahol nincs más – ami fenn tartson –
csak Isten beszéde. Ha ez nem működik, lemerülsz! Isten örömét leli ebben. De itt működik.
Itt működik a legjobban! Jézus tudta, hogy amikor a fához szólt, hogy a fa engedelmeskedni
fog Neki. Mert semmi kétség nem volt a szívében. Uralkodóként látta magát, nem úgy, mint
akin uralkodnak. És amikor szólt a fának, hogy megtegyen valamit, az megtette. Követitek,
amit mondok?
Tehát a sátán körülményeket hoz, ha kilépsz Isten Beszédén. Miért? Mert jön, hogy elvegye a
hitedet. És ha túl sokáig nézel a körülményekre – milyen rossz… - lassan, lassan elkezdi lemeríteni a hitedet. Neked azt kell tenned, hogy mindennap veszed a kicsi hitedet, egy kicsit
olvasol az Igéből. Csak olvass valamit! 2-3 verset… hogy a hit újból folyjon. Táplálnod kell a
hitet! A hitet táplálni kell. Éhes. Ahogy magadat táplálod mindennap, a hitedet is táplálnod
kell mindennap. A hit nem olyan, hogy ma van valamennyi, aztán holnapra már nem is kell. A
hit hallás által jön. Ez a hallás egy folyamatos dolog. Míg itt élsz, hallanod kell! Hallani és
hallani. A legtöbben nem tettünk természetfölötti dolgokat, mert nem tudtuk, hogyan működik
a hit.
De most tanulod, hogyan működik a hit. Először is hívőnek kell lenned. Miután újjászülettél
táplálnod kell a hitedet bizonyos ígéretekkel. És ha eljut a teljességig, szólni fog! És azt fogja
mondani, hogy szállj ki a hajóból! És akkor kimászol a hajóból. De ekkor kapod a nagy aratást! Ekkor fogsz felül emelkedni mindenen, ami visszatartott téged, a családodat, a dédnagymamádat a múltban… és ott vagy, hogy megkapod az aratást.
Isten azt mondta, hogy ezen a földön minden a tiétek. Nem azt mondta, hogy az ördögé vagy
az ördög családjáé. Azt mondta: "A tiétek." De neked hozzá kell férned, és ehhez aktivizálni
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kell a hitedet Isten Beszéde által. Itt az ideje, hogy felkeljünk, és tegyünk valamit, amit a világ
nem tud megtenni. Bele kell merülnöd az Igébe, és ha valami nincs rendben, te tenni akarsz
valamit… ki akarsz szállni abból a hajóból. Nem akarsz ugyanott lenni jövőre, mint ebben az
évben! Több pénzt akarsz termelni, mint bármikor az életedben!
Először hinned kell. Mondtam, hogy ez egy feltétlen elkötelezettség. Nincs visszavonulási terved. Ha ez nem működik, elsüllyedsz! Ott van neked Jézus, és Ő irgalmas. És Ő veled jár! És
Ő soha nem fog elhagyni! Ha elestél, elhibáztad, hívd Őt, állj vissza a vízre, és kezdj újból
járni. A Biblia azt mondja: „Ha hétszer elesik is az igaz, akkor is felkel (Pld.24:16a). Dicsőség
az Úrnak!
Mi értjük ezt a dolgot. Itt az ideje, hogy alkalmazzuk! Csak el kell kezdenünk tenni ezt.
Kreatív csodát találsz még a Máté 14-ben is, de egyébként tele van vele a Biblia. Még két elvet szeretnék mondani nektek.

Máté 9:27-31 És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé őt,
kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!
Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki:
Igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti
hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!
Azok pedig kimenvén, elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban.

1. Hiszitek-é…
2. Legyen a hitetek szerint. A hit cselekedet.
Akarom, hogy lássatok itt valamit. A hit – amiről szó van – Isten képességein nyugszik. És
nem a sajátunkén. Ha a fejeddel hiszel, akkor abban hiszek, amit meg tudsz csinálni a tapasztalataid alapján. De szívvel hinni ennél sokkal több. Ez a természetes képességeid fölötti
szintre visz.
- Hiszitek, hogy Én képes vagyok ezt megtenni?
- Igen Uram.
Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a hitetek szerint.
A hit Isten Országának a fizető eszköze. És hitre van szükséged ahhoz, hogy átszállítsd, amire
szükséged van, vagy amit szeretnél. Pont úgy működik, mint a pénz. Közted és a kívánt dolog
között a pénz áll. Szinte mindenben ezen a földön. Ha fodrászhoz mész… ha a gyerekeidet iskoláztatod… ha fűtésre, benzinre van szükséged… ételre… minden visszavezet a pénzhez.
mert a pénz tűnik a fő összetevőnek, ami elválaszt ezektől a dolgoktól. Ha sok pénzed van,
sok benzint tölthetsz az autódba. De ha nincs elég pénzed, nem kapsz elég benzint. A hit
ugyanígy működik, csak egy másik dimenzióban. A hit – tehát – úgy használható, mint egy fizetőeszköz. Ha nincs elég hited, vannak dolgok, amiket nem kaphatsz meg. A hitet táplálni
kell, hogy növekedjen. Én azzal kezdtem, hogy hittem, hogy lesz parkolóhelyem, a városban.
De amikor feltápláltam a hitem, annyira megerősödött, hogy a feleségemmel hittünk egy
adósságmentes házban. Követitek, amit mondok? És már elég erős volt a hitem, hogy higgyek
nagy dolgokban. Hol a hit határa? Nincs határa. Milyen nagy hitet akarsz?
És még valami: A hited lehet jól fejlesztett, pontos, szabatos. Emlékeztek az Igére: „ valaki
azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! - és
szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik,
meg lesz néki, a mit mondott.

Minek mondja? „ennek a hegynek” Lehet sok más hegy, de én nem azokhoz szólok. Én ehhez
a hegyhez szólok. Úgy használod a hit szavait, mint a sebész a szikét. Pontosan azt akarod. Te
elmész oda és kiveszed azt, amit akarsz, és akkor, amikor akarod! Azt akarod, hogy a pénzed
délután 4-re érkezzen meg! Lehet a hited ennyire fejlett! Követitek, amit mondok?
Kijelentést kell kapnod arról, hogy a hit dolgozik érted.
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Te vagy a felügyelő… Pl. az imádság. Kint áll a parkolóban az autód. Nem úgy ülsz itt, hogy
arra gondolsz, hogy az autó nem fog beindulni. (Lehet, hogy azért vagy itt, hogy hitet szerezz
arra nézve, hogy beindul…) De tegyük fel; új autód van. Teljes mértékben meg vagy győződve, hogy beindul. Beteszed a slusszkulcsot: Brrr… Ennyi bizodalmadnak kell lennie, amikor
hit által imádkozol. Tudnod kell, hogyha te imádkozol az Atyához, ugyanolyan, mint beindítani az autót. Nem úgy, hogy remélem, meghallgatja ezt az imádságot. Remélem meghallgatja?! Hiszen azt mondta: „Kiálts Hozzám, és megfelelek!…”(Jer.33:3) Neked tudnod kell! Bizalom… Én most kihozlak benneteket a csónakból! Mi kimegyünk…
Valaki azt mondja: „Remélem, hogy a hit működik.” Nem. Nem. A hit akkor fog működni, ha
akarom, ahogyan akarom, hogy működjön… Nem csak remélni, hogy ez működik. Gyere ki
ebből. Ez nem bizalom Istenben! Ez valami olyan, amit az Egyház nagy részében nem tanítottak. Ezért az Egyház félúton sincs ahhoz képest, amit Isten elvár az Egyháztól. Nekünk nagy
hatással kellene lennünk a világra! Hála Istennek, amit már tettünk, de sokkal több kell!
A misszionáriusoknak úgy kellene kimenniük, mint követeknek: „Kinek építsünk házat?… a
misszionáriusi költségvetésből!” Az Egyháznak kellene kezelnie a föld anyagi forrásait! Isten
nem a hitetlenek számára tervezte ezt. Számodra tervezte. Te neked kellene a gazdagságot kezelned. A Biblia azt mondja:

Péld. 22:7 A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.

Isten nem úgy tervezte, hogy te légy a kölcsönvevő, azt mondta, hogy te leszel a kölcsönadó!
Nincs olyan, hogy vak hit. Ha ki kell szállni a csónakból, tudni fogod! Érezni fogod belül. Valami húzni fog. Miért? Mert készen vagy! Hiszel!

Luk 17:5-6 És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!
Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt
mondanátok íme ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.

Mi fog engedni neked? A hited. A fa engedelmeskedni fog a hitednek, de hited engedelmes kedni fog neked!
Luk 17:7 Kicsoda pedig ti közületek az, aki, ha egy szolgája van, és
az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről
megjő: Jer elő, ülj asztalhoz?

A hit engedelmeskedik neked, mint egy szolga. Meséltem már nektek arról az emberről, akivel Californiában találkoztam. Az IBM-nél dolgoztam akkor, és egy találkozó volt Californiában. Egy ember jött elém, és vitt a repülőtérre egy limuzinnal. Ő volt a sofőr. Kicsit beszélgettünk. Nagyon kedves, udvarias ember volt. Én a hátsó ülésen ültem, és amikor megérkeztünk
– mivel siettem, hogy elérjem a gépet – kinyitottam a kocsi ajtaját, és kiszálltam. Ahogy a sofőr odaért a hátsó ajtóhoz, láttam, hogy sír. azt mondta:
- Uram, én akartam kinyitni önnek az ajtót!
Mit tettem én? Elvettem az ő munkáját. Elvettem a méltóságát, hogy megtegye a feladatát,
mint limuzin vezető szolga. Ez hatással volt rám. Mondom neked: a hited dolgozni akar! Ne
vedd el a hited méltóságát. Ne tedd ezt! A hited szolgaként küldetett hozzád, hogy dolgozzon
érted mindennap. Hogy elmozdítsa a dolgokat, amelyek az utadat állják; hogy megkapd a pénzedet, ha még nincs meg. Hogy egészségessé tegye a testedet, hogy meggyógyítsa a házasságodat. Hogy kiegyenesítse a gondolkozásodat… A hit jön, hogy szolgáljon téged az élet minden területén. Neked hagynod kell a hitet munkálkodni. És munkába kell állítanod! Hiszed, és
mondod! És a hit munkába áll.
Lapozzunk újból ahhoz a fához a Márk 11-ben! Tanultok valamit a hitről most? Nekünk fel
kell kavarnunk a hitet. A legnagyobb szükség a Krisztus Testében, hogyha valaki újjászületik,
hogy megtanulja a hit elveit. Mert általa kell élnie. Mindennap. Miért? Mert az ellenség látja,
hogy megtértél, és ő utálja ezt. Tudja, hogyha hagyja, hogy felépítsd a hitedet, károkat fogsz
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okozni neki. Úgyhogy próbálkozik, hogy lemerítse a hited. Próbál kételkedésbe vinni… De el
kell fordulnunk ezektől. Péter elkezdett süllyedni… össze kellett volna kapnia s hitét, újból
Jézusra kellett volna néznie, és felállni azon a vízen és járni újra. A hit arra terveztetett, hogy
megtegye a lehetetlent. Jézus szólt ahhoz a fához. Ez Isten-féle hit volt. Isten hitte a szívében,
hogy amit kimond, az megvalósul. És merte kimondani! Azt mondta: „Legyen!” és lett. Jézus
ugyanígy működött.

Márk 11:14,19-20 Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallák az ő tanítványai…
És mikor beestveledék, kiméne a városból.
Reggel pedig, amikor mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa
gyökerestől kiszáradott.

Hit! Emlékezz! A hitnek úgy kell működnie, mint ahogy a slusszkulcsot beteszed az indításhoz.
Mi az áttörés? Az áttörés: progresszív ismeret hirtelen születése.
Rm 3:27 Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.

A hit egy törvény. Előre látható… A hitet a Teremtőtől kaptuk hasznunkra.
Az idő teremtetett, nem létezett mindig. A mai tudásunk szerint. A Mózes 1. könyvében, ami kor Isten azt mondta: „Legyen világosság!” Ez nem a Nap volt.
1.Móz.1:1-3 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg vala a vizek felett.
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

Ez nem a nap volt, hanem dicsőség.
1.Móz.1:14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és
meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

Itt van az idő. Az idő tehát bejön a földre. A hitnek nincs ideje. Az idő teremtetett, hogy szolgálja az embert. Nem úgy, hogy az ember szolgálja az időt. A világnak várnia kell az időre.
De ha Isten Országában hittel működünk, a hit magasabb törvény, mint az idő, és uralja az
időt. Úgyhogy, a hit tud tenni valamit az idővel. A legtöbb ember időben ad, és nem hit által.
Akarom, hogy ezt lássátok. Már tanítottam erről, de nem nagyon mentem bele, mert az emberek eltévedhetnek benne. De ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy dolgokat meg tudj tenni. Különösen, ha gyorsítani akarsz, mert késésben vagy.

4.Móz.17:1-5 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izráel fiainak,
és végy tőlük egy-egy vesszőt az ő atyáiknak háza szerint; az ő
atyáik házának valamennyi fejedelmétől tizenkét vesszőt; és kinekkinek a nevét írd fel az ő vesszejére. Az Áron nevét pedig írd a
Lévi vesszejére: mert egy vessző esik az ő atyjok házának fejéért.
És tedd le azokat a gyülekezet sátorában a bizonyság ládája elé, a
hol megjelenek néktek.
És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, akit elválasztok, kihajt;
így hárítom el magamról Izráel fiainak zúgolódásait, amelyekkel zúgolódnak ti ellenetek.

Isten azt mondta: „Én kiválasztom a vezetőt úgy, hogy kivirágoztatom a vesszőt.”

4.Móz.17:6-8 Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és adának néki mind
az ő fejedelmeik egy-egy vesszőt egy-egy fejedelemért; az ő atyáiknak háza szerint tizenkét vesszőt; az Áron vesszeje is azok között a
vesszők között vala.
És letevé Mózes a vesszőket az Úr elé a bizonyság sátorában.
És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába; és ímé kihajtott vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott,
és virágot növelt, és mandulát érlelt.
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Figyeld meg mit tett Isten! Te egy csodának nevezed ezt. De ez azért van, mert mi a földről
nézünk a menny felé. De ha a mennyből nézünk a föld felé – ez egyszerűen csak Isten. Ez a
vessző – ami mégcsak földbe sem került – levelet hozott… gyümölcsöt érlelt. Mennyi időbe
tellett ez? Egy éjszakába. Úgyhogy mennyi ideig tarthat a problémád?! Meg kell hallanotok,
amit mondok. Csak azért vársz az időre, mert mi időben lettünk programozva. Programozd ki
magad az időből, és programozd be magad hittel, aminek nincs ideje! És akkor, ha kimondod,
a következő reggel megtörténik! Nekünk nem kell hosszú időt várnunk a probléma megoldására, Isten meg tudja oldani egy éjszaka alatt! A föld teremtéséhez 7 napra volt szüksége, éj és
nappal… és minden elvégeztetett! Ő meg tudja oldani a problémádat! Neked csak az a dolgod, hogy összhangba kerülj Vele. Mit kell nekünk tennünk? A tudatalattidon kell dolgoznunk. Én az enyémen az Ámós 9:13 alapján dolgoztam. Mondom nektek, hogy túl vagyunk az
időn, szentek.
Régebben hosszú időbe tellett egy szolgálat növekedése, ma nem tart olyan sokáig. Ha te
tudsz hinni! Ha te képes vagy használni a hitedet, és felülmúlni az időt, Ő megfogja tenni –
ami azoknak 20 évbe telt – neked 20 hónap, 20 nap, 20 perc alatt! Hiszed ezt! Legyen neked a
hited szerint! Ha azt gondolod, hogy várnod kell, várni fogsz. Ha úgy gondolod, hogy megkaphatod most, megkapod most. Nekünk fel kell hagynunk azzal, hogy elmegyünk a kórházba… az orvos azt mondja 2-3 hónap… Mi visszajövünk hitbe, és megkapjuk egy éjszaka
alatt!
Van itt valaki?
Ámós 9:13 Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó
az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek,
a halmok pedig mind megáradnak.”

Egy másik fordítás azt mondja: „Az aratás közvetlenül a szántás után jön, és a szőlőtaposó a
magvető után.” Én elkezdtem elmélkedni ezen, és ez megváltoztatta a látásomat. Megváltoztatta azt, ahogy a dolgokat láttam. És most már sok helyet látok, ahol felülmúlták az időt. Ehhez világosságra van szükséged. Be kell venned magadba, és akkor elkezded látni mindazokat
a helyeket, ahol Isten uralkodott az időn. Fogta és előre vagy hátra vitte, vagy megállította. És
amit megtett értük, képes megtenni értünk is.
Nagyon szeretem azt a történetet, amikor a szíriai sereg körülvette Samária városát, és Isten
embere azt mondta: Holnap ilyenkor… milliomos leszel!” Elhiszed, hogy Isten képes ezt
megtenni? Nem neked kell megtenned. Neked csak hinned kell a prófétának! Angliában voltam, és Isten azt mondta: „Mondd meg a népemnek, hogy milliomosok lehetnek egy hónap
alatt!” Erről beszél Ő! Felülmúlni az időt! Normális esetben hosszú időt vehet igénybe természetes szinten. De Isten megteheti, hogy ami hosszú időt igényelt, te megkapod most!
Engem nem befolyásol, hogy te hiszed-e vagy nem. Én hiszek ebben, és én nem engedem,
hogy te leszívd a hitemet. Én valami olyat adok neked most, amit csak a hit emberei tudnak
átvenni! Én nem tudom, Isten hogyan fogja megtenni, de egyet tudok: Jézus odament a sírhoz,
azt mondta Máriának:
- Feltámad a te testvéred!
- Tudom, hogy feltámad az utolsó napon…
- Én vagyok az első és az utolsó…
Feltámasztotta Lázárt. Már halott volt. De Jézus visszament az időben.
Arról beszélek, hogy amit megtett értük, meg tudja tenni értünk is. De ami most megy az Egyházban…! Elkezded prédikálni a hit Igéjét, úgy ahogy kell, és néhányan felállnak:
- Nem, nem. Ilyenről nem tudok.
Az ördög megtölti az embereket hamis reménységekkel. De bármekkora a reménységed…
Ef.3:20 Annak pedig, Aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk
munkálkodó erő szerint,
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Én tudom, hogy lehetnek valakik, akik nincsenek velem ebben a tanításban, mert ez a hit. És
az ellenség célja, hogy elválassza az egyházat a hittől. Azt akarja, hogy intellektuálisak legyünk, és ezt szereti. De ez nem erről szól. Mert itt nem vallással foglalkozunk, hanem valósággal. Isten lehetővé tette, hogy ahol elrontottuk, helyrehozhassuk, felfedezhessünk dolgokat. Ő felgyorsíthat dolgokat az életedben! Gyógyulás, szabadulás, bármi. De minden akkor
van, ha hiszel! És mégegyszer olvasom:

Róma 1:16-17 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg
görögnek.
Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen
meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

Én igaz vagyok. Mi a helyzet veled?… „A hit a reménylett dolgok valósága, a nem-látott dolgok szubsztanciája” A hit azt jelenti: cselekedni Isten Beszéde alapján. Azt is mondtuk, hogy
a hit Isten Országának a fizetőeszköze. Amennyi hited van – ez határozza meg, mit tudsz
megtenni.
Az ellenség a hitedet támadja. Te nem az ördöggel harcolsz. Te a hit jó harcát harcolod.
Gyógyulás… jelek, csodák kezdenek történni most! Mindenkiben, aki hallja a hangomat! Jelek, csodák történnek most! Jelek, csodák! Jöjjetek most! Nyilvánuljatok meg! Vedd a kenetet… most. Isten felemeli a hitedet… életre fogsz hívni dolgokat, most! A bátorság új szintjére lépsz! Csodák fognak történni a kezed, a szád nyomán! Most. Fogakat szólsz az emberek
szájába! Isten cselekedni akar itt.
Hadd mondjam el, amit az Úr mondott nekem: „Te még mindig vársz arra, hogy valami megtörténjen, mielőtt hinnél.” Ő nem így működik. Te egy hívő vagy. Neked nem szükséges látnod. Jézusnak nem kellett látnia a fát. Szólt hozzá, és el volt intézve.
Ne próbáld rávenni embereket arra, hogy elmondják, milyen nagyszerű vagy te! Mert azok
között, akik hallják a hangomat, vannak emberek, akik azon vannak, hogy az emberek lássák,
milyen nagyszerűek ők. Az emberek azt lássák, milyen nagyszerű Isten! Szabadulj meg a féltékenység szellemétől, attól a szellemtől, amely irigy az emberekre. Szabadulj meg ettől a
szellemtől! Ez egy démoni szellem.
Isten el fogja kezdeni felemelni a hitedet ma este. És meg fogja tenni, mert én mondtam. És
hozzád szólok most, hogy figyelj a szádra. Mert te kimondod, és meg fog valósulni! Ezt
mondtam!
Atyánk! Köszönjük a hitnek ezt a dimenzióját. Mi hitben járunk és nem látásban. És Neked
adjuk a dicsőséget ezért, mert nagyobb az, Aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Mi
csak az Igét fogjuk szólni!… és a te szolgád meg fog gyógyulni! Jézus Nevében!
Adjatok dicsőséget Istennek!
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