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ALAPTANÍTÁSOK 
Akadályok a gyógyulás útján – Az ördög hitpróbái 3. 

 
1 Péter 1:7 
„Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendı, de tőz által kipróbált 

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

 
A hitünk próbája.  
A megpróbált hitünk sokkal becsesebb és értékesebb Istennél, mint a veszendı arany.  
Hogyan lehet csillogóan és dicsıségesen átjutni egy hitpróbán?  
Értitek-e azt, hogy az én hitem is, és a ti hitetek is meg lesz próbálva?  
Ez azt is jelenti, hogy próbára lesz téve a hitünk. A te hited is, és az én hitem is próbára lesz 

téve, meg lesz próbálva.  
Az ellenség célja, hogy próbára tegye a hitedet, és mire ezen átkerülsz, teljesen üres légy a 

hitedbıl, hogy ne tudj bizonyítani.  
Isten akarata az, hogy ezeken a hitpróbákon tökéletesen kerülj át.  
Pontosabban szólva, amikor átkerülsz a hitpróba túloldalára, akkor még tökéletesebb lesz a 

hited, még inkább fénylı lesz a hited. 
Értitek-e azt, hogy a ti hitetek nagyon értékes Isten szemében?  
Amikor ezt a szót halljuk a Bibliában, hogy drága, értékes, akkor legtöbbször Jézus vérérıl 

szól a Biblia.  
A kérdés az, hogy mi az, ami drága, értékes és becses Istennek?  
Itt a földön az arany, az ezüst, a gyémánt – ezek a mi számunkra értékesek, de Isten szemében 

a mi hitünk értékes.  
Azt tanítja a Biblia, hogy hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek, de hittel lehet tetszeni 

Istennek. A hit értékes Istennek. Amikor Isten hitet talál a szívünkben, az az, ami fontos Neki, az 
az, ami tetszik Neki.  

Nektek is ugyanígy kellene gondolkodni, mert hitben mi gyıztesek vagyunk.  
Kit kell legyıznünk? Az ellenséget, az ördögöt, és az ı eszközeit.  
A mi hitünk tehát értékes és drága Istennek, de félelmet és fenyegetést jelent az ördög felé - és 

ha felfedezted még, ha nem, az ördög célpontnak tőzi ki a te hitedet. A hazugság minden formáját 
felhasználja arra, hogy téged megpróbáltatásokon vigyen keresztül, próbákon, és nehézségeken 
vigyen keresztül, és mikor ennek a próbának a túloldalára kerülsz, amikor átjutsz a próbán, teljesen 
üres légy minden hitedbıl.  

Vagyis ezeket a próbálkozásait az ördögnek nevezhetnénk hitkiüresítı támadásoknak is.  
Úgy vannak megtervezve ezek a támadások, hogy amikor átjutsz a túloldalra, teljesen hit 

nélküli legyél. Elveszted a hitedet és elveszted a bizalmadat Isten Igéjében. Teljesen elveszettnek 
érzed magad, teljesen remény nélkülinek, hit nélkülinek, öröm nélkülinek érzed magad. 
Békességed sincsen.  

Nincs annál sajnálatra méltóbb, mint egy hit nélküli ember!  
De nem kell ilyen módon végzıdnie a hitpróbának! Mint ahogy az arany, amikor tőzben 

megpróbálják, még csillogóbban, még tisztábban kerül ki - így kell nekünk is átjutni ezeken a 
próbákon.  

Azt szeretnénk, ha ti is úgy kerülnétek ki, hogy még inkább mélyülnének a gyökereitek az 
Igében, és a hitetekben erısebben jönnétek ki ezekbıl a hitpróbákból!  

Azt is meg kell érteni, hogy az, hogy hogyan kerülünk ki ezekbıl a hitpróbákból, az a mi 
elhatározásunktól függ. Az elhatározás a miénk, hogy hitben maradunk, és hitben kerülünk át a 
túloldalra, és még inkább csillogóak leszünk.  

Nézzük meg azokat az utakat, ahogy az ellenség meg akarja lopni a hitünket! 
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� 1. Az ördög elsı célja az, hogy a te hitedet Isten Igéjében elpusztítsa, megszüntesse.  
Az ördög ki akarja hívni azt az igazságot, amelyet Isten szólt hozzád az Igén keresztül.  
Ha megértetted, hogy mit szólt neked Isten, akkor az ördög azon fog munkálkodni, hogy téged 

az Ige és az Evangélium egyszerőségétıl lopjon meg. 
 
2Korinthus 11:3 
„Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával becsapta Évát, akként a ti 

gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak attól az egyszerőségtıl és tisztaságtól, amely 
Krisztusban van.” 

 
A kígyó a saját álnoksága és hamissága által csalta meg Évát. Megrontotta a gondolataikat, és 

ez által távolodtak el az egyszerőségtıl.  
Ha látod az Igében a fényességet, akkor az örömöt ad neked.  
A hited felemelkedik, amikor hallod Isten Igéjét - de az ellenség azonnal ott lesz.  
Még az intellektuális beállítottságú emberek is jönnek és hazudnak neked, azt mondják, hogy: 

ez nem igaz. Amit eddig hittél, és ami eddig tartotta benned a lelket, az mind nem úgy van, az 
hamis – mondják neked. – Az már elmúlt, az már nem a mai nap számára van.  

Vagy azt mondja az ördög, hogy: az már csak a zsidók számára volt érvényes. Egy másik 
idıszámítás szerint volt érvényes, nem a mostani kegyelem idıszakában.  

Vagy az ördög azt mondja neked, hogy: te ezt nem érdemled meg, hogy veled is megtörténjen.  
Vagyis az ördög jön, és próbálgat érvelni ellened. Kiracionalizálja a dolgokat, és hazudozik 

neked.  
Megpróbálja tehát Isten Igéjét belıled valahogy kilopni - és ha az ördög ezt meg tudja tenni, 

akkor hatékonyan kilopott téged a hitedbıl, hiszen a te hited az Ige alapján alapszik.  
 

� 2. Másrészt az ördög megpróbálja megtámadni Isten tökéletes jellemét.  
Pontosan úgy, mint az Éden kertjében, ahogy Évát megpróbálta megtéveszteni Isten 

tökéletességérıl.  
Azt mondta, hogy: Isten hazudott neked! Isten nem hőséges! Úgyse hiheted el azt, amit İ 

mondott neked! Nem számíthatsz igazán Istenre!  
Vagyis az ellenség jön, és kérdéseket fog föltenni. Azt fogja mondani, hogy: miért pont nálad 

hagyta Isten, hogy ez megtörténhessen? Miért is történt ez meg velem? Vagy azt mondja neked, 
hogy: nézd csak meg, hogy mi történt ezzel, vagy azzal az illetıvel - és megpróbál téged arra 
rávenni, hogy te kétkedj Isten tökéletes tulajdonságaiban.  

A hitünk egyik legnagyobb megpróbáltatása, amikor nem tudjuk, hogy miért.  
Az elsı, amit meg kell értenünk, hogy Isten hőséges mindenek felett!  
De lesznek olyan helyzetek az életedben, amikor nem tudod, hogy miért.  
Voltak olyan ismerıseim, akik elvégezték a Bibliaiskolát és hitték Isten Igéjét, és tanították 

Isten szent akaratát. És amikor egyszer olyanért imádkoztak, aki nem maradt éltben, vagy másképp 
csalódtak: kiálltak az Igén, de nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ık azt hitték, tehát amikor a 
dolgok nem úgy alakultak, ahogy ık gondolták, hogy kellene - nagyon nagy kérdés jön a szívükbe: 
miért? Nem értem – mondják.  

És ezekben a hittámadásokban elvesztik a hitüket, és többet már nem prédikálnak úgy. 
Visszaléptek, mert nem tudják, hogy miért.  

Lehet, hogy nem tudod, hogy miért, de azt tudod, hogy Isten jó. Isten hőséges, fair és igazságos 
- és ha ebbıl az igazságból nem engedsz, akkor nagyon sok kemény helyzeten fog ez a hited 
átvezetni téged.  

Azokról az idıkrıl beszélek, amikor nagy megpróbáltatásokon és nyomorgatáson kell keresztül 
menned. De ha kitartasz a hitedben, akkor Isten be fogja bizonyítani, hogy az igazság nálad van, 
hogy megbíztál benne!  
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Charles Capps, egy nagyon híres amerikai tanító esetében is megtörtént az életében, már 40 
éve tanítja az Igét, de egy 2 éves hosszú megpróbáltatáson neki is keresztül kellett menni. Nem 
tudta, hogy miért - de keresztülment, és teljesen megszabadult és meggyógyult.  

Nem szégyenül meg az ember, ha Istenben bízik!  
 

� 3. Az ellenség egy másik próbálkozása és fegyvere: megpróbál téged rávenni, hogy 
a látás szerint járj.  

Ez a harmadik nagy területe! Megpróbál téged rávenni, hogy nézd meg, hogy mi is történik.  
Amikor látásban jársz, és az ellent mond azzal, amit Isten az Igében mondott neked - az 

embernek a hite így is megüresedhet.  
Ez az egyik legsikeresebb stratégiája az ördögnek, hogy a hitedbıl meglopjon.  
 

� 4. Most jön a negyedik, amit ma veszünk elıször.  
Az ördög azon dolgozik, hogy téged kifárasszon, lefárasszon. Teljesen levegye az erıdet.  
Nagyon sok ember az elején jól kezdi. Buzgón, lelkesen kezdi, hittel a szívükben kezdik az 

úton, szinte versenyfutásban kezdték az elején. Teljesen egyenesen, mint egy kilıtt nyíl, úgy 
menetek az úton.  

Aztán az órák hosszú sora napokba hanyatlott, aztán a napok hosszú sora hetekbe nyúlt, és a 
hetek pedig hónapokba húzódtak át. Aztán a hónapokból évek lettek - és akkor ezek az emberek a 
végén már nem tudják, hogy hol vannak, mert a cipıjük elkopott, lyukassá vált. Kiszáradtak, és a 
nap már annyira tőz a fejükön.  

Nagyon sokan föladják ilyenkor a hitüket.  
Beszéltünk arról a fajta magról, aki köves talajba hullik, és nincsenek gyökerei. Örömmel 

fogadja az Igét, de nem tart ki sokáig, és amikor üldözés támad az Ige miatt, akkor 
megbotránkoznak és föladják.  

Hány ilyet láttatok? Én nagyon sokat láttam!  
Barátaim! Az igazság az, hogy végig kell menni a hit útján!  
Nem ott van a lényeg, hogy elkezded, hogy az elején egy rövid ideig keményen kitartasz!  
Tudnod kell azt is, hogy végig kell menned az úton! Az Ige mondja, hogy hitben és türelemben 

lehet örökölni Isten minden ígéretét. 
 
Jakab 1:2-3 
„Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különfél e kísértésekbe estek, tudván, hogy a 

ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.” 
 
A hitünk próbája kitartást szerez!  
Vagyis megpróbálják, gyakorlatozzák a hitünket ezek a próbák.  
Ez a szó a görög eredetiben is ezt jelenti: kitartani - vagyis folyamatosan megállni, szilárdan 

megállni. 
 
Jakab 1:4 
„A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, 

semmiben hiányt ne szenvedjetek.” 
 
Galata 6:9 
„A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk mejd, ha el 

nem lankadunk.” 
 
A maga idejében jön az aratás, ha nem adjuk addig fel!  
Ige Ige után jön hasonlóan ehhez az Igéhez a Bibliában. 
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Zsidó 3:14 
„Mert részestársai lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig 

erısen megtartjuk.” 
 
Zsidó 4:14 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 
Zsidó 10: 35-36 
„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra 

van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.” 
 
 
Vagyis ne dobjátok el a hiteteket!  
Miért? Ahhoz, hogy be tudjátok futni a versenyt, hogy az Isten ígéreteit elnyerjétek.  
Nagyon sok ilyen újszövetségi Igét sorolhatnánk föl, ahol arra bíztatnak benneteket, hogy 

tartsatok ki a hitetekben. Ne adjátok föl, ne hagyjátok abba idı elıtt, és ne fáradjatok ki benne! Ne 
adjátok föl!  

Mennyi ideig kell kitartani az Igében? – kérdezheti valaki.  
Addig, amíg meg nem szerzed magadnak a természetes világban.  
El kell hinned, hogy Isten meghallotta az imádat, és el kell hinned, hogy te már megkaptad!  
Miután már a valóságban megkaptad, nem kell, hogy hit legyen hozzá.  
Most mi lesz? Most, amíg még nem látod, addig reméled és várod, hogy majd meglátod. 

Addig, amíg majd nem érzed meg, hogy úgy van.  
Meddig kell tehát hitben maradni és remélni? Kérdezed: meddig tart akkor? Az óra ketyeg, a 

napok pedig múlnak, és a hited pedig meg van próbálva, mert az idı múlása megpróbálja a hitedet: 
ahogy az idı múlik, és te nem látod annak a valóságát, amiben hittél.  

Láttam olyan eseteket, ahol közben a körülmények nemhogy jobbá válnának, hanem még 
megrosszabbodnak.  

Mi történik ilyenkor? A hited próba alatt van. A hited meg van próbálva.  
Hogy fogsz kijönni ebbıl? El fogod dobni a bizodalmadat, hogy ez most már olyan régóta van 

így, és nem mőködött, megpróbáltam ezt, és nem mőködött?  
Vagy pedig kiállsz szilárd talajon, és folyamatosan tovább hiszel, folyamatosan tovább 

mondod Isten Igéjét, és köszönöd Istennek, hogy megválaszolja minden imádat, és folyamatosan 
továbbmész, egyik lépést a másik után, és folyamatosan növekszel addig, amíg meg nem kapod 
Istentıl ezeket az áldásokat, amíg meg nem történik. Addig, amíg meg nem tapasztalod a 
valóságát, és akkor azt mondod: ó, olyan nagyon boldog vagyok, hogy nem adtam fel! Az ördög 
minden órában hozzám szólt, hogy már rég fel kellett volna adnod! Olyan boldog vagyok, hogy 
végigmentem.  

Ilyenkor jön az áldás! 
Hányan vannak, akik jól kezdték, nagyon jó üzenetet hallottak, ez fölgerjesztette a hitüket, a 

hitüket mőködésbe hozták, elmondták a hit imáját, és ahogy az idı múlik, elvesztették a látásukat, 
elvesztették a fókuszt, elvesztették a hitüket - és így nem történt semmi. 

 
Zsoltár 105:17-19 
„Elküldött el ıttük egy férfiút, Józsefet, aki rabszolgául adatott el; A lábait béklyóba 

szorították, ı maga vasban járt, mindazideig, amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde 
megpróbálta ıt.” 

 
Mennyi ideig kellett Józsefnek hinni? Addig, amíg az Úr beszéde beteljesedett rajta.  
A hitünk próbájáról beszélünk.  
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Addig, amíg az Ige be nem teljesedik - addig az Úr beszéde, szava megpróbálta ıt.  
József meg volt próbálva.  
Hallottatok-e már olyat, hogy valaki azt mondja, hogy: kipróbáltam ezt a hit dolgot.  
Én hallottam ilyen, itt Magyarországon is sokaktól.  
Sokan mondják, hogy: megpróbáltam ezt az olajjal való megkenetést. Miért nem mőködött? Ha 

nekünk mőködik…  
Nem igazából így kellene mondani!  
Tudjátok, mi a pontos módja ennek, hogyan kellene mondani? Az Úr szava megpróbálta ıket, 

és ık elbuktak.  
Amikor valaki azt mondja, hogy: én megpróbáltam, és nekem nem mőködött - akkor te 

tulajdonképpen annyit mondtál nekem, hogy ez az Ige megpróbált téged, és te feladtad. Az Úr 
szava megpróbált téged.  

Nézzétek meg Józsefet! Kapott álomban üzenetet az Úrtól, és nagyon boldog volt ettıl. Ebben 
az álomban Isten azt mutatta meg neki, hogy az édesapja és a testvérei mind térdet fognak hajtani 
elıtte.  

Tudjátok, hogy a testvérei nem örültek ennek az álomnak, és még Józseffel sem voltak 
megelégedve, és a tíz testvére eladta ıt rabszolgaságba.  

Képzeljétek el, ilyen fiatalon, anélkül, hogy még bármilyen élettapasztalata lett volna, egy 
idegen országba kellett elmennie, ahol még azt a nyelvet sem beszélte, és ott kellett 
rabszolgáskodnia.  

Képzeljétek el! A saját családod ad el rabszolgának egy idegen országba!  
És amikor börtönben volt, még akkor sem vesztette el az örömét, és kijött a börtönbıl.  
Ehhez bizony hitre van szükség! Soha nem vesztette el ezt az örömöt, ezt a hitet!  
Késıbb újra várbörtönbe vetették, föld alatti börtönbe, és újra ki tud jönni ebbıl a 

megpróbáltatásból. Amikor a többieket a börtönbe zárták vele, akkor megkérdezte tılük, hogy: 
miért vagytok olyan szomorúak? - mert ı mindig boldogágban volt, a hit öröme volt rajta, ı soha 
nem vesztette el a látását.  

Egy napon a fáraó elé szólították, és nem telt bele sok óra, hogy Egyiptom második vezetıjévé 
nevezte ki a fáraó. Ez hosszú-hosszú évek után történt meg, miután börtönben és fogságban töltött 
el hosszú éveket.  

Soha nem esett bele a depresszióba! Az ı hite teljesen meg volt próbálva!  
Utána egy nagy szárazság jött, és a testvérei elé jöttek, és meghajoltak elıtte. Pontosan úgy, 

ahogy az álomban mondta neki Isten. Valósággá vált.  
Pontosan már nem emlékszem, de kb. 15-20 évre rá teljesedett be ez az álom.  
Sokszor az emberek úgy jönnek el hozzánk, hogy azonnal egy csodát várnak, és nem akarnak 

hallani arról, hogy a hitünk próbáinak be kell következni.  
Azt mondja az Ige, hogy József hite meg volt próbálva addig, amíg az Úr szava beteljesedett 

raja. Az Úr beszéde megpróbálta ıt.  
Ez történik nagyon sokakkal, akik így beszélnek: én is megpróbáltam ezt, de nekem nem 

sikerült.  
Azt mondtad nekem ezzel, hogy te megpróbáltad, és te föl is adtad. Az Úr beszéde próbált meg 

téged, vagyis próbatételen voltál, hogy mennyi ideig fogsz kitartani, hogy feladod-e, vagy nem – 
és nem tudtad sikerrel vinni a vizsgát.  

Az igazság az, hogy te nem vitted sikerre a próbát! Lehetıvé tetted az ellenség számára, hogy 
kiraboljon, meglopjon a hitedbıl.  Te adtad föl, te dobtad el a bizalmadat! Te voltál az, aki föladtad 
a bizalmadat, föladtad a hitedet! Te voltál az, aki nem tudtad sikerrel vinni a próbát - mert Isten 
Igéje soha nem bukott még meg!  

Amikor azt mondod, hogy: én ezt megpróbáltam.  
Mit? Az Igét próbáltad, és nem mőködött.  
Ilyenkor azt próbálod nekem mondani, hogy maga Isten Igéje bukott meg?  
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De erre nincsen lehetıség! Te buktál meg! Te buktál meg, mert nem hittél elég hosszan, nem 
voltál kitartó. Nem az Ige adta föl!  

És én ezt nem fogom elfogadni így!  
Sokszor az emberek megpróbálnak dolgokat.  
De az Ige nem ilyen! İk buknak meg, nem az Ige!  
Ha azt mondod, hogy te a Bibliából valamit megpróbáltál, és az neked nem sikerült - én ezt így 

nem fogom elfogadni! Isten soha nem bukik meg, és az İ Igéje sem bukik meg! Az igazság az, 
hogy nem te voltál az, aki kipróbáltad az Igét, az Ige próbált meg téged, és megbuktál a próbán.  

Isten Igéje olyan kifinomított és megtisztított, kicsiszolt és tiszta – és ez az alapja a te hitednek. 
Az egész életedet fölépítheted rá! Sohasem találsz ebben még egy kis repedést sem!  

 
Máté 7:24-27 
„Valaki azért hallja ént ılem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs 

emberhez, aki a kısziklára építette az ı házát: És ömlött az esı, és eljött az árvíz, és fújtak a 
szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dılt össze: mert a kısziklára építtetett. És 
valaki hallja éntılem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond 
emberhez, aki a fövényre építette házát: És ömlött az esı, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, 
és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.” 

 
József egy hatalmas példája annak, hogy hogyan kell hinni Isten Igéjében. Az az Ige, amelyet 

Isten adott neki, az a szó, az bizony próbára lett téve. Hosszú-hosszú idın keresztül 
megpróbáltatott, de ı nem hagyta, hogy az ördög hazugságai hozzá közel érjenek!  

József volt ennek az egész börtönnek szinte a vezetı egyénisége, és ehhez hit kell, hogy ez 
meglegyen. József nem adta föl!  

Ahhoz hit szükséges, hogy te kitartó és szorgalmas légy!  
Ahhoz bizony hitre van szükség, hogy az ember felkeljen egy olyan sötét börtöncellában!  
A Biblia azt mondja, hogy még a börtönben sem vesztette el az örömét - és ezért a 

rabszolgaságról mondhatjuk, hogy még az sem tudta elvenni az ı hitét. Az elmúlandó évek hosszú 
sora sem tudta elvenni az ı hitét. A szíve legmélyén kitartott abban az álomban való hitében, amit 
Isten adott neki. Látta annak az álomnak a valóságát, amelyet mint fiatal fiú kapott Istentıl.  

Egy nap alatt történt meg mindaz, amit Isten tanított neki - mert megfejtette a fáraó álmát, és a 
fáraó Egyiptom második emberének nevezte ki még abban az órában.  

Késıbb a testvérei is mind leborultak elıtte, és tisztelték az ı hatalmát.  
Bizony sok-sok idıbe tellett, amíg beteljesedett, és nagyon kemény volt az út odáig!  
Értitek-e, hogy ı soha nem vesztette el a hitét?  
Újra és újra figyelmeztet minket a Biblia arra, hogy ne veszítsük el a hitünk örömét!  
Ugyanez a helyzet Ábrahámmal! İ 25 évig kellett, hogy kitartson a hitében, míg az valósággá 

vált! Isten azt mondta neki: Nézz fel a csillagos égre! Ahány csillagot ott látsz, és meg bírod 
számlálni, és ahány homokszemcse van a tengerparton, olyan sokká teszem a te fiaidat, úgy 
sokasítom meg ıket.  

Ezt egy olyan embernek mondta, aki a feleségével együtt meddık voltak.  
Ennek ellenére Ábrahám fölnézett az égre, és azt mondta, hogy: hiszen, Uram. Ez bizony 

tetszett Istennek - hiszen a Biblia nagyon sokszor említi ıt a mi hitünk atyjának.  
Ugyanez a helyzet velünk is. Isten Igéje hozzánk szól, és amikor a megértés és az öröm és a 

fény megérkezik, akkor azt meg kell ragadni, és ki kell tartani a hitünkkel!  
Azt is meg kell érteni, hogy sok esetben a következı órában még nem fogod látni a valóságát 

annak, amit hiszel - a következı nap, vagy a következı évben.  
Az anyagiak tekintetében, miután te adtál, sokszor hosszabb idıre van szükség, hogy az hozzád 

visszajöjjön, mert több embertıl függ ez.  
Azt mondja az Ige, hogy ti adjatok, és majd adatik néktek - és emberektıl fog adatni néktek. 

Az öletekbe adnak majd az emberek.  
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Addig kell hinni tehát az Isten Igéjét, amíg be nem következik!  
Hányan jöttek hozzánk gyógyulásért! Az elején hitben, és a hit örömében voltak, és 

kézrátételes imádságot kaptak, de egy pár órán belül a tünetek nem tőntek el, és erre föl a hitüket 
eldobták.  

A legcsodálatosabb gyógyulások sok esetben 2-3 napra rá jönnek létre, ha addig kitartunk a 
hitünkben.  

Tíz ilyen esetet is tudnék most felsorolni, ahol asszonyok kitartottak, és az 5-6 súlyos 
betegségükbıl egyszerre gyógyultak meg a második-harmadik nap során. 

Úgyhogy hadd figyelmeztesselek benneteket a hit utatokon, hogy hogyan lehet hinni, és 
hogyan lehet kapni!  

Nehogy idıpontokat tőzzetek ki, hogy nehogy azt mondjátok, hogy erre és erre az idıpontra 
kéred, amit kérsz! Nehogy azt mondd, hogy erre az idıhatárra ennek be kell teljesedni - hogy azt 
mondod, hogy holnap délutánra az összes tünetem el fog tőnni!  

Nehogy azt mondjad, hogy délután 3 órára az összes pénz, amire szükségem van, az itt lesz.  
Vagyis nehogy ezt mond, hogy: úgy hiszem, hogy erre és erre az idıpontra mindez megtörténik 

- mert ez az ördögnek egy nagyon jó lehetıséget ad, hogy kirántsa alólad a szınyeget, ha 
idıpontokat tőzöl ki a hited beteljesedésére!  

Mondta-e az Úr neked, hogy valóban azt az idıpontot kitőzd? Hogy arra és arra az idıpontra ez 
megtörténik? Vagy csak te magad találtad ki, és mondod?  

Ez nem része a hitnek, amikor ilyen dolgot teszel. Te nem tudod, hogy hogyan, és nem tudod, 
hogy mikor, de csak hiszel!  

Mondhatod, hogy: de nekem erre és erre az idıpontra szükségem van!  
Isten is tudja.  
A számlák mind harmadikán jönnek – mondod.  
Isten is tudja ezt!  
Ez egy alapvetı teszt. Te még ezt nem látod, és érzed azt a megpróbáltatást a hiteden, vagyis a 

hited meg van próbálva, ahogy közeledik a harmadika. Az ördög pedig sikoltozik, hogy: Hol van? 
Hol van? Nagy tesztpróba következik, ha a harmadika már elmúlt, és még mindig nincs ott.  

Ezek igazi hitpróbák! Mit teszel akkor? Tarts ki! Tegyél úgy, mint Kenneth Hagin.  
Meg kell tanulnod!  
Nagyon korán megtanultam és is.  
Amikor Bibliaiskolába jártam, akkor a hitem alapján cselekedtem. 85 mérföld távolságra 

voltam Dallastól, és oda kellett volna érkeznem bizonyos idıpontra. Hinnem kellett, hogy Isten 
elvégzi, hogy messze Dallastól áthelyezést kapok, és Dallasban kapom meg a munkahelyemet, és 
tudjak Bibliaiskolába járni, és éjszaka kapjak munkát, hogy éjszaka tudjak vonatokat vezetni.  

Volt egy nagy konferencia, amit a Bibliaiskolánk szervezett. Egy egész hetes konferencia volt. 
Kivettem a szabadságomat, és elmentem a Bibliaiskolába.  

Ez a konferencia vasárnap kezdıdött, és úgy gondoltam, hogy abban az idıben én át tudok 
költözni - de semmi nem változott. De még mindig megvolt a másik munkahelyem, a Dallastól 
távolabbi, és nem aggódtam emiatt.  

Elmentem erre a vasárnapi alkalomra, és ez csodálatos volt! Egész napos szolgáló konferencia 
volt. Éjszaka pedig kellett volna mennem dolgozni. Dallasnak a külterületén volt ez, és hétfın 
kellett mennem.  

És tudjátok-e, hogy ez után Isten mozdult: soha többet nem hívtak oda. Isten hatalmasan 
megindította az emberek szívét! Engem felmentettek, hogy a külterületen ne kelljen többet 
dolgoznom. Megkaptam azt az éjszakai munkalehetıséget, hogy nappal Bibliaiskolába járhassak.  

Valóságban tehát mi történt? Amiben hittem, az nem történt meg idıre.  Egyetlen egy napot 
mulasztottam csak ebbıl a konferenciából, a hétfıt. A többi napon mind ott voltam! És minden nap 
pontosan tudtam kezdeni a Bibliaiskolát.  

Hatalmas mozgása volt ez az Úrnak! Megtanultam, hogy ne állítsak fel idıpontokat!  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/8 Jim Sanders – Alaptanítások: Akadályok a gyógyulás útján 3. 

Vagyis nem mondhatjuk azt, hogy: hiszem, hogy erre és erre az idıpontra megkapom ezt és 
ezt.  

Nem! Te csak reméled. Mert ha ezt mondod, akkor a következı nap azt mondják rád az 
emberek, hogy: látod, látod, hát neked ez így nem is ment.  

Az ördög is azt fogja mondani, hogy: ebben nem hihetsz, látod!  
Vannak dolgok, amit nem értettél meg. Isten nem hagyott el téged, hanem a hitnek alapvetı 

elemeit kell megértened, és Istennek kell téged a következı szintre elvinni - és ez hitrıl hitre van.  
Hányan vannak, akik az órára néznek, és hagyják, hogy a hitük elmúljon? 
Soha nincsen késı! Mindig vissza lehet menni, és a hitünket felvenni!  
Vagyis ne tőzzél ki napokat és dátumokat! Addig reméld, amíg meg nem jön!  
Az ördög pedig ott lesz, és azt mondja neked, hogy: ez nem mőködik. Miért hiszed?  
Az ördög arra tervezi ezeket, hogy téged kiraboljon a hitedbıl - de neked nem szabad vele 

egyetértened!  
Sokszor hónapok, évek telnek el.  
Mi történik? A hitünk meg van próbálva.  
De eljön a nap, amikor nagyon boldog leszel, hogy nem adtad föl!  
A te hited is meg lesz próbálva!  
Az anyagiak területén általában hosszabb idıre van szükség, hogy abban, amit hiszel, 

megjöjjön, mert másoknak a cselekedete is bele van vonva a sikerbe.  
A gyógyulás tehát különbözı ettıl.  
De az ördög bármilyen ígérettel szemben ellenáll neked.  
Amikor úgy tőnik tehát, hogy hosszú-hosszú idıszakokon keresztül nem mőködik, akkor csak 

tartsd meg a hitedet! Legyél kész arra: bármi is történik, olyan hosszan, amely hosszan csak 
szükséges!  

Kenneth Hagin mondta, hogy: nem bánom, ha akár 50 évig is itt leszek a betegágyamon, akkor 
is hiszem, hogy én megkaptam a gyógyulásomat! - És egy pár órára rá gyógyultan kelt föl az 
ágyból.  

Egy ilyen faja elkötelezettség szükséges a szívedben az Ige felé, és ezt meg kell tenned, hogy 
elkötelezed magad: mindegy, hogy hogyan érzem magam, hogy mennyi idı telt el, mindettıl 
függetlenül én hiszem!  

Nem úgy kell tehát mondanod, hogy: egy kis ideig megpróbálom, aztán megnézzük, hogy mi 
történik.  

Ezt úgy lehetne fordítani, hogy Isten Igéje megpróbált téged, és te idı elıtt feladtad.  
Vagyis így kell magad elkötelezni: ez az, amiben én hiszek, az utolsó leheletemig hiszek ebben! 

Olyan hosszan hiszek benne, amilyen hosszan csak szükséges!  
A hit elkötelezettség arra, amit Isten mondott neked.  
Sokszor az emberek a halálos ágyukon vannak, de annyira teljesek Isten Igéjével, hogy Isten 

teljessége a szívükben kiszorítja a halált, és gyógyultan kelnek föl.  
Köszönjük Istennek a csodákat!  
De újra és újra el kell mondanom nektek, hogy a hit próbájában ki kell tartanotok!  
Az idı múlása az egyik legnagyobb hitpróbánk! 
 
Róma 5:2 
„Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és 

dicsekedünk az Isten dicsıségének reménységében.” 
 
Hogyan tudunk Isten áldásaiba és kegyelmébe eljutni? Hitben.  
 
Róma 5:3 
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a nyomorúságokban is, tudván, hogy a nyomorúság 

kitartást eredményez.” 
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Vagyis háborúságok és megpróbáltatások.  
Ezt a türelmet és békességet kitartásnak is lehetne mondani.  
Az ördög mindig arra próbál rávenni, hogy: add föl!  
Neked meg kellene változnod!  
Ahogy telnek a napok, és egyre nagyobb a megpróbáltatás ereje, ami rád nehezedik, arra próbál 

rávenni, hogy: Add föl! Add föl!  
Te pedig ez által egyre inkább növekszel ebben a békességes tőrés erejében.  
Érted-e azt, hogy kevesebb hit kell ahhoz, hogy egy fél napig higgy, mint hogy két hónapig 

higgy? A hit ereje szükséges, hogy ahhoz kösd magad, amikor ki kell tartanod, amikor az idı már 
rég elmúlt, és te még mindig kitartasz. Ilyenkor a hited megerısödik és kifinomodik.  

Ne felejtsd: a te hited értékes és drága Istennek!  
 
Róma 5:4 
„A kitartás pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet.” 
 
A békességes tőrés, mint mondtuk, bizonyítékot szerez magának - tehát ha a kitartásban 

megállsz, akkor az bizonyítékot hoz maga után.  
Az ördög azt mondja, hogy: neked fel kellene adnod.  
Azt kell válaszolnod: nem, én hallottam Isten szavát, és én nem adom fel!  
Ha kitartasz, és amikor Isten megérkezik hozzád, és ott fogsz állni a teljes bizonyítékokkal: 

meggyógyultam, mert nem adtam föl! A számláim mind ki vannak fizetve! Bizonyíték! A testem 
meggyógyult. Bizonyíték!  

Mindenki elıször a bizonyítékokat akarja magának, de addig nem kapod meg a bizonyítékokat, 
amíg nem maradsz hitben. Nem kapod meg addig a bizonyítékokat, amíg az ellentmondásokban ki 
nem állsz, és az idı múlását, a hazugságokat, az ördög rászedését, a sanyarúságot meg nem állod – 
és akkor jön a bizonyíték.  

A megtapasztalás, és a hitben való kitartás próbatételt, vagyis bizonyítékot hoz neked. Eddig 
hitben voltál, és most megkaptad, amiben hittél. Itt van az orvosi jelentés.  

Látjátok-e, hogy miért nem kapják meg olyan sokan a bizonyítékot? Mert valahol az úton 
elfáradtak és feladták. Eldobták a hitüket. Azt mondják, hogy: én megpróbáltam, de nem sikerült - 
és inkább valakinek a magyarázatában, és az ördög hazugságaiban hisznek.  

Tudjátok, ha valakinek az elméletére, a ’talán-talán’ -okra hallgatsz, akkor megzavarodsz, és 
feladod. És ha feladod idı elıtt, akkor nem látsz eredményt.  

 
Róma 5:5 
„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkbe a Szent Szellema által, ki adatott nékünk.” 
 
Soha nem fogsz megszégyenülni!  
A hitedet tápláld jó könyvekkel, jó tanításokkal, jó kazettákkal - de ahhoz, hogy a hited 

felfejlıdjön, ahhoz a hitedet munkára kell vinni. Meg kell próbálni a hitedet, és ki kell tartanod az 
idıben, és a sanyarúságban. Az ellentmondó körülményekben ki kell tartani.  

Ha már megvan, akkor már nincs szükséged hitre.  
Ez a hit definíciója: a reménylett dolgoknak valósága a hit, és a nem látott dolgokról való 

bizonyosság a hit.  
Ebben növekednünk kell!  
A hitünk felfejlıdik, és kifinomodik. Egyre fényesebbé és fényesebbé válik a hitünk, ahogy 

ezeken végigmegyünk.  
Felfedeztétek-e, hogy ezek által a próbák és tesztek által, ahogy végigmész, az összes járulékos 

szemét egyszerően kitisztul a hitedbıl, és egyre tisztább és fénylıbb lesz a hited?  
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És ezek a tévesen hitt bolondságok eltávoznak tıled, és egy nagyon kitisztult hited, és egy 
nagyon megújult, tiszta elméd lesz.  

Ahogy egyik próba a másik után következik az életedben, és mindegyiket sikerrel veszed, a 
következı próbánál, annyit mondasz csak az ördögnek, hogy: ördög félreállsz, és ugyanúgy gyızni 
fogok, mint az elızı próbáknál!  

El kell magyaráznod az ördögnek, hogy: ördög, én hiszek Istenben, és Isten minden 
alkalommal eljut hozzám!  

Tehát mindig is legyél elváró reménységgel, hogy Isten megválaszolja az imádat!  
A hited pedig azt fogja mondani, hogy: Isten engem még soha nem hagyott el! Soha nem 

hagyott még el!  
Nem ez az igazság?  
Az Ige, ha pontos módon mőködtetjük, és megérted, hogy hogyan lehet mőködni benne, akkor 

soha nem hagy el téged.  
Az Ige soha nem hagy téged megbukni!  
De le kell tenned ehhez az alapokat, és meg kell állni ezeken az alapokon! 
Ezt mondja az Ige: „Mindeneket elvégezvén, megálljatok!”  
Ezért mondja, hogy: vegyük föl magunkra Isten teljes fegyverzetét, hogy az ördög minden 

ravaszságával szemben megállhassunk.  
Miután mindeneket megtettünk, elvégeztünk, utána csak megállnunk kell.  
Ez akkor nagyon fontos, amikor hosszú idıszakok jönnek, és próbálnak meg minket.  
Ne hagyd, hogy az idı múlása meglopja a hitedet! 
 
 
 


