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ALAPTANÍTÁSOK 
A hit törvénye 2. – Nem a törvény cselekedeteibıl 

 
A mai alkalommal a szavakban lévı életrıl, és a szavakban lévı erırıl lesz szó.  
Meg kell értenünk, és meg kell tanulnunk a szavakban lévı erıt! Ha ezeket az igazságokat 

megértjük, akkor ezek akkora robbanást hoznak az életünkben, mintha bombák robbannának! 
 
Zsidó 4:12-13 
„Mert az Istennek Igéje élı és ható, és élesebb minden kétélő fegyvernél, és elhat a 

szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velıknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek 
gondolatait és szándékait. És nincs oly teremtmény, amely rejtve volna elıtte, sıt mindenek 
meztelenek és leplezetlenek annak szemei elıtt, akinek számadással tartozunk.” 

 
Nincs olyan teremtmény, amely láthatatlan lenne Elıtte!  
Figyeljétek meg, hogy ez az Ige kapcsolatban van az elızı Igével, ahol Isten szaváról van szó!  
Arra is szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Jézus maga Isten Igéje! Jézus volt, és Jézus ma 

is Isten Igéje!  
Szeretnénk ezekhez a dolgokhoz ma hozzáfőzni a mai napon.  
 
Zsidó 4:14-16 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan fıpapunk van, aki ne tudna megindulni 
gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis bőntelen 
maradt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot 
nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk.” 

 
Figyeljétek meg, hogy ez mind kapcsolatban van Isten Igéjével! 
Ha a kegyelem trónjához nem tudsz bátorsággal odalépni, akkor annak az oka az, hogy nem 

érted Isten Igéjét.  
Sokszor az emberek térden csúszva mászva, magukat szinte megsemmisítve mennek a trón elé, 

mert nem tudják, hogy ık Isten igazsága. Úgy mennek a trón elé: ó, Uram, én olyan méltatlan 
vagyok arra, hogy meghallgass!  

Ha tudnánk azt magunkról, hogy mit mond rólunk Isten Igéje, mint újjászületett hívıkrıl - akkor 
a kegyelem királyi trónjához bátorsággal tudunk menni, hogy irgalmat kapjunk.  

Nézzük meg még egyszer, mit mond az Isten Igéjérıl az Ige:  
 
Zsidó 4:12  
„Mert él ı az Isten szava, és hatékony.” 
 
Jelenti tehát ez, hogy Isten szava él!  
Élı alapja a dolgoknak – mondja az egyik fordítás. Élı az Ige!  
Amikor a belsı részedbe, a szívedbe kerül, akkor életet hoz létre benned. Addig, amíg a Bibliát a 

polcon tartod, addig nem fog a számodra semmi jót hozni - de amikor a belsı részedbe kerül, beépül, 
akkor életet hoz.  

Vannak, akik tanulmányozzák az Igét. El tudják pontosan mondani, hogy itt és ott mit mond az 
Ige, és amott hogy szól az Ige - de az Ige nem belsı részükként él bennük.  

Vannak olyan emberek, akik tökéletesen tudják memorizálni az Igét, de sajnos az igazi 
jelentését, értelmét nem tudják! Tehát az Ige az ı számukra nem vált élıvé.  

Hallhatod a hangját valaminek, de az nem jár feltétlenül együtt azzal, hogy meg is értsd! 
Hallhatsz például egy zajt, de nem biztos, hogy tudod, hogy az micsoda. 

Az Ige azt mondja, hogy: élı az Isten szava és hatékony, és élesebb minden kétélő harci kardnál!  
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Ha tudjátok, akkor megjegyzem, hogy: minden kétélő harci kard - itt az Ige a nyelvünkre utal. 
 
Jelenések 19:11-16 
„És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala 

Hőnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az İ szemei olyanok, mint a tőzláng; és 
az İ fején sok korona; az İ neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak İ maga. És vérrel 
hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten Igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik 
vala İt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az İ szájából éles kard jön vala ki, 
hogy azzal verje a pogányokat; és İ fog azokon uralkodni vasvesszıvel; és İ nyomja a 
mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az İ ruháján és tomporán oda vala írva az 
İ neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.”  

 
A szájából tehát éles kard jön ki – írja az Ige.  
A Biblia azt tanítja, hogy Isten Igéje megítéli a szíved gondolatait és indulatait.  
Megfigyelted-e már, hogy amikor a Bibliához fordulsz bizonyos gondolatokkal, vagy egy 

bizonyos óhajjal a szívedben, hogy szeretnél valami megtudni Istentıl, és Isten a 
szövegkörnyezetbıl egyetlen egy Igével tud neked megválaszolni egy pillanat alatt.  

Az Ige tehát élı – hála Istennek!  
Pontosan ez az, amit tudnunk kell!  
Az az Ige, ami által téged Isten megvilágosít, lehet, hogy éppen nem is arról beszél, de ennek 

ellenére hozzád, a szívedhez tud szólni az az Ige, és neked az az Ige pont ott élı volt, és kielégítette a 
te szükségeidet.  

De nem tudod te ugyanezt megtenni esetleg másokkal. Ez az Ige másoknak nem fogja ugyanazt 
mondani, mert a te kérésedre adott választ az az egy Ige abban a pillanatban. A te számodra adta 
Isten azt a speciális üzentet.  

Amikor a következı nap olvastam ezt az Igét, egészen más üzenetet adott a számomra. Az elızı 
nap más válaszra volt szükségem, és akkor másként válaszolt nekem az az Ige.  

Isten azért tudja ezt megtenni, mert İ az, aki megítéli a szív gondolatait és indulatait.  
İ tehát meg tudja tenni az Igével, hogy a te helyzetedre ad választ abból az Igébıl. Élı Igévé 

tudja tenni az İ Igéjét a te számodra. Abban az idıpillanatban az Isten Igéje a te számodra.  
Ez igazából a pásztor kenetében, köpönyegében van, ı az, aki hétrıl hétre kell, hogy a 

gyülekezete számára élı Igét adjon. Ez tehát a pásztor hivatalához tartozik.  
Az Ige az, amely meg tudja különböztetni a szíved gondolatait és indulatait. Isten meg tudja 

tenni az Igéjével, hogy ha abban a szövegkörnyezetben nem is arról van szó, neked azt az egy 
mondatot úgy világítja meg, hogy te választ kapj rá, a te saját problémádra. Azért válik erıvel 
teljessé, mert İ az, aki látja a szíved gondolatait.  

De hogy te ezt valaki másra tudd alkalmazni, és azt elmagyarázni, hogy ez azt jelenti a 
Bibliában, amit neked jelentett, akkor jönnek a hibák, amikor az ember a szövegkörnyezetébıl 
kivesz egy-egy mondatot. Így jutnak az emberek sokszor bajba.  

Ezt meg kell értenetek!  
 
Zsidó 11:3 
„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, 

a láthatatlanból állott elı.” 
 
A hit alapján értjük meg azt is, hogy Isten illesztette össze a világot. Maga Isten beszéde az, 

amely megszerkesztette a világot.  
Amikor ezt megértjük, akkor nagyon megvilágosodik bennünk a szavak fontossága, mert nem 

csak Isten beszéde, hanem a te beszédeidrıl is szó van.  
Isten az İ saját szavaival illesztette egybe a világot.  



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

 

10/3 Jim Sanders – Alaptanítások: A hit törvénye 2. 

 

Errıl olvashattok Mózes elsı könyvében. Isten szólt, hogy legyen világosság, és valóságba hozta 
a hit szavaival Isten - lett világosság.  

Mert nem hiszem azt, hogy Isten valaha is üresnek és semminek teremtette volna a földet. Úgy 
hiszem, hogy Mózes elsı könyvében az 1. és 2. Ige között egy katasztrofális eseménysorozat zajlott 
le. Ha tovább olvassátok az Igéket, akkor Isten a szárazföldet nevezi földnek. Az egyes versben 
pedig olvashatjátok, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet.  

Isten eredetileg nem üresnek és kitlennek, pusztának teremtette a földet, hanem ilyenné vált a 
föld.  

A kettes versben ennek ellenére azt olvashatjátok, hogy: a föld kietlen és puszta vala. Úgyhogy 
ilyenné vált a föld valamilyen okból kifolyólag.  

Nagyon keveset lehet hallani a Bibliában errıl a katasztrofális eseményrıl, amely ilyenné hozta a 
földet.  

Ma arra a részre szeretnénk rávilágítni, hogy Isten a saját szavaival hozta létre a földet! 
Amikor Isten elıször teremtette meg a földet, a szavaival teremtette. Az İ saját szavaival hozta 

létre a földet, és szerkesztette egybe. Amikor Isten a földet létrehozta eredetileg, pontosan olyanra 
hozta létre, amilyenre akarta. Hiszen egy ácsmester sem hozza a tetıt olyan szerkezet alá, amilyet 
nem kíván, hanem pontosan olyanra szerkeszti meg, amilyen a tervek alapján.  

Isten tehát úgy teremtette a földet kezdetben, amilyenre İ szerette volna.  
Isten a földet nem látható dolgokból teremtette.  
Nehogy azt higgyétek, hogy azt jelenti ez, hogy Isten a semmibıl teremtette a földet! Ez: a 

láthatatlanból lett a látható - ez az Isten hitére utal! Isten hite az nem semmi, Isten hite az valami! 
A hitnek a meghatározását a Zsidó 11:1-ben olvashatjátok: 
 
Zsidó 11:1  
„A hit pedig a reményben elvárt dolgoknak valóságként való elfogadása. Olyan dolgokról 

való meggyızıdés, amelyeket nem szemlélhetünk.” 
 
Az egyes vers alapján tehát el tudjuk képzelni, hogy Isten ott állt a kezdetek kezdetén, és a 

teremtménye, a föld ott volt elıtte, és a föld kietlen és puszta volt, és Istennek az a kívánság volt a 
szívében, hogy ez az elképzelés, ami benne van, az valóra váljon! Pontosan olyannak szerette volna 
a földet, amilyennek İ elképzelte!  

Ezt mi vázlatnak hívjuk, tervrajzoknak hívjuk.  
Minden háznak vannak tervrajzai, mielıtt hozzáfognak, hogy megépítsék.  
Isten a hitében lévı erıt vette, és azt a képet, ami az ı belsejében volt, szavakba öntötte. Az a 

kép, amely az İ belsejében volt, az pontosan olyan volt, amilyennek İ szerette volna a földet, és ezt 
szavakba öntötte.  

Az elsı dolog, amit megfigyelünk, hogy fényt akart! Isten, amikor kitekintett, akkor látta, hogy 
sötétség van, és: Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és volt világosság.  

Nagyon nagy sebességgel utazik ez a világosság – ez a fénysebesség. A fény sebessége attól a 
teremtési pillanattól kezdve sem lassult le.  

El tudjátok képzelni, hogy milyen hatalmas erı van Isten teremtésében? A világegyetem még 
mindig azzal a fénysebességgel, amellyel Isten kimondta, azzal a fénysebességgel terjed, növekszik. 
Ugye milyen hatalmas hely ez a miénk?  

1Mózes 1-ben tíz alkalommal olvashatjátok, ha jól emlékszem, hogy „Isten azt mondta.”  
Isten szeretne rávilágítani valamire: hogy mi az, ami a teremtést létrehozza.  
Szeretném, ha megértenétek, hogy a hit az alapja a reménylett dolgoknak. Mert Isten remélte, 

elvárta a fényt a földön. Ez a remény még nem hozta meg a fényt.  
Olvashatjátok 1Mózesben, hogy: „Isten Szelleme lebegett a vizek felett.”  
Tehát a föld teljesen le volt fedve vízzel abban az idıben, és sötétég volt fölötte. Isten Szelleme 

lebegett a vizek felett. Addig nem történt semmi, amíg Isten ki nem mondta a szavakat.  
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Amikor Isten kimondta a teremtı szavakat, akkor volt meg az a lényeg, amivel Isten Szelleme 
tudott dolgozni, és vált valósággá. Pontosan úgy, ahogy Isten mondta.  

Valaki mondhatja erre ellenzés képen, hogy: ez Istennek a hite volt, ami ezt tette.  
Igen, tudom, hogy ez Isten hite volt, de még valamit szeretnék hozzáfőzni! 
Az 1Mózes 1:26-ban azt is olvashatjátok, hogy Isten azt mondta, hogy: teremtsünk embert a mi 

képünkre és hasonlatosságunkra, és az egész föld felett legyen uralma ennek az embernek.  
Hogyan képzelte Isten embernek ezt az uralmát? Pontosan úgy, ahogy Isten tette. Isten az embert 

a saját képére és hasonlatosságára teremtette.  
A hit az alapja az elvárt dolgoknak, az a lényegi része a dolgoknak - a hit. Ez az a szellemi erı, 

amelybıl a dolgok létrejönnek.  
A hit bizonyossága is a nem látott dolgainknak. Bizonyítéka tehát a nem látható dolgoknak.  
Ha bíróságra akarsz menni, akkor mindenképpen jó, ha vannak bizonyítékaid az ügyeddel 

kapcsolatban, mert te akkor tudod az igazságod létjogosultságát bizonyítani. Nem tudod 
bebizonyítani, ha nincsenek bizonyítékaid.  

A hit az alapja és bizonyítéka a dolgoknak. A hit egy szellemi erı. Hit pedig Isten Igéje alapján 
jön létre - és hit által jön cselekvésbe az ember szellemében.  

A fejünkben hallhatjuk egész nap Isten Igéjét éjjel és nappal, de ha nem kerül be Isten Igéje a 
szívünkbe, akkor az nem hoz létre bennünk hitet. Lehet, hogy az emberek hallják ugyan a hangokat, 
de soha nem kapják meg a jelentését. 

 
Róma 10:16-21 
„De nem mindenki engedelmeskedett az Evangéliumnak. Mert Ézsaiás azt mondja: Uram! 

Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) 
által. De mondom: Avagy nem hallották- é? Sıt inkább az egész földre elhatott az ı hangjuk, 
és a lakott földkerekség végére az ı beszédük. De mondom: Avagy nem ismerte- é Izrael? 
Elıször Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak 
meg titeket. Ézsaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik engem nem 
kerestek; nyilvánvaló lettem azoknak, akik felılem nem kérdezısködtek. Izraelnek pedig ezt 
mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlen és ellentmondó nép felé.” 

 
Isten hangja tehát kiment a föld végsı határáig, de nem hallották. A prédikáció hangja a föld 

végsı hantáráig kiment.  
Tehát ha csak a fejünkben haljuk meg, akkor olyan, mint egy hang zengése, nem jut el a 

szívünkbe. Csak egy zaj. 
 
Zsidó 4:2 
„Mert nékünk is hirdettetett az Evangélium, miképpen azoknak, de nékik nem használt a 

hallott Ige, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.” 
 
Vagyis nem használt a hallott szó azoknak, akik nem vegyítették hittel azt a szívükben.  
Ez egy nagyon jó pont, amire odafigyelünk!  
Hit tehát úgy keletkezik, ha Isten Igéje bekerül az emberi szívbe. Hit úgy jön létre, ha Isten Igéje 

a belsı emberünknek a leglényegi részébe, a szívünkbe kerül. Ahogy magunkat tápláljuk Isten 
Igéjével - pontosan úgy, mint ahogy a fizikai testünket tápláljuk.  

A fizikai táplálásunk fizikai erıt hoz létre, mondhatnánk energiának is. Ha magunkat Isten 
Igéjével tápláljuk, tápláljuk a szellemi belsı emberünket, akkor Isten Igéje egy szellemi erıt hoz 
létre, amit hitnek nevezünk. Szellemi erı ez.  

Ez az az erı, amellyel Isten teremtette a világot - és nézzétek meg, hogy tette Isten: İ a saját 
szavait hittel vegyítette. Az İ szavai tehát tartályok voltak, hogy a szavában lévı tartalmat kivigyék 
oda, ahol szükség volt rá. El kellett vinni ezeknek a szavaknak, mint tartályoknak Isten erejét abba a 
nagy ürességbe, ahol Isten fényt akart!  



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

 

10/5 Jim Sanders – Alaptanítások: A hit törvénye 2. 

 

Ahogy mondja az Ige, hogy: „a hit a nem létezı dolgoknak a valósága.” 
Isten tehát úgymond a természetes szemeivel nem látott ott fényt, ahol szeretett volna. (Istennek 

természetfeletti szemei vannak amúgy is.) De ha te ott álltál volna, akkor te a fizika szemeddel, a 
látásoddal nem láttál volna ott fényt, mert nem volt fény. De Isten, amikor odatekintett, İ fényt 
szeretett volna.  

Mit tett tehát? A szavait hittel teljessé tette. Azt mondta, hogy: „legyen fény – és lett fény.”  
Így tette Isten! 
Az İ szavait tehát hittel teljessé tette – és ez volt az a szellemi erı, ami teremtett. 
Hogyan kell ezt megtennünk? Úgy, hogy hittel teljes szavakat kell kimondanunk, nem a 

kétségeket és nem a hitetlenséggel teljes szavakat!  
A legtöbb ember, aki Isten gyermekeként él itt a földön, és odatekintett volna - legtöbb embernek 

vannak problémái az életben -, és ehhez hasonlóan úgy szólt volna, hogy: ó, milyen nagy sötétség 
van odakint! Jaj, itt már soha nem lesz fény az életben – mondanák nagyon sokan - Jaj, de nagyon 
sötét van, és egyre-egyre sötétebb lesz odakint.  

Miért van ez így? Azért, mert mi mindig a félelmeinket mondjuk ki. A kétségeinkbıl és a 
hitetlenségeinkbıl szólalunk meg. A mi szavaink tehát a hitetlenségeinket és a kétségeinket 
hordozzák.  

Isten a saját szavait hittel teljesen mondta ki. Mintha Isten egy kosarat megtöltene hittel - mert 
ezeket a szavakat kis tartályoknak, kis kosárkáknak hívhatjuk, és ezekbe a kis tartályokba hitet lehet 
beletömni. És utána hagyni ezeket a kis tartályokat, hogy kimenjenek oda, ahová rendeljük.  

Ez az, ahogy Isten teremtette a világot: a szavait hittel tette tele, és kiküldte oda, ahová rendelte.  
Neked is ki kell rendelni oda a hittel teljes szavaidat, ahol a problémáid vannak.  
Látod, ezek szavak! Isten is így tette: a szavait vette, és hittel töltötte meg. Az İ szavait hittel 

teljesen mondta ki, és ez hozta a dolgokat valóságba. Azokat a dolgokat mondta ki, amelyeket kívánt 
a szívében, és a hittel teljes szavak meghozták a valóságát a kívánt dolgoknak.  

Ezt kell csinálnunk a saját életünkben. Meg kell alapozni a szívünket szavakkal, és utána ki kell 
mondani ezeket a hittel teljes szavakat. 

 
Zsidó 1:3 
„Aki a hatalma szavával tartja fenn a mindenséget!” 
 
Nem azt mondja, hogy: a hatalma szavaival - hanem a szavában lévı hatalommal. Az Ige azt 

mondja, hogy: a hatalma szavával - amely azt jelenti, hogy a szavaiban lévı teljes hatalmával.  
Példaként, hogy megértsétek: a Bibliát például az ujjaimban lévı erıvel is fel tudom emelni. Az 

Újszövetséget - tehát ezt a Bibliát -, az ujjaim erejével tudom felemelni. De ez nem az összes erı, 
amely bennem van!  

Amikor Isten azt mondja, hogy: a hatalmam szavával - akkor megmondja, hogy hol az İ 
hatalma, hol az İ ereje. Az egész világegyetemben lévı titoknak a kulcsa a szavakban lévı hatalom!  

A hatalom szavakban kerül mőködésre.  
Itt a Zsidó1:3-ban olvashatjuk, hogy: „az İ valóságának képmása.”  
Ugyanez a ’valóság’ szó szerepel a Zsidó 11:1-ben, a hit definíciójánál.  
A King James fordítás szerint pedig ’lényrıl’  van szó, Jézusról van szó, magáról a személyrıl.  
De a helyes fordítás itt a ’valóság’ szó.  
Ha itt ’lénynek’ lenne helyes fordítani ezt a görög szót, akkor a 11:1-ben a hit definíciója teljesen 

értelmetlen lenne. Hiszen itt az Ige azt mondja, hogy: „aki az İ dicsıségének visszatükrözıdése – 
Jézusról van szó – és az İ valóságának képmása.”  

Nagyon fontos ezt megérteni! És ezt tudom, hogy nem könnyő megérteni, mert ez nagyon új a 
számotokra!  

Jézus a pontos kifejezıdése és valósága Istennek, mert Isten Igéje maga Jézus. 
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János 1:1 
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala azIge.” 
 
Amíg valaki igazán mélyen nem kezd bele a Biblia tanulmányozásába, addig ezt nem látja. Ezért 

van a tanítói szolgálat is – e nélkül nem vennénk észre dolgokat.  
Kezdetben, mindenek elıtt - mondja az Ige -, volt az Ige.  
És ha az Ige Isten volt, akkor az Ige még most is Isten. És a hittel teljes szavak, amelyeket hittel 

teljesen mondunk ki, az még mindig Isten minden egyes helyzet felett! Ma is! Nincs különbség, 
akkor vagy most.  

Az egyetlen különbség annyi, hogy nagyon ritkán kerülnek ezek a hittel teljes szavak 
kimondásra. Kimondottan olyan hittel teljesen, ahogy Isten mondta ki ezeket a szavakat.  

Hiszen valaki válaszolhatná: csak nem várod azt el, hogy én ugyanúgy beszéljek, mint Isten?  
Nem én várom el, hanem Isten várja el tıled!  
Persze, hát az Isten volt – mondja valaki.  
Igen, Jézus pedig Jézus volt. Jézus volt maga Isten Igéje. Mi pedig társörökösök vagyunk Jézus 

Krisztussal. Társörökös azt jelenti: amit Jézus kap örökségül, azt kapjuk mi is. 
 
János 1:1-3 
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az 

Istennél volt. Minden İáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.” 
 
Semmi sem lett tehát az Ige nélkül! Bármi, amit tudsz érzékelni, tapintani, vagy szaglószerveddel 

akár érzékelni - mindez az Igén keresztül jött létre. Értitek-e ezt? A kezdete mindennek tehát az Ige! 
Minden İáltala lett.  

Ki által? Az Ige által. Ez a személyes termék. 
 
János 1:4 
„İbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;” 
 
İbenne volt az élet! Az Igében volt az élet! A szavak életet hoznak létre.  
Jézus, amikor tanít, akkor mindig a pozitív oldalát tanítja.  
De azt is meg lehet tapasztalni, hogy a szavak halált is közvetítenek.  
Ha a hittel teljes szavak életet, gyógyulást, fényt hoznak az életbe, mi az, amit a félelemmel 

teljes szavak közvetítnek? Pontosan az ellenkezı erıt! Ezt meg kell tanulni! 
Azt mondja az Ige, hogy: „az élet volt az emberek világossága.”  
A tudósok azt mondják, hogy a világegyetem a fénnyel kezdıdött. Ott van az energiák forrása, a 

fényben.  
İbenne volt az élet! Az Igében volt az élet! És az élet volt az emberek világossága. Az Ige volt 

az emberek világossága. Nem volt élet Ige nélkül, és nincs Ige élet nélkül. Élet volt az Igében, és az 
Ige volt az élet. Mert Nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Az Ige nélkül semmi sem lett!  

A Példabeszédek 20:27 egy fordítása szerint olvashatjuk, hogy „az ember szelleme az Úrtól való 
lámpás.”  

Azt is tanítja az Ige, hogy az Úr szavai világosságot hoznak az életünkbe. Az ember szelleme – 
úgyis mondhatnánk – az a villanykörte, amelyet Isten megvilágosít, hogy fényt kapjunk.  

Nézzünk meg egy Igét, amelyet Pál mondott: 
 
1Korinthus 2:9 
„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve 

meg se gondolt, amiket Isten készített az İt szeretıknek.” 
 
„Amit ember szíve föl nem fogott” – azt mondja az Ige.  
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Tehát a természetes érzékszerveinken keresztül nem tudjuk megkapni: szem nem látott, fül nem 
hallott.  

Azt mondja az ember, hogy akkor hogyan tudjuk meg?  
 
1Korinthus 2:10 
„Nekünk azonban az Isten kijelentette az İ Szelleme által: mert a Szellem mindeneket 

vizsgál, még az Istennek mélységeit is.” 
 
Isten Szelleme által föltárta nekünk Isten. Ezért tudjuk, mert Isten a mi szívünkbe az İ saját 

Szelleme által föltárta. Azért, mert az Isten lámpása az a mi emberi szellemünk. Ez az a fény, 
amelyet Isten belénk helyezett, és ez a mi szellemünkben van.  

Isten fényt helyezett a szellemünkbe, és a Szellem az, amely az ember belsıjét kutatja. 
Jézus azt is tanítja, hogy a mi bensı részünk az, ahonnan az örök életre buzgó víznek folyamai 

fognak ömleni. Ez a szellemünk, amirıl Jézus beszél.  
Az ember élete tehát a szellemében van.  
Igaz ugyan, hogy az Ószövetségben olvashatjátok, hogy az ember élete az ı vérében van – ez a 

testrıl beszél. Tehát ha mi csak a testünket tekintjük, akkor az ember életének a lényege a vérében 
van, de az igazi valós belsı emberünk élete az a szellemünkben van. Ez az élet Istentıl van, és ez a 
faja isteni élet ez fény. Ez a fajta élet szavak által teremtetett. A ’szavak’ Ige volt, és ma is Ige. 

 
1Mózes 2:7 
„És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az õ orrába életnek 

leheletét. Így lett az ember élı lénnyé.” 
 
Az embert az Úr a föld porából formálta. A testrıl van itt szó. Isten, amit már megteremtett, a 

föld porát, azt vette, és utána lehelt az orrába életnek leheletét.  
Az eredetiben ez a ’lehelet’ szellemet jelent. Ádámba Isten tehát a saját szellemét lehelte bele, és 

ezért vált az ember élı szellemmé. Élı szellemmé! Mert Isten élete került az emberbe.  
Az embert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ahogy a héber eredeti mondja: 

pontos másolatát készítette el Isten az embernek.  
Milyen fajta Isten? Isten szellem. 
 Az ember is szellem. Van lelke, és fizikai testben él.  
 
János 1:4 
„İbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;” 
 
Az emberek világossága – ez maga Isten Szelleme.  
 
János 1:5-9 
„És a világosság a sötétségben fénylik, a sötétség azonban nem keríthette hatalmába azt. 

Volt egy Istentıl küldött ember, akinek neve János. İ tanúbizonyságul jött, hogy bizonyságot 
tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ıáltala. Nem ı volt a világosság, hanem jött, 
hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött már a világba, amely 
megvilágosít minden embert.” 

 
Az igazi világosság eljött a világba, hogy megvilágosítson minden embert. Isten minden embert 

megvilágosított a szellemével.  
Amikor az ember megszületik, akkor az ı szelleme a világosság oldaláról jön. 
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János 1:10-12 
„A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg İt. Az övéi közé jött, és az 

övéi nem fogadták be İt. Valakik pedig befogadták İt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten 
fiaivá legyenek, azoknak, akik az İ nevében hisznek;” 

 
Hatalmat adott azoknak, akik az İ Nevében hisznek, hogy Isten fiaivá legyenek.  
Ha csak ezen elgondolkodnánk!  
Isten akarja, hogy az İ fiai hatalmat gyakoroljanak? Pontosan úgy, ahogy a fizikai körülmények 

között az apa szeretné a fiának a hatalmát. Nem szeretnél magadnak olyan fiút, aki semmit nem tud 
megtenni. Engeded a fiadat beszélni a háznál.  

Isten szeretné, ha ugyanazon a hitszinten mőködnénk, ahol İ mőködik.  
Jézus azt mondja, hogy minden lehetséges a hívınek.  
 
Márk 10:27 
„Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embernek lehetetlen, de nem az Istennek; mert az 

Istennél minden lehetséges.” 
 
Istennel minden lehetséges. Ezt mindenki hisz, ebbe senki nem próbál belekötni.  
 
Márk 9:23 
„Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.” 
 
„Minden lehetséges annak, aki hisz” – mondja Jézus.  
Ezt tanítja az Ige a János 1:12-ben is: 
 
János 1:12 
„Valakik pedig befogadták İt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 

azoknak, akik az İ nevében hisznek;” 
 
Én egy vagyok azok közül, akik hisznek, ezért a számomra minden lehetséges!  
Isten tehát az embert, az emberi lényt ugyanarra a szintre helyezte, amelyben İ mőködik.  
Nem azt mondom, hogy mi már ott tartunk, hanem azt mondom, hogy Isten képesnek teremtett 

minket erre. Az újrateremtett emberi szellem képes arra, hogy felfejlessze magát Isten Igéjében.  
Ugyanebben az Igében, ugyanúgy, ahogy Isten mőködik a hittel teljes szavaival, ugyanarra a 

szintre fejlıdhet fel egy újjászületett szellem. Ez nem azt jelenti, hogy az emberi szellem az 
univerzumot megteremti, hanem azt jelenti, hogy ebben az életünkben az isteni fajta hitben kell 
élnünk, és azt kell gyakorolnunk.  

Az úgynevezett következı életünkben, amikor a mennyországban élünk, ez nagyon-nagyon 
hasznos lesz a számunkra, ha már itt megtanuljuk. Úgy hiszem, hogy mindenki képes lesz arra, hogy 
majd ott megtanulja, de aki már itt elkezdi, annak nagy elınyei lesznek. Ha már valaki itt elkezdi a 
hitben való élést és mőködést, akkor sokkal elırébb lesz már a mennyországban.  

 
János 1:14 
„És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az İ dicsıségét, mint az Atya 

egyszülöttjének dicsıségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” 
 
„Az Ige testté lett.”  
Egy másik fordítás azt mondja, hogy: az Ige hústestet vett magára. 



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

 

10/9 Jim Sanders – Alaptanítások: A hit törvénye 2. 

 

Kolosse 1:13-15 
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az İ szerelmes Fiának 

királyságába; Akiben van a mi váltságunk az İ vére által, bőneinknek eltörlése; Aki képe a 
láthatatlan Istennek, minden teremtménynek elıtte született;” 

 
İ az elsıszülött. A láthatatlan Isten képmása.  
Ki? Az Ige!  
Isten tehát így néz ki. Jézus a Mennyei Atya minden szívdobbanásában benne van. Jézus a 

pontos kifejezıdése a Mennyei Atyának. Isten és az İ Igéje egyek. Isten nem tesz olyat, hogy egy 
valamit mond, és egy másik valamit tesz meg helyette.  

Jézus azt mondta, hogy: csak azokat a dolgokat mondom nektek, amit az Atyámnál hallottam.   
Azt mondta Fülöpnek, hogy: „ha láttál engem, akkor láttad az Atyát is.”  
Az Atya - az Isten - és az İ Igéje egyek. Nem tudod ıket különválasztani!  
 
Kolosse 1:16-17 
„Mert İbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és 

láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; 
mindenek İáltala és İreá nézve teremttettek; És İ elıbb volt mindennél, és minden İbenne 
áll fenn.” 

 
Mindenek rajta keresztül állnak fenn. Mindeneket Jézus Krisztus tart össze.  
Mi által? Az Ige által.  
Ez az, ami az egész világegyetemet egybetartja. Ezért kel föl a nap minden nap úgy, ahogy fölkel 

a nap az év 365 napján, mert Isten Igéje tartja össze a világegyetemet. A hatalma szavával tartja fenn 
a világmindenséget. Az egész világegyetem az Isten szavának engedelmességében mőködik. 

 
Kolosse 1:18-19 
„És İ a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsıszülött a halottak közül; hogy 

mindenekben İ legyen az elsı; Mert tetszett az Atyának, hogy İbenne lakozzék az egész teljesség;” 
 
Kiben? Az Igében.  
İ volt maga az Ige. Isten Igéje hozza le Isten akaratát ide a földre. Isten szava volt az, amely az 

İ akaratát ide a földre lehozta. Azt mondta, hogy: legyen fényesség!  
Amikor Isten elkészül arra, hogy valamit megváltoztasson itt a földön - például amikor 

Ábrahámmal egy szövetséget kötött -, akkor Istennek beszélnie kellett Ábrahámmal. Azért kellett 
Istennek szövetséget kötnie Ábrahámmal, mert Isten csak így tudott hozzáférni a földhöz. Mert 
teljesen illegális lett volna Isten számára, ha csak úgy önszántából elpusztítja az ördög munkáit itt a 
földön.  

Isten volt az, aki odaadta az embernek a föld feletti uralmat egy idıszakaszra, és az ember adta ki 
a kezébıl ezt a hatalmat az ördögnek. És Isten a saját cselekedetei által korlátozva van, a saját szavai 
által.  

Ez a szövetség legális hozzáférést adott Istennek ahhoz, hogy a földhöz újra hozzáférhessen. Ez a 
szövetségek szövetségének az alapja. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a fiadat add nekem.  

Miért? Istennek be kellett bizonyítani ezáltal, hogy ez a szövetség érvényes.  
Ha Ábrahám nem lett volna engedelmes ebben a szövetégben, akkor érvénytelen lett volna ez a 

szövetség. Istennek be kellett bizonyítani, hogy ez a szövetség érvényes, az ördög elıtt, az angyalok 
elıtt, és az egész világegyetem elıtt, mert İ a szavát adta, hogy betartja ezt a szövetséget.  

Amikor Ábrahám fölemelte a kést, hogy a fiát megölje, föláldozza, Isten azt mondta, hogy: ne 
tedd meg!  

Angyalokon keresztül szólt hozzá. Isten Így válaszolt Ábrahámnak:  
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1Mózes 22:16-18 
„És monda: Én magamra esküszöm, azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedted, és 

nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: megáldván megáldalak téged, és bıségesen 
megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, 
és a te magod örökség szerint fogja bírni az ı ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te 
magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.” 

 
Valaki kérdezhetné, hogy: hogy tudom én ezt alkalmazni a mai nap az életemben?  
Ha te Krisztusé vagy, akkor Ábrahám magva vagy.  
 
Galata 3:29 
„Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret 

szerint.” 
 
Ez mondja az Ige: „ha Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám magva vagytok, és az ígéret szerint 

sorsrészesek.”  
Isten Igéje az, amely Isten akaratát valóságba hozza itt a földön - és mi az İ képére lettünk 

teremtve. Ha mi az İ Igéjének a vonalában beszélünk, és teljesek vagyunk Isten Igéjével, akkor a mi 
szavaink a mi akaratunkat hozzák létre itt a földön.  

 
János 15:7 
„Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok , és meglesz az néktek.” 
 
Azt kérhettek, amit csak akartok!  
Hogyan lehet ezt megtenni? Szavakkal.  
Ha Isten Igéje az İ akaratát hozza a földön, azt mondja az Ige: ha bennem maradtok, és az én 

beszédeim bennetek maradnak - a szavak fényt hoznak, a szavak életet hoznak. Ha az İ szavai 
benned vannak, akkor fogjátok tudni, mi Isten akarata a számotokra - ha ezek a szavak benned 
maradnak! Nem úgy, hogy ma hallod ıket, és holnap pedig már nincsen benned.  

Ez a legtöbbször a baj a keresztényeknél, hogy egyik nap beengedik az Igét, és a másik nap már 
nincs bennük. 

 
János 15:7-8 
„Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok , és meglesz az néktek. Abban dicsıíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt 
teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.” 

 
Hogy sok gyümölcsöt teremjetek.  
Ha figyelitek, gyümölcstermésrıl beszél. Az Ige, ha bennetek marad, az gyümölcsöt terem, mert 

kimondjátok, amit akartok. A szavak egymagában nem tudnák megtenni, kell, hogy higgyetek 
azokban a szavakban. Amikor Isten Igéi benned laknak, akkor kérhetsz, amit csak akarsz - és az 
Istent dicsıíti meg, amikor a te imáid választ kapnak.  

 
János 11:21-23 
„Monda azért Márta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 

De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentıl, megadja néked az Isten. Monda néki 
Jézus: Feltámad a te testvéred.” 

 
Azt mondja itt az Ige, hogy az Atya, a Szent Szellem, és maga Jézus jön, és benned fog lakozni!  

 


