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HELYES ÉS HELYTELEN HIT 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 03. 18. 

 
Az előző alkalommal a helyes és a helytelen gondolkodásról tanultunk, ami meghatározza a hitünket, és 

ahogy a gondolkodásunk, úgy a hitünk is lehet helyes és helytelen. Az isteni fajta hit, a bibliai hit, az igei hit 
a szívből származik, és nem a fejből. (Róm. 10,10. Márk 11,23) Itt nem az ember fizikai szívére kell 
gondolnunk, amelyik a testben pumpálja a vért. Amikor valaminek a ‘szívéről’ beszélünk, annak a dolognak 
a legfontosabb részére, a közepére gondolunk (pl. saláta szíve, onnan jön az élet). Hasonlóképpen, amikor 
Isten az ember ‘szívéről’ beszél, az ember legfontosabb részéről – az ember lényének központjáról – a 
szelleméről beszél! Nem a testünkről beszél, mert az mulandó, hanem a lényünkről, szellemünkről, mert a 
szellemünk örökéletű a szellem világban, csak nem mindegy hogy hova kerül. 

Jézus a szív hitét dicsérte meg, amikor azt mondta a hitetlen Tamásnak: „...áldottak, akik nem látnak és 
hisznek.” (Ján. 20,29) A fejhit azt jelenti, hogy a fizikai ember feje azt hiszi, amit fizikai szemeivel lát, vagy 
fizikai füleivel hall, vagy amit fizikailag érzékel. A szív azonban Isten Igéjében hisz, függetlenül attól, hogy 
az érzékek mit mondanak. A szívbéli hit az egyedüli eszköz arra, hogy elvehessük Istentől az áldásokat. A 
szívben lakozó hit által nyerhető el az üdvösség, a Szent Szellem keresztség, a gyógyulás és válasz az 
imáinkra. 

 

Egy történek következik a helyes és helytelen hitre. Isten szólt Mózeshez, hogy hozza ki a választott népét 
az egyiptomi fogságból. Majd odaígérte nekik a tejjel és mézzel folyó Kánaán földjét, ahonnan kiűzi előlük 
az ott lakó népeket. (2Móz. 33,1-3) Amikor a vándorló nép közeledett az ígéret földjéhez, Isten újra szólt 
Mózeshez, hogy mind a tizenkét törzsből küldjön előre egy-egy kémet Kánaánba. (4Móz.13,1-3) Ezek a 
kémek negyven nap múlva két különböző jelentéssel tértek vissza, mert a látásmódjuk lényegesen eltért 
egymástól, és ugyanazt a helyzetet másként látták. 

4Mózes 13,23-33. 
23. Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és 

ketten vitték azt rúdon; és a gránátalmákból és a fügékből is szakasztának.  
24. Azt a helyet elnevezék Eskol völgyének; a szőlőfürtért, amelyet lemetszettek onnét Izrael fiai. 
25. És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap múlva.   
26. És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, Párán 

pusztájába, Kádesbe; és hírt vittek nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek 
gyümölcsét.   

27. Így beszélének néki, és ezt mondták: Elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, és 
bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!  

28. Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette 
nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott.  

29. Amálek lakik a dél felől való földön, és hitteus, jebuzeus és emoreus lakik a hegyeken; a tenger 
mellett és a Jordán partján pedig kananeus lakik.  

30. És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran 
felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal;  

31. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép 
ellen, mert erősebb az nálunknál.  

32. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkémleltek, Izrael fiaihoz, mondván: Az a föld, 
amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit; az egész nép 
is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll.  

33.  És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk 
szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.   

Tízen arról számoltak be, hogy igen gazdag az a föld, de az ott lakó nagyobb termetű népek miatt 
képtelenség azt elfoglalni.  

4Mózes 14,5-9. 
5. Akkor arccal leborulának Mózes és Áron Izrael fiai gyülekezetének egész községe előtt.  
6. Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül valók voltak, 

meghasogaták ruháikat. 
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7. És szólának Izrael fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, amelyen általmentünk, hogy 
megkémleljük azt, igen igen jó föld.  

8. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely 
tejjel és mézzel folyó föld.  

9.  Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk 
csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlük!   

Ketten viszont pozitívan ítélték meg ugyanezt a helyzetet, mert bíztak Isten ígéretében és erejében, hogy 
Őáltala képesek elfoglalni Kánaán földjét. De Izrael népe a negatív jelentést fogadta el és ennek 
eredményeképpen ítélet szállt rájuk és ezért 40 évig vándoroltak a pusztában. A Kánaánba küldött 12 kém a 
megvallásával határozta meg a saját életét és Izrael népének a sorsát is.  

Tízen a hitetlenséget szólták, hogy számukra lehetetlen belépni Kánaánba és ezért ők nem is tudták 
elfoglalni azt, mert időközben meghaltak. Ketten viszont, Józsué és Káleb abban hittek, hogy képesek 
meghódítani az Ígéret földjét. A helyes hitük eredményeképpen egyedül ők éltek annyi ideig, hogy 
bemehettek az Ígéret földjére. 

Tudnunk kell, hogy Isten szeretete és gondoskodása egyforma mindannyiunk felé, a 10 kémet is éppúgy 
szerette, mint a másik két kémet vagy bárki mást. De a tíz a helytelen hitükkel és a hibás megvallásukkal 
lerövidítették a saját életüket. A Biblia arra figyelmeztet minket, nehogy mi is a hitetlenségünk miatt 
elmulasszuk az Úr ígéreteinek átvételét, mint ahogy Izrael népe is tette. (Zsid. 3,12) Izrael gyermekei a 
hitetlenségük és a helytelen hitük miatt csak késve mehettek be Kánaánba. 
 

A helyes hit az Igére épül, a hitetlenség pedig egy ellenhit az Igével szemben. Mivel egyforma 
erőfeszítésbe kerül jól hinni vagy rosszul hinni, ezért érdemesebb igei módon hinni.  

Kétféle hitetlenség létezik:  
1. Az Ige ismeretének a hiánya 
Az embereknek hallaniuk kell az Igét ahhoz, hogy hit ébredjen a szívükben. Ha az emberek nem hallják 

az Evangéliumot, emiatt nem ismerik Isten Igéjét, akkor így nem is lehet isteni fajta hitük. Sok keresztény 
azért nem hisz a szent gyógyulásban, mert soha nem hallottak arról, hogy mit tanít a Biblia a hit általi 
gyógyulásról. (Róm. 10,14) 

Néhányan azt gondolják, hogy elégséges a Biblia olvasása, de ha a gyülekezetük nem hisz a 
természetfeletti gyógyulásban, és nem is tanítja, akkor a hívők nem is fognak hinni benne. Ennek a fajta 
hitetlenségnek a gyógymódja az Ige tanulmányozása, mert így ismerheted meg azt, ami a tiéd Krisztusban. 
Az Ige csak a nyitott elmén keresztül juthat szívbe, ami a hit helye. 

2. A meggyőződés hiánya 
Izrael fiai tisztában voltak azzal, hogy előbb-utóbb elfoglalják az Ígéret földjét, mert Isten nekik adta. De 

nem lehetett őket meggyőzni arról, hogy Isten szava alapján cselekedjenek. Közülünk is sokan ismerik az 
Igét, de nincsenek eléggé meggyőződve arról, hogy azt meg is kell cselekedni. Ezek a típusú emberek nem 
hiszik el, hogy Isten ígérete valóságot ölthet az életünkben, ha hisznek Őbenne. Ez hitetlenségnek minősül. 

Az ilyen fajta hitetlenségnek a gyógymódja az, hogy legyünk engedelmesek Isten Igéjének. Keresztények 
többsége őszinte, becsületes, tisztességes, de mégis gyenge. Ez azért van, mert soha nem merték megvallani, 
hogy kik ők Krisztusban. Ismerd meg azt, hogy ki vagy Krisztusban és mi a tiéd Krisztusban.  

Izrael fiai jól tudták, hogy Isten új földet ígért nekik, de a hitetlenségük miatt csak késlekedve mehettek 
be abba, mert nem cselekedtek Isten Szava alapján. Hasonlóképpen a mai hívők nagy része sem jár az Igének 
abban a világosságában, amely valójában hozzájuk tartozik. Hiába kérik meg Istent, hogy tegyen valamit, de 
Ő addig semmit sem tud értük tenni, amíg nem kezdenek el az alapján cselekedni, amit már ismernek az 
Igéből. Amikor elkezdünk az Ige alapján hinni és cselekedni, akkor kapjuk meg a választ az imáinkra. 

 

Az újjászületett hívőkre vonatkozó utasításokat az Újszövetségben találjuk az apostoli Levelekben, 
amelyből megtudhatjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban és mit kaptunk Őbenne. A Levelek alapján tett hit-
megvallások felemelnek bennünket a krisztusi győzelem szintjére és az ellenség munkáit (ördögöt) lerontják, 
eltapossák. (Róm. 8,37) 

Mégis vannak olyanok, akik képtelenek elvenni az áldásokat (gyógyulás, gyarapodás), mert a helytelen 
gondolkodásuk miatt tévesen hisznek. Sokan beállnak minden gyógyító sorba, egy ország imádkozik értük, 
mégis betegek, mert a rossz szokásaik (szavak, cselekedetek) hatalma alatt élnek. Mások meggyógyulnak, de 
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csak ez csak rövid ideig tart, mert az átmeneti javulás ellenére gyakran visszatérnek a tünetek, mert folyton 
arról beszélnek. 

Egyesek addig ragaszkodnak a helytelen gondolkodásukhoz, téves hitükhöz és a romboló megvallásaik-
hoz, amíg ismét megbetegednek. Némelyeknek könnyebb az emberi gondolkodást és a látható dolgokat 
követni, mint Isten Igéjét, amit az az adott helyzettel kapcsolatban mond. A hívőknél a legnehezebb elérni 
azt, hogy hagyjanak fel az emberi okoskodásokkal és azt kövessék, amit Isten mond.  

A keresztények rabságban tartják a hitüket azáltal, hogy nem hiszik el, és nem vallják meg azt, amit az Ige 
mond róluk. Kötésben tartják a hitüket azáltal, hogy soha nem olvassák a Bibliát olyan szándékkal, hogy 
megtudják, kik ők Krisztusban, így nem fedezik fel, hogy egy jobb szövetségben vannak és új teremtmé-
nyekké váltak! (Zsid. 8,6) Nem ismerik fel, hogy Isten szereti minden teremtményét, és Ő azt akarja, hogy 
mindenből a legjobbat kapjuk, a gondolataikat pedig lefoglalják a világ haszontalan dolgai. (Fil. 3,7-9) 

Ha erős hitéletet szeretnénk felépíteni, akkor el kell hinnünk és naponta meg kell vallanunk a következőket: 
� ki az Atya a számunkra, (Ján. 3,16. Ef. 1,5) 
� mit tesz értünk Jézus most az Atya jobbján, és (1Tim. 2,5) 
� milyen munkát végez a Szent Szellem bennünk. (Róm. 8,11) 
Ha ezt megtesszük, felnövekedünk arra a szintre, ahol már többé nem félünk a körülményektől, betegség-

től és semmi rossztól. Mint Krisztusban győztesek, félelem nélkül nézhetünk szembe az élet nehézségeivel. 
Vegyél megértést a Róma 8,37 igazságából, amely azt mondja, hogy Krisztus által: »győzteseknél is többek 
vagyunk!« De addig nem lehetünk győztesek, amíg nem valljuk meg, hogy azok vagyunk! 

Az embereknek nagyobb hitüknek kellene lenni Istenben, mint a kísértőben (ördög). Isten munkáit kellene 
hinni és dicsőíteni, s nem a megtévesztőét (sátán). Ha imában az Úr elé járultál a kéréseddel, akkor abban a 
pillanatban hidd el, hogy Ő megválaszolta azt, ezért ezt követően többet ne kérd, hanem folyamatosan 
köszönd meg és maradj hitben, amíg az valóságot nem ölt. (Márk 11,23) 

Az ima azt jelenti, hogy a saját szavainkkal beszélgetünk Istennel, illetve az Igét hittel valljuk meg (ne 
vallásos imasablonokat használjuk). Hangosan imádkozz, és hangosan olvasd a Bibliát, hogy halljad vissza 
az Igét, mert a hit hallásból van. (Róm. 10,17) Makacsul ragadd meg, ne engedd el a kért dolgot, mert az már 
a tiéd, csak hidd el. Ne az érzékszerveidre (látottakra, hallottakra) figyelj, hanem maradj hitben. 

1Timótheus 6,12. 
12. Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről 

szép hitvallást tettél sok bizonyság előtt.  
Ragaszkodj a hitedhez és harcold meg a hit szép harcát. A hitnek mindenki ugyanazt a szellemét kapta 

meg, csak nem mindenki táplálja egyformán a szellemét, ezért nem is növekszik egyformán a hitben. (2Kor. 
4,13) Isten Igéje a hit tápláléka, amellyel a szellemedet kell táplálnod. (Mát. 4,4) Kerülj Isten Igéjébe, és ne 
hagyd, hogy az ördög kimozdítson onnan.  

Jelenések 2,25. 
25. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök.  
A héber fordítás szerint így hangzik: Ragaszkodj ahhoz, amid van. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodnunk 

kell a hitünkhöz!  
Jelenések 3,11. 
11. Ímé, eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. 
Jézus üzenete: »...tartsd meg, ami nálad van«. Jézus, amikor visszajön, a hitet fogja keresni a szenteknél. 

Ezért ragaszkodj ahhoz és vigyázz arra, ami a tiéd, tartsd meg erősen a hitedet, hogy az ördög ne tudjon 
kifosztani, legyőzni. A hit olyan, mint a szeretet: cselekedetekben és szavak által nyilvánul meg.  

Ez két dolgot jelent:  
- megvallás nélkül nincs hit, ezért valld meg az Igét,  
- a hited növekedni fog a megvallásaid által.  
Ismerd fel, hogy helyes hit és helyes megvallás nélkül semmit nem tudsz elfogadni Istentől. Szilárdan állj 

a hitedben mindaddig, amíg valóságot nem ölt az, amit imában kértél. Szellemünket az a hit uralja, amit 
akaratlanul is kimondunk a szavainkkal. (Luk. 6,45)  

Ha a betegségről, kudarcról, szegénységről beszélsz, akkor a betegségben, legyőzöttségben, nincstelen-
ségben hiszel helytelenül. Aki felismeri, hogy helytelen a hite, az képes a gondolatait és a megvallásait is 
kiigazítani. A helyes hit fog szabaddá tenni, ami szorosan összefügg az igei gondolkodással és a pozitív 
megvallással. 



 4 

Róma 1,17. 
17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz 

ember pedig hitből él.  
A hitélet a legcsodálatosabb élet a világon! Isten azt akarja, hogy így éljünk, és így is járjunk. Legyen 

összhang a szavaid és a cselekedeteid között. Ha hitet beszélsz, akkor hitben is kell járnod, a hited alapján is 
kell cselekedned, mert a szavaidnak egyezniük kell a cselekedeteiddel. Semmi haszna, ha hitet beszélsz, de 
nem cselekszel a hited alapján. Némelyek egyik pillanatban mintha hittel beszélnének, a következő 
pillanatban meg a cselekedeteikkel megcáfolják azt.  

Néhányan még idézik is Isten Igéjét, azt mondván: „Tudom, hogy az Úr azt mondja a Filippi 4,19-ben: 
“Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus 
Jézusban.” Majd így folytatja: „És én bízom abban, hogy Ő betölti a szükségleteinket, de sajnos valószínűleg 
kikapcsolják a telefonunkat, mert nem tudjuk kifizetni a számlát.”  

Mi nem a szerint járjunk, amit látunk, nem a szerint járjunk, amit érzünk. Mi csakis a szerint járjunk, amit 
hiszünk. (2Kor. 5,7) Kezdj el te is cselekedni Isten Igéjének igazsága alapján. Sokan próbálnak hitre jutni, 
vagyis megpróbálnak hinni.  

Jakab 1,22. 
22. Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.   
Pedig nincs másra szükség, mint egyszerűen annak alapján cselekedni, amit Isten Igéje mond. A hit nem 

más, mint cselekvés Isten Igéje alapján, mert a hit az egy cselekedet.  


