
11. lecke
A helyreállítás jó híre

A 11-es  leckét  is,  egy  csodálatos  igeverssel  kezdeném,  mely  a  Márk  evangéliuma  16.
részében, a 15-ös verstől a 18-as versig tart: "Majd ezt mondta nekik: "Menjetek el a világ
minden részére, és hirdessétek az örömüzenetet mindenkinek! Aki hisz és bemerítkezik, az
üdvözülni fog. De aki nem hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. Akik hisznek, azokat ezek a
jelek fogják követni:  a  nevemben gonosz  szellemeket  űznek ki;  új  nyelveken szólnak;
kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, de az sem árt meg nekik; ráteszik a
kezüket a betegekre, azok pedig meggyógyulnak."

Úgy gondolom, igen izgalmas ez a téma. Rögtön az elején azt mondja Isten Igéje, hogy
menjetek, és ezt az örömhírt hirdessétek az embereknek. De miért és mit is hirdessünk?
Egyrészt, hogy ne kerüljenek kárhoztató ítélet alá az emberek, hanem megmeneküljenek a
pokoltól. Másrészt pedig ez nem is csak azért örömhír, mert megmenekülhetünk a pokoltól,
hanem azért is, mert felszabadítja az életedet a rabság alól, amit eddig az ellenség hozott az
számodra. Tehát örömhír az evangélium, mert megmenti az emberek lelkét a pokoltól, de itt
a földi életre is felszabadítja őket az elnyomás alól.
 
Lefektettük már az elején, és az előző leckében is volt róla szó, hogy Isten Szent Szelleme
az a személy, Aki a világunk teremtésénél is jelen volt, és Aki ma is ugyanúgy képes rá,
hogy  bármit  megváltoztasson.  Ezt  most  csak  ismétlésképpen  jegyeztem  meg.  De  miért
hozna változást? Erről is volt szó az előző leckében: azért szeret az Isten csodákat tenni itt a
Földön, hogy minél többen higgyenek Őbenne. Mikor az emberek csodákat látnak, elkezdik
elhinni, hogy az Isten valóságos. 

Tudjátok hirdetnek sokféle tanítást ebben a világban, és sokféle üzenetet, bölcsességet, de
ezek a tanítások, más, gyakran bálványimádó vallások bölcsességei, melyek igazi csodákat
nem tesznek az emberek életében. Valódi változásokat nem igazán okoznak. A hétköznapi
ember  számára  az  különbözteti  meg  Isten  beszédét,  és  az  Istent  más  vallások központi
alakjaitól,  hogy  az  Ő  Igéje/Beszéde  működik!  Például  megtörténnek  a  csodák,  ha
imádkozunk a betegekért. Ez is azt mutatja, hogy ez az igazság. Isten beszéde tehát saját
nmagát igazolja. A Szent Szellem teszi a csodákat, de itt azt olvassuk, hogy azok életén és
imádságain keresztül teszi, akik hisznek. Tehát ha Te hiszel, akkor a Te imádságodra bármi
megtörténhet. Isten Szent Szelleme valósággal "ráugrik" a Te hitedre, szoktam mondani. Te
hiszel, Ő pedig a hitedre mozdul. 

Nos, akkor miben is kell hinned? Most röviden összefoglalnám, hogy mi az, amiben hinned
kell, mit is kell hirdetned úgy, hogy az másoknak valóban örömhír legyen. Egyrészt abban



kell  hinned,  hogy a kezdet kezdetén Isten mindent tökéletesre alkotott.  De az ember az
engedetlensége által behozta ebbe a tökéletes, egészséges, bővölködő, jól működő világba, a
Szétdobálót,  az  ellenséget.  Az  ördög,  aki  azért  jött,  hogy  mindent  szétromboljon,
elpusztítson. Az egészségből betegség lett,  a bőségből nyomorúság, a békességből pedig
félelem.  Szétdobált,  szétrombolt  mindent  az  ellenségünk.  De  Jézus  Krisztus  az  Ő
áldozatával a kereszen legyőzte az ördög minden munkáját, és ezzel lehetőséget adott arra,
hogy minden visszaálljon az eredeti rendbe, ahogyan azt Isten megalkotta a kezdetekkor.
Vissza kell,  hogy álljon a Te életedben is, és azok életében is, akiknek elmondod ezt az
örömhírt.  Tehát  Jézus  áldozata  mindent  visszaállított!  Nekünk  csak  kérnünk  kell  az
életünkre ezt az áldozatot, és amit szétrombolt az ellenség, az újra vissza kell, hogy álljon az
eredeti rend szerint.  Ha elhisszük és kérjük mindezt,  akkor helyre kell,  hogy álljanak a
dolgok bennünk és körülöttünk. Ez így tényleg egy örömhír, és örömüzenet! De az, hogy
csatlakozz  egy  valláshoz,  az  nem  örömüzenet.  Az,  hogy  járj  el  hétvégenként  egy
gyülekezetbe, és talán nyugodtabb lesz a lelkiismereted, ez nem valami nagy örömüzenet.
De  az,  hogy  Jézus  a  kereszten  mindent  helyreállított,  amit  Isten  eredetileg  jónak,
működőképesnek,  egészségesnek,  bőségesnek,  békességesnek  alkotott,  ez  bizony  az!  És
örömhír, hogy Isten Szelleme eljött a Földre, itt van közöttünk, hogy amit Jézus elvégzett a
kereszten, azt fizikai valósággá tegye a Te, és a körülötted élők életében! Azt mondta Isten:
"Ezt  hirdessétek,  ez  megmenti  őket  a  nyomorúságtól,  megmenti  az  embereket  a
szenvedéstől,  amit  az  ellenség  okoz  nekik.  Megszabadítja  őket  az  elnyomás  alól,
megmenekül a lelkük is, és a haláluk után nem a pokolra jutnak, hanem a mennybe." Ez az
igazi örömhír, és azt mondja Isten Igéje, hogy elsősorban ennek örüljetek, hogy a nevetek
fel van írva az Élet Könyvében. Elsősorban ennek. De amikor az ember megszabadul az
elnyomástól, megváltozik az élete. Hirdessétek ezt a felszabadító üzenetet! Akik hisznek,
azokat  még  jelek  is  fogják  követni,  olyan  jeleket,  amik  a  felszabadító  üzenet,  Jézus
helyreállító munkája mellé ráadásként, kapcsolódva a Szent Szellem fizikailag megjelenítő
munkájához  különböző  jeleket  hoznak  létre.  Fizikai  változások  jönnek  létre.  Ez  valami
csodálatos üzenet! 

Igazából  ez  is  olyan,  amit  el  kell  hinned teljes  szívvel,  ha  természetfeletti  változásokat
akarsz látni. Ez az, amit hirdetned kell, hogy mások életébe is új jöhessen! Valami eredetileg
jónak lett  teremtve,  de  jött  az  ellenség,  mindent  szétdobált,  Isten Fia  a  kereszten pedig
mindent  helyreállított.  A  szellemi  jogalapját  megteremtette  annak,  hogy  minden
visszaálljon. Amikor ezt elhiszi valaki, akkor a hite nyomán a Szent Szellem változásokat
hoz. Amiket Jézus elvégzett a kereszten, Isten Szelleme helyére teszi, ugyanúgy visszaállítja
a dolgokat. Hirdesd ezt az embereknek! Hidd el a magad életére nézve is, és így nézd a
problémás  területeidet!  Igen,  jött  az  ellenség,  mert  beengedtük  a  bűnt  az  életünkbe.
Szétdobálta  az  én  egészségemet  amit  Istentől  kaptam,  de  a  kereszten  Jézus  Krisztus
helyreállított mindent. Én ezt elhiszem a szívemből, és a drága Szent Szellem ennek a hitnek
a nyomán csodát tesz, visszaállít, helyreállít.
 
Gonosz szellemeket űzhetnek ki, akik ebben hisznek, mert a gonosz szellemeknek már nincs
hatalmuk. Jézus legyőzte őket is. Ha a Sátán legerősebb fegyverét, erejét, a halált legyőzte,
azzal  maga mögé utasította,  a lába alá vetette a nála gyengébb démonokat is,  a negatív
szellemvilág  minden erejét  legyőzte  ezáltal.  Új  nyelveken szólnak,  akik  elhiszik  ezt  az
örömüzenetet. Kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, és nem árt meg nekik,
mert a Természetfeletti lakik bennük. A betegekre teszik a kezeiket, és azok meggyógyulnak
ezáltal a felszabadító üzenet által. Ezt kell elhinned, ezt kell továbbadnod! 



Isten neve így meg fog dicsőülni Általad is, a hited által, az imádságaid, a szavaid által.
Gyakorold a hitedet, és imádkozz továbbra is lehetetlen helyzetekért a magad, és mások
életében is! Mert azt olvassuk az Igében, hogy akik hisznek, azokat jelek követik. Azzal,
hogy Te lehetetlen hlyzetekért imádkozol, tudod mit csinálsz valójában? Istennek nyitsz egy
kaput, adsz egy lehetőséget, hogy csodát tehessen: "Uram, bemehetsz ebbe a helyzetbe, és
visszaállíthatod,  ahogyan  eredetileg  megtervezted.  Bemehetsz  ebbe  a  szétromlott
kapcsolatba,  és  amilyenné  eredetileg  tervezted  az  emberi  kapcsolatokat,  olyanná
visszaállíthatod.  Uram,  köszönöm,  hogy  megteszed  az  erőd  által,  a  Szellemed  által!
Köszönöm  Uram,  hogy  változást  hozol  házasságokba,  barátságokba,  szülő-gyermek
kapcsolatokba, megromlott egészségi állapotokba, anyagi gondokba!" A démonok messzire
menekülnek  a  hited  kapcsán,  mert  látják,  hogy  az  igazságban  hiszel,  és  az  igazság
szabadokká tesz,  ezt  mondja az Ige.  Ez az örömhír,  amely emberek millióinak az életét
változtatta már meg, és fogja a jövőben is. Azért, mert működik. Minden jónak lett teremtve,
de a Szétdobáló garázdálkodik,  és keresi,  hogy kit  nyeljen el.  Keresi,  hogy hol okozhat
minél nagyobb szenvedést,  felfordulást.  A kereszten azonban minden el lett  végezve, ott
minden gonoszság le lett győzve. Hidd el ezt a Te életedre, és a szeretteidre nézve! Mondd
el  nekik,  ha  még  nem  hallották  ezt  a  jó  hírt,  és  Isten  Szelleme  rávetődik  a  hitedre,
megváltoztatja  a  dolgokat,  szabadokká  teszi  a  foglyokat,  meggyógyítja  a  betegeket.
Visszaadja  az  életét  azoknak,  akik  elveszítették.  Ez  a  kedves  Szent  Szellem hogy  úgy
mondjam, az utolsó "kapocs" ebben a láncolatban, az evangélium láncolatában. Mert Ő van
itt a Földön, és Ő az, aki helyrebillenti az elromlott dolgokat.
Most imádkozni fogunk.

Imádság:
Uram, köszönöm, hogy a Te igazságod változást  hoz az emberek életébe! Ez az igazság
szabadokká teszi a foglyokat, felszabadulást hoz. Ez az igazság meggyógyítja a betegeket, és
elveszi az ellenség minden erejét, amikor mi imádkozunk. Jézus Krisztus áldozata legyőzte
az ellenséget. Legyőzte az én Barátom, Testvérem életében is, és az én életemben is. Ott a
kereszten  legyőzted  Uram,  az  ördög  minden  munkáját.  Köszönöm,  hogy  a  Te  kedves
Szellemed, itt van, és helyreállítja a dolgokat. A mi hitünk kapcsán helyreállnak a dolgok,
megváltoznak. Megszabadulnak a foglyok, mert nincs ereje a gonoszságnak, el lett véve, el
lett söpörve. Meggyógyulnak a betegek, Isten dicsőségére helyreállnak az elrontott életek, és
ez mind-mind azt mutatja be, hogy igaz a Te beszéded! Igaz az evangélium, működik az
örömüzenet. Működjön, Uram, az én Barátom életében is az örömhír az ereje! Működjön
még inkább az  én életemben is,  és  a  mi  családjaink életében,  a  szeretteink  életében az
örömhírnek  a  felszabadító,  győztes,  helyreállító  ereje!  Dicsőség  Neked,  Uram!  Te
változásokat  hozol.  Köszönöm Uram,  hogy valódi  változások  történnek,  ha  elhisszük az
evangéliumot.  Uram,  hálát  adunk  Neked,  hogy  mindent  olyan  jól  kitaláltál!  Az  eredeti
teremtést, amit elrontott az ellenség, és széttiport, azt Te helyreállítod, és tökéletessé teszed.
Köszönöm, hogy ebben a helyreállított, teljes teremtésben járhatunk Jézus miatt! Köszönöm
Szent  Szellem,  hogy  Te  vagy,  Aki  visszaállítod  a  dolgokat,  valóságos  szabadulásokat,
valóságos gyógyulásokat hozol! Köszönöm a Te kedves személyedet, és azt az ajándékot,
ami az örömüzenetnek egy velejárója, hogy helyreáll a kapcsolatunk Istennel úgy, ahogy
eredetileg lett tervezve. Úgy lesz közvetlen ez a kapcsolat az Istennel, hogy Te, kedves Szent
Szellem, itt vagy velünk. Így elmondhatjuk, hogy közel van hozzánk az Isten, velünk lakik,
bennünk  él.  Köszönöm  Uram,  hogy  itt  vagy,  hálás  vagyok  a  jelenlétedért!  Köszönöm
mindazt, amit elvégzel a Te iskolád által az én Barátom életében, és mindenki életében, aki
bekapcsolódik ebbe. Dicsőség Neked Uram, Jézus nevében! Ámen. 



Gyakorlati feladat:
A Római levél 10,17-ben ezt olvassuk: 
"A hit tehát abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az a Krisztus beszéde."
Tehát, ha szeretnéd, hogy erősödjön a hited, akkor hallanod kell az Isten beszédét, az Igét.
Ettől erősödik. 
- A feladatod az, hogy keress, és írj össze magadnak lehetőleg egy A/5-ös lapra 10 olyan
Igeverset  a  Bibliából,  amelyek  arról  szólnak,  hogy  a  Te  hited  nyomán  csodáknak  kell
történniük! 
- Valamint arról is, hogy az Isten meghallgatja a imádságodat, csak kérj bátran! 
Tehát 10 ilyen idézetet írj ki a Bibliából a lapra! Fontos, hogy ez a fegyverarzenál mindig
nálad  legyen,  hogy  ezt  bármikor  tudd  használni,  ha  meggyengül  a  hited.  Ha  nehéz
helyzetekkel találod magad szemben,  akkor tudd,  hogy miben hiszel!  Tudd,  hogy ki  áll
melletted, és ki az, Aki segít Neked. Mert a Te hited az Ige hallásából fog erősödni, és kell
is,  hogy  erősödjön!  Gyakran  nézegesd,  gyakran  olvasgasd  ezt  a  kis  lapot,  mint  egy
fegyverarzenált!  Forgasd a  szívedben az  Igéket,  tedd magadévá,  és  ha  úgy látod  jónak,
tanuld is meg ezeket az Igeverseket, hogy legyen mindig mihez hozzányúlnod! Tehát 10
darab idézetet kérek Tőled, amelyek arról szólnak, hogy a hited nyomán csodáknak kell
történniük, és arról, hogy az Isten meghallgatja az imádságaidat! 

Kérdések:
- Miután végigolvastad ezeket az Igeverseket, érzed-e azt, hogy valóban erősödik a Te
hited?
- Bátorítanak-e Téged ezek a mondatok? Bátorítanak-e Téged arra, hogy imádkozz
lehetetlen helyzetekért?
- Írj le egy csodát az életedből, ami a leglehetetlenebb helyzet volt az életedben, és Isten
megváltoztatta!

Megtanulandó:
"Majd  ezt  mondta  nekik:  "Menjetek  el  a  világ  minden  részére,  és  hirdessétek  az
örömüzenetet mindenkinek! Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog. De aki nem hisz,
az  kárhoztató  ítélet  alá  kerül.  Akik  hisznek,  azokat  ezek  a  jelek  fogják  követni:  a
nevemben gonosz szellemeket űznek ki; új nyelveken szólnak; kígyókat fognak meg, vagy
halálos mérget isznak, de az sem árt meg nekik; ráteszik a kezüket a betegekre, azok pedig
meggyógyulnak."   (Márk evangéliuma 16, 15-18)

Kérlek, tanuld meg, és legyen sok fegyvered, ami erősíti a hitedet! Így tudod, hogy mit kell
hinned, mit kell hirdetned, hogy változások történjenek.
Köszönöm a figyelmedet! 


