Heti Bátorítás
Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a
bűn csábításától.
Zsid. 3, 13;
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SZEREZZ HITET, KÜZDJETEK A HITÉRT!
Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak
nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a hitért, amely egyszer s
mindenkorra a szentekre bízatott. (Júd 1, 3)
Valaminek a megragadása, ami előtt akadályoztatás van - ezt sugallja az eredeti szó!
Hit szintek:
1.

Hit Istenben, ördögök is eljutottak ide

2. Hit Jézus Krisztusban, megváltás elfogadása, aki hisz Jézusban üdvözül /Márk, 16./
3. Hit Isten természetfeletti munkájában, akik hisznek ilyen jelek követik
4. Hit ajándéka
Most a harmadik szintről írok, amire a mindennapokban nagy szükségünk van!
Isten királyságát két tényező tartja mozgásba, cselekvésbe a földön:
1.

Isten oldaláról az Atyában lévő élet, erő, bölcsesség, Szent Szellem ereje, angyalok...

2. Emberi oldalról a HIT! Pl. Jézus mindig ezt kereste a földön, talál-e hitet a földön, benned, nálad?
Ha talált, cselekedett!
Hited kell szerezned, meggyőződést mert a hit az az, ami működteti Isten királyságát, ami cselekvésre
ösztönzi a mennyet!
Küzdjetek a hitért! Azt jelenti, hogy a félelmek aggódások, kételkedések bizonytalanságok között
megragadni a sziklát, az Igét a biztosat!

Ha valamit hittel teszel, meggyőződéssel, akkor átmész mindenen és mozgásba jön a királyság,
minden stratégiai dologban szerezz meggyőződést!
Mi a hit? /gyakorlati megközelítés/
•

Belső meggyőződés - biztonság,

•

Belső elvárás, jónak, Isten közbeavatkozásának a várakozása

•

A negatív helyzet ellenére pozitív látásmód

•

Belső erő a jó cselekvésére

Szerezz hitet, minden stratégiai dologban.
Küzdj a hitért:
1.

Legyőzve a félelmet, kételkedést, negatív jövőképet, aggodalmaskodást

2. Megtöltve szívedet, bensődet, belső emberedet, elmédet hittel, pozitív várakozással, optimista
jövőképpel, meggyőződéssel, amit a Szent Szellem alakít ki bennünk Isten Igéjén keresztül!
Kihívásaid idején: - Küzdj a hitért! Ha hited van, minden lehetséges, annak, aki hisz az Úr Jézus
Krisztusban!
Megbetegszel, támad a betegség? szerezz hitet,
Elveszítetted a munkád?
Halál közeli élményed volt?
Billeg a házasságod?
Gyermekeid rossz útra tértek?
Vállalkozásod megroppant anyagilag?
Eladósodtál?
Reménytelen helyzetbe kerültél? Küzdj a hitért, hogy hittel tudd kezelni a helyzetet!
MENNYEI TÖRTÉNÉS, közbeavatkozás akkor jött:
•

Mások hitére, kiskorúság, pl Bethesda tó, sokan meggyógyultak...

•

Magad hite miatt, vérfolyásos asszony, leengedik felülről a bénát...

Isten célja, hogy felnövekedj és a mások hitéről áttérj a magad hit harcát megharcoló felnőtt emberré!
Van, aki szereti ezt és bele akar ragadni a kiskorúságba, és csak azt veszed észre, hogy nem működik,
mert most már fel kell nőnöd, hogy szerezz hitet abban a témában!
A hit embereitől fél az ellenség, mert tudja a menny meg fog mozdulni a hívő érdekében! Ezért
akadályozza a hit megszerzését!
Nyomás alá helyezi az embert! Sötétséget hoz, rossz képeket az elménkbe, reménytelenséget,
csüggedést, hogy minél mélyebbre taszítson! Állj ellene és szerezz hitet!
Hogyan szerezzünk hitet?
1. Hit Isten ajándéka, kérd, imádkozz érte, fogod kapni! Hirtelen meggyőződésre jutsz, hallani fogod
szavát és mar minden világos számodra. Kérj ima segítséget!
Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, / hite / kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és
szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kétel-kedve,
mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne
gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan
ember. (Jak 1, 5-7)

2. Olvasd, tanulmányozd az Igét, mert a hit mindig az Igéből nő ki! Különösen abban a témában,
forgasd addig amíg nem jutsz stabil meggyőződésre! Célirányosan keresd az isteni válaszokat a
helyzetedre! Pl. Építkezésem, szerezni hitet
3. Hit hallásból van, az Ige hallásából! Hallgass a témának megfelelő tanításokat, bizonyságokat,
amelyek építik a hitedet! A weblapon rengeteg van, tömd meg magad az Isten Örökkévaló
Igazságával, Igéjével! Igazság szabaddá tesz a félelemtől, hitetlenségtől, megerősít az ellenállásra
/félelem, kételkedés, aggodalmaskodás/ Pl. Betegség - gyógyítási történetek, ígéretek Istentől!
Anyagi szükségek - tele van a Biblia ilyen jellegű történetekkel, ígéretekkel!
4. Gyülekezetnek a szerepe, testületi hit! Isten királysága koncentráltan van jelen az istentiszteleteken!
Pl. Szórakozóhelyek koncentrált démoni jelenlét
Légy aktív részese a közösségnek, egyértelmű tapasztalat, aktív közösségbe járók a hit teljesen
más szintjén mozognak, mert az istentiszteletek tesznek a hit tüzére! Istentiszteletek felszabadítják
a hitet! Fizesd meg az árát időben, utazásban, befektetésekben! Ha nem teszed ne csodálkozz
életed tele van kudarcokkal.
Általános tapasztalat, akik részesei a gyülekezetnek azok a hit emberei lesznek, mert ott a
hitet építik!
Pl. Nem jársz, persze hiszel úgy is, csak az aktív hit, teljesen passzívvá válik és a kihívásokban
működésképtelenné!
Istentiszteletek, igehirdetés, dicséret, testületi ima, bizonyságok, mások hite által épülök és
működőképes a hitem a mindennapokban!
5. Emlékezzünk Isten korábbi cselekedeteire életünkbe! Pl. Jézus kenyérszaporításnál, hát nem
emlékeztek?! Tapasztalatok, bizonyságok az Úrral, hogyan segített meg.
Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, (Zsolt 105, 5)
Ha nincs mire emlékezned még, akkor emlékezz a bibliai feljegyzésekre, az ottani emberek csodáira,
hiszen az éretünk íratott, mert velünk is megtörténhet napjainkban!
Ne panaszkodj, ne siránkozz, ne ess depresszióba, ne ess önsajnálatba, ne sötétedj be, ne adj
helyet a félelemnek. Állj a sarkadra, mert a te felelőséged, hogy szerezz hitet, küzdj a hitért, ami
a szenteknek adatott.
Minél közelebb vagy az Úrhoz annál könnyebben tudsz meggyőződést szerezni.
FOLYAMAT:
1. Hitet megszerezni, (békesség, meggyőződődés, biztonság, tudom megoldva érzés)
2. Hitben megmaradni a kiteljesedésig! Elveszítés, kitartás hiánya stb...
3. Folyamatosan táplálni a hitet magadban! A hit élő. szellemi dolog, mint a fizikai világban minden,
ami él táplálni kell, ige, megvallások, bátorítások, imákkal!
Bibliai bátorító, tanító példák:
•

•

•

Előre kapsz hitet! Vérfolyásos asszony már úgy közeledett Jézushoz volt hite! ...mert így gondolkodott:
„Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok.” (Mk 5, 28) Menj úgy alkalmakra már előre
van hited és meglesz neked!
Pl. Szólni fog az Úr hozzám, mostani alkalmon meggyógyulok.
Valami történt vele, halott, látott dolgokat Jézus körül és a Szent Szellem kimunkálta benne ez
az Ő gyógyulásának a módja! Velünk is van így, mielőtt belemegyünk helyzetekbe már van előre
hitünk és az alapján cselekszünk!
Ott helyben kapott hitet! Péter imaóra, adott helyzetben kapsz hitet! Vak az út mentén kiabálva
gyakorolta hitét! Erre is van lehetőség, mert az Ur velünk és éles helyzetben, ha közel vagyunk
hozzá, megajándékozz hittel, meggyőződéssel, most van az idő!
Nem kapsz hitet! Ábrahám félelemből cselekszik az éhség idején, elmenekül, mi lett a vége?
vesztesség, még több baj, isteni kegyelem kimentése ez volt a bizonysága! De tanult az esetből!

Pl. Izsák már halotta az Úr szavát, szerzett hitet és megáldatott!
•

Jézus Krisztus példája: Állandó közelségben az Atyához, így mindig a hitnek olyan szintén mozgott,
hogy minden működött! Lehetséges nálunk is! Getsemáné, hot harca életének legnagyobb
kihívásában szerezz hitet, meggyőződést es teljes nyugalommal, belső erővel végig megy a Via
Dolorosán! A fájdalmak útján!

A hit nélküli ember enervált, reménytelen, csüggedt, elengedi a dolgokat, negatív, beszédei
sötétek, önsajnálattal van, depressziós, energiát vesztett, nincs ereje semmire, passzív, nem
kezdeményező, le van engedve, mint a foci labda, keserű, vesztes, alárendelődik a körülményeinek,
gyenge, erőtlen, feladó, szétfolyó.
Te melyik vagy?
Mindegy, ha hallgatod, Isten Igéjét a hit embere leszel, bárhol is tartasz most! Ha ide jársz az
Omegába a hit embere leszel, a hit beszédeit szólod, cselekedeteid át vannak itatva hittel,
döntéseid nem menekülések, hittel teljesek!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szerezz hitet..., hogyan tanítottam öt módon!
Küzdj a hitért, minden hit gátló, akadályozó erő ellen! megéri!
Utána menj végig a folyamaton!
Megvallás, meggyőződésből beszélni!
Cselekedet, döntések Meggyőződésből cselekedni!
Légy állhatatos mindenben! Vigyázzatok el ne veszítsétek a hiteteket!
Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért szóltam”,
mi is hiszünk, és azért szólunk! Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal
együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, (a kihívások
is, hogy megtanuljuk a harcot és hittel kezelni azokat!) hogy a kegyelem so-kasodjék, és egyre
többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.
Ezért tehát nem csüggedünk. (nem engedjük el magunkat, nem engedünk a hitetlenségnek!) Sőt
ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk (hit látása: túllát a pillanatnyi dolgokon, látja a
dicsőséges jövőt!) minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a
láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatla-nok pedig
örökkévalók. (2Kor 4, 13-17) Hová nézel? Felfelé néző ember legyél!

Legyél a hit embere és Isten királysága együttműködik veled természetfeletti módon!
ÁMEN!
Szeretettel üdvözöllek,
Süveges Imre
Apostoli szolgáló
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Média anyagok
Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által
befogadva ezt a tanítást:
Süveges Imre – Szerezz hitet!
Videó lejátszása

Hanganyag lejátszása

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában
Derek Prince – A hit alapjai
Videó lejátszása

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek
Hit Gyülekezete – Hitben járok, az Úr vezet
Videó lejátszása

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:
Megtekintés
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Halgass bele most!

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás
kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy
ben-nünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!
Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból
biztosítjuk! - Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000

Szeretettel üdvözöllek,
Süveges Imre
Apostoli szolgáló
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