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   KEITH BUTLER A HIT NYELVE 1. rész 

(Keith Butler prédikációjának gépelt változata) 

 

 

Zsidó 2:1 

„Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne 

sodortassunk.” 

A „sodortassunk“ görög jelentése=kiszivárogtat. Lehet neked egy teli edényed, de ha egy 

lyuk keletkezik rajta, egy idő után elszivároghat, ami benne van. A benzintartályodon is 

lehet egy lyuk, és ha nem törődsz vele, elfolyik a benzin. Itt Ő emlékeztet arra, amire már 

meg lettél tanítva. És emlékeztet valamire, amit hallottál, de engedted elszivárogni. Az én 

feladatom, hogy újra töltsem a hitedet. Figyeltek? Menjünk Mózes I. könyvéhez. Szükségem 

van három hallelujára már reggel! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Egy az Atyának, egy a 

Fiúnak és egy a Szent Léleknek.  

I Mózes 1:26 

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger 

halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle 

állatokon.” 

Te Isten képére teremtettél és Istennek tetszik ez. És ez azt jelenti, hogy neked ugyanúgy 

kell működnöd, mint Istennek. Ahogy Isten működik, Ő ugyanilyenre teremtett téged. 

Hogyan működik Isten? Isten teremt mindent. És Ő a szavaival teszi ezt. A I Mózes 

könyvében olvashatod az első fejezetben; „és monda Isten”. Isten mondta és úgy lett. És a 

Zsidókhoz írt levél mondja, hogy Isten mindent a szavaival tett. Dicsőség Istennek! 

„Halleluja!” Nos, Ő ugyanúgy teremtett téged. Neked ugyanaz az isteni képességed van a 

szavaidon keresztül. Nos, lapozzunk a Máté 5-höz. Te Isten képére, formájára teremtettél.  

Isten képére teremtettél, ha észreveszed, ha nem-dicsőség Istennek- az egyik az orrod alatt 

van, egy kétlövésű puska. Ámen! Dicsőség Istennek!  Ez alkalmas mesteri alkotásra és 

mesteri rombolásra. És nagyon fontos, hogy mit teszel egy puskával. Ha felállnék a 

színpadra és kiáltanék: Dicsőség Istennek elsütöm ezt a fegyvert! Emberek halomra 

halnának meg. Mert a puska átlyukasztja a fejedet. És tulajdonképpen-dicsőség Istennek- 

Te nem adnál puskát - ilyen veszélyeset- annak a kezébe, aki nem elég felnőtt ahhoz, hogy 

kezelje.  Hogy nézne ki egy puska egy 6 éves kezében? A 6 éves nevetne és megtenné, amit 
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az előbb mondtam. Más szóval fel kell nőni ahhoz, hogy kezelni tudj egy ilyen veszélyes 

eszközt.  

Figyeljétek meg, mit mond itt az Úr Jézus a Máté 5:37-ben: 

„Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; „vagy Igen-nem 

Figyeljetek! „a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.” 

Ő azt mondta: Vagy azt mondod, hogy „Igen” vagy „Nem” és ha bármit teszel ehhez az 

gonosz. Ami gonosz az bűn. 

Azt jelenti, hogy a Sátán részt vesz benne. Úgy érted, hogy a Sátán keresi a számat? Úgy 

érted, hogy a Sátán keresi a szavaimat? Úgy érted, hogy a Sátán hozzá akar tenni a 

beszélgetésemhez, hogy Ő tudja használni azt? Abszolút. Jézus mondta, ezt nem én írtam. 

Menjünk egy kicsit tovább ezzel! Lapozzunk a János 12-höz. Dicséret az Ő szent Nevének! 

Nekem nem tetszenek a halk gyülekezetek. Nem szoktam halk gyülekezetekhez! Nemrégen 

Oroszországban prédikáltam. Az oroszok arról ismertek, hogy halkan, csöndben ülnek. 

Amikor kint voltam a világban, zajongtam az ördögnek.  Nem voltam csöndben, persze 

hogy nem vagyok csöndben Istennél sem. Halleluja! Valaki kiáltson „áment” ebben a 

percben! Dicsőség Istennek!  

János 12:50 Figyeljük meg mit mondott Jézus! 

„És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.” 

Itt az Atyára utal. Lelassítok egy kicsit.  

49. vers: 

„Mert én nem magamtól szóltam; - mondja Jézus - hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta 

nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.” 

„És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. A miket azért én beszélek, úgy beszélem, a mint az Atya 

mondotta vala nékem.” 

Jézus azt mondta, hogy nem maga választotta a saját szavait. Jézus azt mondta, hogy én 

csak azt mondom, amit az Atya mond nekem, hogy mondjak. Semmi mást nem mondok. 

Először azt mondja, hogy a beszédetek legyen „igen” vagy „nem” és a többi a gonosztól van. 

Aztán pedig azt mondja, hogy nem én választom a szavaimat, csak azt mondom, amit az 

Atya mond nekem, hogy mondjak.  Jézus mérték nélkül működött a Szent Szellemmel. 

Miért? Mert az Atya rábízta a tizenkét lyukú fegyvert. Őrá lehetett bízni ezt a puskát, mert 
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csak akkor húzta meg a ravaszt, amikor meg kellett tennie. Figyeltek rám? Dicsőség 

Istennek!  Isten átadhatta neki az erőt egész úton, mert Jézus soha nem szólt szavakat csak 

akkor, ha az Úr szólt neki, hogy szóljon.  

Tehát amikor szólt ahhoz a fügefához – jól ismeritek ezt – azt mondta, amit az Atya 

mondott neki, hogy mondjon. Ámen?  

Dicsőség Istennek! Ez azt jelenti, hogy Jézus nem vétkezett a szájával. Menjünk még tovább 

ezzel! Dicsőség Istennek! Halleluja! Lapozzatok a János 14. részéhez! Hallgassunk újból az 

Úr Jézusra! Dicsőség Istennek! A hit nyelvéről beszélünk ezen a reggelen. Dicsőség 

Istennek! 

János 14:10 „Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a 

melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő 

cselekszi e dolgokat.” 

Jézus újból azt mondja, hogy nem én választom a saját szavaimat. Mi Isten képére 

teremtettünk és elvárás, hogy ugyanúgy működjünk mint Isten fia, mert mi is Isten fiai 

vagyunk. A János 1:12 azt mondja: 

„Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő 

nevében hisznek.” 

Tudjátok, hogy az ország más területein más nyelvjárást használnak. Texasba hallod a 

texasi akcentust. Oroszországban az angolt is kemény „r”-rel mondják. Ha emberek 

ugyanabból a családból, ugyanarról a helyről jönnek, ugyanaz a közös nyelvük van. Van 

egy nyelv, amivel azonosulnod kellene keresztényként. Azt kellene mondaniuk a városban: 

a beszédükről tudjuk, hogy keresztények. Az Ige azt mondta nekünk, hogy mi hit által 

élünk. Hit által élni – dicsőség Istennek – nem azt jelenti, hogy a hit szükséghelyzetben 

megoldást hoz. Hit által élni nem azt jelenti, hogy a bajban gyorsan hitbe ugrunk. És 

elkezdünk hinni és szólni, mert ez a probléma adódott. A hitnek egy életstílusnak kell 

lennie, amit mindennap teszünk. Nem kell mindig erre gondolni, csak egyszerűen egy mód 

ahogy cselekszünk. Életmód. Beszédmód. A beszéd egy része a hit életstílusának. Szólni 

mit? Csak Istentől jövő szavakat. Nos, lapozzatok a János 16-hoz.  

János 16:13 

„De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme-„ Ki az igazság Szelleme? A Szent Szellem.  Ő bennünk 

van most- Tehát: Amikor a Szent Szellem jön, elvezérel titeket minden igazságra. A görögben: Ő meg 

fogja mutatni nektek az utat. „Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall.” 



                                                                             

                                                                          4 

 

A Szent Szellem sem a saját szavait szólja. Ő csak azokat a szavakat szólja, amiket az Atya 

mond és Ő elismétli neked, amit az Atya mondott.  És tovább megy:  

„a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti 

néktek.” 

A hit hallásból jön, az Ige hallásából. Ámen? Dicsőség Istennek! A Róma 10:17 azt mondja: 

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.” 

Nem csak hallásból jön, hanem hallásból, hallásból és hallásból. Más szóval: Isten igéjének 

folyamatos hallgatása – Dicsőség Istennek! – egy csodálatos eredményt hoz benned. Nos, 

Isten soha nem tervezte, hogy a Bibliát halkan olvassák. Ezt még egyszer elmondom: 

A Bibliát úgy írták, hogy mindig hangosan legyen olvasva. Ámen? Lapozzunk az V Mózes 

26-hoz: Ámen. Köszönöm, Jézus! Mondom: Köszönöm Jézus! Néhány ember azt gondolja 

hogy mert memorizálta az Igét, tud Igéket idézni, hogy ez elég.  Kenneth Copeland mondta 

hónapokkal ezelőtt: egy krumplira való emlékezés nem ad neked táplálékot. Csak akkor ha 

megeszed a krumplit. Sokan memorizálják az Igét, de a krumpli memorizálása nem ad 

neked táplálékot. Csak akkor kapsz táplálékot, ha megeszed a krumplit. Hogyan eszed? 

Olvassuk először az V Mózes 26. részt. Itt a 26. részben Isten beépítette Izráelbe, hogy Ő azt 

akarja hogy tizedet adjanak. Ha az V. Mózes 25-26-27. részt olvasod, minden visszamegy az 

V Mózes 5-höz. Itt szól először a tízparancsolatról. És tudjátok hogy több parancs volt 10-

nél! A 26. részhez érve arról tanítja őket, hogy hogyan adjanak.  

 Mikor pedig bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, és bírni fogod 
azt, és lakozol abban: 

 Akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből, a melyet szerezz a te földedből, a melyet az Úr, 
a te Istened ád néked; és tedd kosárba és menj oda a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened, 
hogy ott lakozzék az ő neve; 

.  És menj be a paphoz, a ki abban az időben lesz, és mondjad néki:  (A pap Istent képviseli) Vallást 
teszek ma az Úr előtt, a te Istened előtt, hogy bejöttem a földre, a mely felől megesküdt az Úr a mi 
atyáinknak, hogy nékünk adja. 

  És a pap vegye el a kosarat kezedből, és tegye azt az Úrnak, a te Istenednek oltára elé. 

  És szólj, és mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt: Veszendő mesopotámiai vala az atyám, és 
aláment vala Égyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával; nagy, erős és temérdek néppé lőn 
ottan. 

 

A történelemről kellett szólniuk, hogy hogyan gondoskodott róluk Isten: Isten kihozott 

minket a fogságból. Isten készítette fel –Atyánkat – Ábrahámot, Isten átvezetett minket a 

Vörös-tengeren. Isten gondoskodott rólunk és a családjainkról egész életünkben. Még 
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akkor is, amikor tizedet adsz, tenned kell valamit a kosárba. Amikor beletettem valamit a 

kosárba, mindig mondtam valamit. Halleluja! Elkezdtem mondani: Atyám! Gondoskodtál 

rólam a múltban. Gondoskodtál rólam és Deboráról ezekben az években. Gondoskodtál 

rólunk, a szolgálatunkról, a gyerekeinkről és az unokáinkról. És hálát akarok adni Neked 

azért, amit már megtettél. Halleluja!  

Nemcsak azért adok hálát Neked Atyám, hanem azért is hogy így fogsz tenni a jövőben is. 

Te vagy az én Istenem és betöltöd minden szükségemet a Te gazdagságod szerint 

dicsőségesen. A Szent Szellem ott van a bensőnkben. És én köszönetet mondok ezért. 

Tulajdonképpen a szád az, amelyik tizedet ad. Te szavakkal adsz tizedet. Figyeltek? Mert a 

szavakban van a kreatív erő. Dicsőség Istennek! 

 

V Mózes 26:10-11 

“Most azért ímé elhoztam ama föld gyümölcsének zsengéjét, a melyet nékem adtál Uram. És rakd le 

azt az Úr előtt, a te Istened előtt, és imádkozzál az Úr előtt, a te Istened előtt. 

És örömet találj mindabban a jóban…” 

Minden adási folyamatba beletették a szavaikat. És mondták, amit Isten mondott, meg amit 

nem. Ha továbbmegyünk a 27. részre – Dicsőség Istennek – 

12-13: 

“Ezek álljanak fel a népnek megáldására a Garizim hegyén, mikor általmentek a Jordánon: Simeon, 

Lévi, Júda, Izsakhár, József és Benjámin. 

Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Nafthali.” 

Isten kettéválasztotta az Izráelt a két egymás melletti hegyre. 6-ot az egyik hegyre, 6-ot a 

másikra. Az egyik hegyen lévőknek hangosan ki kellett mondaniuk mindazokat a dolgokat, 

amiket Ő mondott: Isten beszédét vagy parancsolatait, hogy mindenki hallja. Először 

mondta a pap aztán az emberek. Aztán beszéltek az átokról, Isten beszédéről. Aztán a 28. 

részt, amit mindannyian szeretünk: 

1-8: 

“Mindezeket az áldásokat és az átkokat hangosan ki kellett mondani. Mit mondott Isten 

Józsuénak?  

Józsué 1:8 
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“El ne távozzék e törvénynek könyve…”Mi a törvénynek könyve? Isten beszéde. 

„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál (elmélkedj)…   

Az Igéről való elmélkedés azt jelenti, hogy beszéljük, kimondjuk. Jelent érvelést. Ámen. És 

jelenti: kiáltani és magasztalni. Ámen? 

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól…” 

-Te szóld, magasztald- éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva 

van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te utadon és akkor boldogulsz.” Más szóval Ő 

azt mondta: Azt akarom hogy szóld Isten beszédét, mondd ki hangosan minden időben. Ha 

te hangosan kimondod Isten beszédét, te nem a saját szavaidat szólod. Nem választasz úgy, 

úgy-nem, nem, hanem azt mondod: Igen, Halleluja! Ez az, amit Ő mondott és így az ördög 

nem tud mit tenni, mert az Ige így mondja. Az igened meg a nemed a Biblián alapul. A 

Biblia nem úgy íródott, hogy halk legyen. A Bibliát hangosan kell olvasni, kibeszélni 

hangosan. A Bibliát minden reggel olvasod – én remélem, hogy minden reggel olvasod – és 

amikor olvasod minden reggel, hangosan kellene olvasnod. Amikor hangosan olvasod, 

találd ki, mi történik! A hit jön. Amikor hangosan olvasod, hit jön. Amikor hangosan 

olvasod – dicsőség Istennek – magadat építed. Halleluja! Amikor hangosan kimondod a 

száddal…Mit mondott Jézus a tanítványoknak a Márk 11:23-ban? 

“… ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! És szívében nem kételkedik, 

hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott.” 

Nos, hogyan hiszel kételkedés nélkül? Ha odaérsz egy helyhez reggel, mint Józsué, mondd 

éjjel és nappal! És hozol egy döntést, hogy csak ezt szólod! Mi úgy lettünk nevelve, hogyha 

hallunk valamit, azonnal válaszoljunk, amikor dolgok történnek az életünkben. Lapozzunk 

a példabeszédekhez! 

Péld. 15. Dicsőség Istennek! Halleluja! Az Úr azt mondta nekem, hogy emlékeztesselek 

benneteket ma, mert engedtétek, hogy elszivárogjon. És mivel engedtétek hogy 

elszivárogjon, nem lesz meg az eredmény és beengedtétek az operáció közben hogy Sátán 

bejöjjön az életetekbe. Figyeltek? Dicsőség Istennek! Mindig azonnali választ kell adnunk 

valamire. Gyors válasz valakinek. Különösen lányok…A lány unokáimon látom: mielőtt 

valamit is mondanál, ők már belevágnak. Mi azt gondoljuk, hogy azonnali választ kell 

adnunk. Erre lettünk nevelve egész életünkben. Jézus nem így működött. Isten bízhatott 

benne, mert mindig ügyelt a puskára. Kész volt arra, hogy csak céllal húzza meg a ravaszt. 

Dicsőség Istennek! Nem jó az Ige? Ha még nem ismered az Úr Jézus Krisztust én biztosítani 

akarom, hogy megismerd Őt és megtaláld Őt ma az életedben. Csak azt kell tenned, hogy 

velem imádkozol így: 
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“Drága mennyei Atyám! Jézus Nevében én hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Ő meghalt értem a 

kereszten, feltámadt a halálból és Ő az Úr és a Megváltó.”  

 

Most Ő bejön a  szívedbe és Ő a te Megváltód. Akarunk adni neked néhány anyagot, ami 

segíteni fog neked a Krisztussal járásban.  

Egy másik férfi: Ha te befogadtad Jézust Megváltódnak és Szabadítódnak az életedbe, az 

igazi valód, a Szellemed újjászületett. Ez azt jelenti, hogy te egy új teremtés vagy 

Krisztusban, akit Isten teremtett igazságban és valóságos szentségben. Ez a folyamat 

elindult az elmédben, a testedben…Mégis ahhoz,  hogy folytatódjon ez a folyamat és 

változás el kell hagynod a régi szokásaidat és meg kell tanulnod, hogy hogyan élj az új 

életedben Istennel, azáltal, hogy a reggelt az Atyával kezded imádságban. Egyszerű 

imádság, dicséret, hálaadás segít építeni a kapcsolatot Istennel. Köszönd meg Neki az Ő 

szeretetét, bizalmát, türelmét, kedvességét, gyógyító erejét, biztonságát minden veszélytől és 

kegyelmét, vezetését erre a napra. Isten beszédét minden nap kellene olvasnod. Ahogy a 

tested igényel táplálékot, a szellemi emberedet Isten beszéde táplálja. Írd le a címet a 

képernyőről, hogy elküldhessük neked ezt a nagyon egyszerű kis könyvet: “Hova tartok 

innen?” Ez tartalmazza az információkat, amire szükséged van, hogy folytasd az utadat az 

Úrral. Végül az is nagyon fontos, hogy találj egy gyülekezeti otthont, hogy kapcsolatod 

legyen más hívőkkel. Az imádságunk az, hogy: “a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a 

dicsőségnek Atyja, adjon neked bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő 

megismerésében. “ 

Nos, ez itt Keith Butler, hogy emlékeztessen téged, hogy legyen egy csodálatos napod és 

mindig emlékezz arra, hogy megharcold a hit jó harcát!  

 


