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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Biblia megértése 2. – Gyakran félreértelmezett Igék 2. 
 
Folytatjuk a Bibliai kemény szólás-mondások tanulmányozást. 
Az elsı Igét a Vida fordítás szerint olvassuk el: 
 
1Timóteus 4:1 
„A Szellem pedig kifejezetten mondja, hogy a késıbbi idıszakokban elszakadnak egyesek a 

hitt ıl, megtévesztı szellemekre, és démonok tanításaira ügyelnek.” 
 
Démonok, vagy ördögi tanításoknak nevezhetnénk azt is, amikor az emberek azt tanítják, hogy 

Isten gonoszt teremt. Vannak olyan szolgálók, akiknek az egész üzenetük arról szól, hogy Isten 
teremti a gonoszt. Ezek azok a prédikátorok, akik azt tanítják, hogy Istentıl jönnek ki a gonoszon 
szellemek, Isten küldi ki a gonoszt ránk.  

Általában ezek a tanítások az Ószövetség Igéire alapozódnak, ezeken fogunk most végigmenni.  
Az Ószövetségben azt hitték az emberek, hogy bármi, ami történik, mindennek Isten kezébıl kell 

származnia, minden Istentıl származik, és minden Istentıl történik.  
Jób esetét is láttuk az elıbbiekben, és láttuk, hogy Jób azt hitte, Isten adta, Isten vette el. Jóbnak 

nem volt teljes tudása és ismerete Istenrıl. Láttuk azt is, hogy Jóbon az következett be, amitıl félt. 
Jób hagyta, hogy a félelmei elhatalmasodjanak rajta. Minden nap égıáldozatot mutatott be Istennek 
a gyermekeiért. Nem hitben tette ezt, hanem a félelmei vezérelték - és ezáltal a védı kerítését 
teljesen szétrombolta. Azt hitte, hogy Isten volt az, aki a fogságot rábocsátotta. Pedig Isten 
megmondta a sátánnak, hogy: a te kezedben van. 

 
János 10:10 
„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és bıvölködjenek.” 
 
A következıkben tehát azzal szeretnénk idıt tölteni, hogy Istenrıl alkotott hamis képet 

szétromboljuk! Mert ha csak az Ószövetséget tanulmányozzuk, nagyon könnyen kaphatunk egy 
torzított képet Istenrıl.  

Sokszor olvashatjuk az emberek saját véleményét, és gondolatait, értékelését a helyzetrıl, Isten 
szava helyett. Téves fordítások eredményeképpen pedig azt olvashatjuk, hogy Isten tette, Isten 
okozta.  

Aztán az emberek sokszor összezavarodnak az Újszövetség Igéin is. Sokan hiszik és tanítják, 
hogy Pál tövise a testében betegség volt. Errıl is beszéltünk már, hogy Pál tövise a testében a sátán 
küldöttje volt.  

A hibák forrása gyakran a héber nyelv különbözı igeidejének helytelen fordításából fakad. 
Istennek csak lehetıvé kellett tennie, engednie a gonosz megtörténését. Nem İ rendelte el, és nem 
az İ akaratában állt, hogy megtörténjen.  

Azt is tanítják egyesek tévesen és hibásan, hogy Isten nem akarta Pál meggyógyítani. Ezek a 
fajta tanítások hitetlenséget és kétséget ültetnek belénk, hamis elképzeléseket, és Istenrıl egy hamis 
képet alkotnak. Isten egy nagyon jó Isten! 

Figyeljétek még egyszer: 
 
János 10:10 
„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és bıvölködjenek.” 
 
Jézus azt tanítja: „ha láttál engem, akkor láttad az Atyát.”  
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Ha csak az Ószövetséget tanulmányozzuk, és azt is hibásan, akkor egy torzított képet kapunk 
Istenrıl. Nagyon nehéz volt Jézus számára, hogy a zsidókat tanítsa. Nem tudták elfogadni azt a 
képet, hogy az ı Istenük az egy mennyei jóságos Atya.  A zsidók ezt nem tudták megérteni, mert az 
ı Istenük az Ószövetség gonosz Istene volt. Ha nem engedelmeskedtél a törvénynek, akkor az átok 
szállt rád. És sokszor tévesen úgy fordították az Igéket, hogy Isten okozta a bajokat.  

Nagyon sokan az imaéletükben teljesen sérültek, mert nincsen helyes Istenképük. Az az 
elképzelésük, hogy: Isten küldte a gondokat az életembe, ezért engedelmesen elviselem.  

Ahogy beszéltünk a kígyókról, amelyek a pusztaságban a zsidókat megmarták, Isten azt mondta 
Izrael népének, hogy: megkapjátok, amit mondotok. És ık azt mondták, hogy: mi meghalunk a 
pusztaságban - ezrét a mérges kígyók színre léptek, és halálos marással megölték az izraelitákat. 

Van egy hatalmas kérdés: ha a zsidók engedelmesek lettek volna Isten parancsolataira, és akként 
cselekedtek volna, jöttek-e volna a mérges kígyók? Akkor nem jöttek volna! Az engedetlenség hozza 
magával az átkokat. És a mai napon is kint van a világban az átok, és mindenki a saját átkait hívja 
magára a saját szavaival. Ahogy ık azt mondták - meghaltak a sivatagban.  

Amikor Isten az ítéletrıl és a pusztításról beszél, akkor azt ı maga is gonosznak nevezi, nem 
telik benne öröme.  

Egyik alkalommal Isten így szól Mózeshez: Izraelt elpusztítom! Mózes azt válaszolja, hogy: 
nem, te nem fogod elpusztítani Izraelt – mondja Istennek. És Isten megváltoztatta, megbánta. 

 
2Mózes 32:14 
„És abbahagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet az İ népére akart bocsátani.” 
 
Az én fordításom az angolban azt mondja, hogy ’az Úr megbánta’, vagyis elfordult attól a 

haragtól. Ha valaki azt hiszi, hogy az Isten hozza a gonoszságot, akkor ezáltal megkötözésbe kerül, 
egész élete során. Isten, amit valaha is teremtette, az mind jó volt, és tökéletes volt. 

 
Ézsaiás 45:7 
„Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt 

teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem!” 
 
Ez az egy Ige a Biblia maradék 99%-ának ellent mond. És amikor egy Ige ilyen sok más 

ellentmondással szerepel, akkor valószínőleg az az egy Ige hibás, és tévesen van értelmezve. Valami 
hiányzik abból az Igébıl. Azt fogadjátok el, hogy Isten nem mond ellent önmagával!  

Sokszor találsz a Bibliában olyan ’igazságokat’, melyekrıl az emberek gondolták, hogy az úgy 
igazság, de nem Istent szerint való igazság. Ne felejtsétek el azt sem, hogy Isten amikor a büntetésrıl 
és az ítéletrıl szól, nem telik benne öröme, gonosznak nevezi azt. És az Ószövetségben az ítélet 
sújtotta a népet folyamatosan. Azt az ítéletet, amelynek Izraelre kellett szállnia az engedetlenségük 
folytán, Isten azt gonosznak nevezi. 

 
Máté 12:25-26 
„Jézus pedig, tudva az ı gondolataikat, monda nékik: Minden ország, amely magával 

meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. 
Ha pedig a sátán a sátánt őzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az õ 
országa?” 

 
Jézust azzal vádolják a zsidók, hogy az ördög fejedelmével, Belzebubbal őzi ki az ördögöket. Itt 

például ez egy tanítása az ördögnek. Mert Jézusra azt próbálták rásütni, hogy az ördögök 
fejedelmével őzi ki az ördögöket.  

Ma is hallani olyan vallásos emberek véleményét, akik azt mondják, hogy ez így van. Vannak 
olyan vallásos emberek, akik egyszerően megbotránkoznak, ha valaki meggyógyul.   
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Volt egyszer egy vallásos ember, aki meggyógyult - nyomorék volt, és meggyógyult, be tudta 
engedni a pásztort, aki látogatóba érkezett. Egy hatalmas gyógyulás történt. A pásztor azért látogatta 
meg gyógyulását követıen, hogy elmondja neki, hogy sokkal jobb lett volna, ha meg sem gyógyul, 
mert ami történt vele, az az ördögtıl volt.  

Az ördög nem gyógyít senkit, ı maga a pusztító! Jézus Krisztus az egyedüli gyógyító. A Biblia 
teljesen tisztán fogalmaz: az İ sebeivel gyógyultunk meg.  

Mikor a pásztor elvégezte a beszélgetését, saját magát kellett hogy kibocsássa az ajtón, mert az 
ember újra teljesen bénult volt. Egy órás beszélgetés után sikerült meggyıznie az illetıt, és teljesen 
beteggé vált újra.  

Tagadhatatlan, hogy nagyon sok gyógyulás történik, az Úr Jézus Krisztus olyan sok embert 
gyógyít meg, hogy könyvek vannak tele a gyógyulásukkal. Ez tehát tagadhatatlan!  

Egyszer egy rádióriport készítése elıtti percekben jött hozzánk egy hívı, aki elmondta két perc 
alatt, hogy: ez csak az ördögtıl lehet - és elmondta az összes ellenérvét. Ezeket nevezem én az ördög 
tanainak, ami csupán egy célt szolgálnak, hogy az illetıt a régi kötéseiben, fogáságában tartsák. 
Jézus Krisztus megvásárolt minket, megfizetett értünk az İ drága, értékes vérével.  

És az a királyság, amely meghasonlott önmagával, az nem állhat fenn! Tehát ha Isten a gonoszt 
teremtené, mint ahogy némelyek mondják róla, akkor az İ királysága nem állhatna fenn. Az İ 
királysága pedig örökké fennáll, mert İ maga a Gyógyító! Az ördög az, aki a betegségek szerzıje, 
és minden hazugság szerzıje. 

 
Ézsaiás 45:7 
„Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt 

teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem!” 
 
Tudjuk azt, hogy a föld a nap körül kering, a hold pedig a nap sugarait tükrözi vissza, veri vissza. 

Nézzük meg a 8. verset: 
 
Ézsaiás 45:8 
„Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhık folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld és 

viruljon fel az üdvösség, és megigazulás sarjadjon fel vele együtt; én az Úr teremtettem azt!” 
 
Ez a vers úgy hangzik, mintha Isten gonoszt teremtene? Nem úgy hangzik! Mert ha valaki azt 

mondaná, azok a démonok tanításai lennének!  
Nagyon fontos errıl tanítani, mert ha valakinek nincs meg a Bibliáról a teljes képe, és egy fiatal 

keresztényrıl legyen szó, és odavisszük hozzá ezeket a tévesen fordított Igéket, a kicsi száját 
kinyitja, és bármit lenyel, bármit elfogad - és ahelyett, hogy az ördögnek ellenállna, és nem fogadná 
el a betegségét, elfogadja azt, és betegségben él. És ezek által a téves tanítások által kötöttségekbe 
kerül, és nyomorékként éli le a teljes keresztény életét itt a földön. 

 
Jakab 1:12-17 
„Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az 

életnek koronáját, amit az Úr ígért az İt szeretıknek. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az 
Istentıl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetı, İ maga pedig senkit sem 
kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a 
kívánság megfoganván, bőnt szül; a bőn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek 
szeretett atyámfiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrıl való, és a 
világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” 

 
A világosságok Atyjától száll minden tökéletes ajándék, és nála még a változás árnyéka sem 

létezik. 
A 13. vers mondja: 
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Jakab 1:13 
„Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentıl kísértetem:” 
 
Ha Isten teremtené a gonoszt, akkor minden embert megkísértett volna ezáltal, mert ott, ahol a 

sötétég van, ott van a gonoszság. A sötétség nem más, mint a világosság, a fényesség hiánya, g 
gonoszság pedig a megigazulás hiánya.  

A rákbetegség az nem áldás Istentıl! Isten nem a szerzıje a gonoszságnak! Bár Isten a 
gonoszságot meg kell, hogy engedje itt a földön. Mi okozta a gonoszságot?  

 
1Mózes 1:26-28 
„És monda Isten: Teremtsünk embert ami képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék 

a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó 
mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az İ képére, Isten képére teremté ıt: 
férfiúvá és asszonnyá teremté ıket. És megáldá Isten ıket, és monda nékik Isten: 
Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és 
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.” 

 
Isten a föld felett az uralmat az embernek adta. 
 
1Mózes 2:4-5, 9 
„Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget 

teremté, még semmiféle mezei növény sem volt a földön, s még semmifélemezei fő sem hajtott 
ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott esót a földre; és ember sem volt, aki a földet mővelje; 
És nevele az Úr Isten a földbıl mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is 
a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.” 

 
A jó és a gonosz tudásának fáját. 
 
1Mózes 2:16-17 
„És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. De 

a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony 
meghalsz.” 

 
Isten a jó és gonosz tudásának fáját teremtette, és az embernek adta a választás lehetıségét. Ez 

adja meg a választ arra a kérdésre, hogy miért van a földön ma a gonoszság. Az a választás, amelyet 
Ádám és Éva tett. Isten az embernek adta a választás jogát, mert Isten sem nem egy komputertıl 
akarta a szeretet, sem egy házi kiskutyától.  

Az angyaloknak is megvan a lehetıségük arra, hogy döntéseket hozzanak, és válasszanak, de 
nincs meg a joguk hozzá. Ezért nincsen üdvösség a bukott angyalok számára. És Isten teremtette az 
embert, és az embernek megvolt a legális joga ahhoz, hogy ı választhasson, ı dönthessen. 
Megmondta Isten, hogy: arról a fáról ne egyél, mert ha eszel, akkor az átok száll rád, meghalsz! 
Ádám volt az, aki megnyitotta az átok számára a földet. 

 
1Mózes 3:14-15, 17 
„És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom 

és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És 
ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az õ magva között: 
İ neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az embernek pedig monda: 
Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyrıl azt parancsoltam, 
hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld temiattad, fáradságos munkával élj belıle életednek 
minden napjaiban.” 
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Miért szállt a földre átok? Abból a választásból, amelyet Ádám választott. Nem Isten akarata 
volt! Isten Ádámnak adta a választás lehetıségét. Isten megadta az összes szükséges információt a 
bölcs döntéshez, Ádám mégis a jó és a gonosz tudását választotta.  

És ezért van az, hogy az Igéket többféle módon lehet értelmezni. Mit gondoltok, miért ilyen 
módon íródott a Biblia? A leghatalmasabb gyógyulásról szóló Igéket a Bibliából vannak 
prédikátorok, hogy a szenvedésre használják, hogy azt hirdetik, a szenvedést. A leghatalmasabb Igék 
a Bibliában, amelyek a fejlıdésünkrıl, a bıvölködésünkrıl szólnak, prédikátorok mégis a 
szegénységet hirdetik belıle. Hiszen Jézus szegény volt, nekünk is szegénységben kell élnünk - 
mondják. Miért van ez így? Mert a Bibliát kétféle módon lehet értelmezni - az átok miatt. Mert 
Ádám ezt választotta az Éden kertjében.  

Annak az embernek a számára, aki megnyitja magát a Szent Szellem vezetésére, annak az Igék 
megnyílnak, és Isten áldásait hozzák valóságba. Annak az embernek a számára, aki a Biblia Igéit 
csak a kritizálás szemszögébıl tekinti, és az Igék ellen fordul, annak nem jönnek az áldások. Isten a 
hitet helyezte az Igébe, Isten a saját hitét helyezte. A hit a hallásból, Isten Igéje hallásából származik. 
De annak az illetınek átokká válik. Annak az illetınek, aki tagadja Isten Igéjének igazságát, annak 
átokká válik! Annak ellenére, hogy tudja, mit mond az Ige, és az ellenzıjét hirdeti, annak átokká 
válik. Annak a Biblia átok, mert ı nem hiszi, nem akar hinni, és megnyitja a lehetıséget az ördög 
számára.  

Ha az ember szívében kétségek vannak, akkor még nem tudja az igazságot. A kétségek 
különböznek a hitetlenségtıl. Mert amikor a hitetlenségbe kerül valaki, akkor jönnek az átkok. Ha 
valaki tudja, hogy mit mond a Biblia, és nem akarja hinni, akkor jön a pusztulás, akkor jön a 
gonoszság a te utadba. Nem Isten miatt, a te saját választásod miatt! És aztán az emberek mégis 
Istent kezdik okolni.  

Még maga Jób is, volt egy idı, amikor Istent okolta. Nem az Úr volt az, aki Jób védelmét 
megszüntette, maga Jób tette tönkre, és maga az ördög volt az, aki a pusztulást hozta Jób számára. 
Jób végül is megkapja a megértést, és elmondja, hogy: voltak dolgok, amelyeket nem értettem.  

Nektek is vannak dolgok, amit meg kell értenetek! 
 
Ézsaiás 5:20-21 
„Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget 

világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserőt édessé, s az édest keserővé! 
Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk elıtt!” 

 
Ez egy figyelmeztetés azon prédikátorok számára, akik az ördög tanait hirdetik!  
Amikor azt mondod, hogy a betegség Istentıl származik – ez az ördög tanítása! Amikor azt 

mondod, hogy a gyógyulás, amit történt az ördögtıl van, ez is az ördög tanítása! Ha a sátán az, aki 
elnyomja az illetıt, és az ördög úgy dönt, hogy egy darabig békén hagyja, és elmegy, akkor annak az 
illetınek jól kellene lennie. De akkor ez az ördög nem gyógyított meg senkit! İ volt, aki okozta a 
betegséget, és ı volt, aki elment. Ilyen módon fog az Antikrisztus hatalmas, látványos csodákat 
tenni. De nem igazi csodák végül is, mert ı okozta a bajt, és csak elmegy.  

A különbség, hogy mi hívık, mi elparancsoljuk az ördögöt Jézus nevében, Jézus Krisztus végzett 
munkája, és az értékes vére szerezet meg a számunkra. Mondja az Ige: 

 
Ézsaiás 5:20-21 
„Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget 

világossággá s a világosságot sötétséggé teszik,” 
 
El szeretném mondani nektek, hogy Istenben nincs sötétség! Jakab mondja: ne tévelyegjetek 

drága atyámfiai - mert Istent soha semmivel nem lehet vádolni! Van szellemi sötétség. Ezt a 
szellemi sötétséget ne tulajdonítsátok Istennek!  
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Találtok Igéket az Újszövetségben is és az Ószövetségben is, amikor azt olvassátok, hogy Isten 
volt az, aki megkeményített az illetı szívet. Azt mondja az Ige, hogy Isten keményítette meg a 
szívét. Hogyan tette? Ha Isten keményítette volna meg a fáraó szívét, akkor a fáraónak nem lett 
volna választási lehetısége, Isten okozta volna a gonoszságot. De ez nem így történ! Isten azt 
mondta: hogyha nem engeded szabadon az én népemet, büntetés és ítélet fog szállni a te földedre! És 
ahogy ezek az ítéletek egymás után jöttek a földre, a fáraó egyre inkább megmakacsolta magát. Mi 
által vált a fáraó makacsabbá? Isten tette ıt azzá? Nem Isten. Azok a dolgok, amelyeket Isten 
mővelt. Az igazság az, hogy a fáraó szíve rossz állapotban volt. Olyan dolgokat végzett, ami által a 
fáraó megváltozhatott volna. De ahelyett, hogy megváltozott volna még inkább megkeményítette a 
szívét. Késıbbiekben meg fogjuk nézi ezeket az Igéket.  

Dr. Jung, az egyik héber nyelv szakértıje szerint ezeket az Igéket úgy kellett volna fordítani, 
hogy Isten lehetıvé tette, hogy ez mind megtörténjen. A fáraó makacssága és ellenszegülése, 
lázadása okozta mindezt. A Biblia azt is tanítja, hogy a lázadás bőne pontosan olyan, mint a 
varázslás. És ezért volt kemény a fáraó szíve.  

Az emberek mégis sokszor azt tanítják, hogy Isten tette - az egyiket Isten gonosznak teremtette, a 
másikat pedig jónak. Isten pedig nem skizofrén! Nincsen változásnak még árnyéka sem Istenben!  

Vannak olyan kérdések a Bibliában, hogyha azokat megérted, akkor nagyon sok más területen 
megnyitja a szemeidet, és megértést fogsz kapni. 

 
Róma 8:28 
„Tudjuk pedig , hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az İ 

végzése szerint hivatalosak.” 
 
„Minden a javukra van” – írja az Ige. Ha ezt az Igét nem vesszük figyelembe a környezetével 

együtt, akkor hamis igazság jön ki belıle. Az igazság az, hogy benne van a Bibliában, de ha 
kiragadjuk a környezetébıl az Igét, akkor hamisság jön belıle. 

Nézzük meg az elıtte lévı két Igét, és úgy értelmezzük a 28. verset!  
 
Róma 8:26-27 
„Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erıtlenségünkben. Mert azt, 

amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem 
gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” 

 
A Szent Szellem a te szellemeden keresztül imádkozik Isten tökéletes akaratában - és akkor 

fogjuk megtudni azt, hogy minden a mi javunkra szolgál. Milyen minden dolgok? Azok a dolgok, 
amiért imádkoztunk a szellemben, azok lesznek azok, amik a javunkra fognak szolgálni. Nem azokra 
a dolgokra írja az Ige, amelyek a világban történnek, hanem azokra a dolgokra utal, amelyekért 
imádkoztunk. Ez pedig nem egy utóbaleset, ami jót hozna az életünkbe! Az az ördög volt, aki a 
balesetet okozta, hiszen az ördög az, aki meg akar ölni! Isten jön a színre, és minden bajból ki tud 
hozni, amit te el tudsz hinni a szívedben.  

Maga Pál sem hitte, hogy minden, ami körülötte történik, az jól végzıdik. 
 
1Thesszalonika 2:18 
„El is akartunk menni hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de 

megakadályozott minket a sátán.” 
 
Pál tehát ment volna meglátogatni ıket, de a sátán megakadályozta. Tehát Pál sem hitte, hogy 

minden, ami történik, az a jót munkálja. Csak azokra a dolgokra igaz ez, amelyekért szellemben 
imádkozunk. A körülményeink amúgy sem szolgálnak jó vezetıkké.  
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Jézus a mi Közbenjárónk, és az embernek megvan a joga, mint hívınek, hogy mennyei 
közbenjárást kérjen. 

 
1Timóteus 2:5 
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,” 
 
Isten saját magában nem tudja elvégezni, amit szeretne, de ha te szellemben imádkozol, akkor a 

közbenjárás kezd el mőködni. És az egyedüli közbenjáró Jézus Krisztus. Ilyen módon tudod magadat 
munkába állítani. 

 
Zsidó 7:25 
„Ezért İ mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik İáltala járulnak Istenhez, mert 

mindenha él, hogy közbenjárjon érettük.” 
 
Jézus örökké él! Jézus az İ Szent Szelleme által jár közben a te szellemeden keresztül. Tehát a 

hang a mennybıl ered, és a te hangodon keresztül kell, hogy megszólaljon. Meg kell nyitnunk 
magunkat Istenek, hogy Isten gyermekeiként tudjunk könyörögni. Ha megnyitod magad a Szent 
Szellem felé, Jézus tud téged használni a Szent Szellemen keresztül újra és újra és újra. 

 
Ámós 3:3-6 
„Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással? Ordít-é az oroszlán az 

erdıben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-é hangját barlangjából a kölyökoroszlán, ha 
semmit nem fogott?! Tırbe esik-é a madár a földön, ha nincs tır vetve néki? Felpattan-é a tır 
a földrıl, ha fogni nem fogott? Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajon 
lehet-é baj a városban, amit nem az Úr szerezne?” 

 
Ez az egyik alap Igéje azoknak a prédikátoroknak, akik az ördög tanait hirdetik. Ha egy Igét így 

kiragadunk a környezetébıl, az helytelen. Mindig a környezetével együtt kell az Igét értelmezni! Azt 
mondja az Úr, hogy: ha megharsan a kürt a városban, akkor az egész nép egyszerre megy, és harcol. 
És azt írja az Ige: nem az Úr szerezte ezt a bajt? Mit? Fújja meg a kürtöket! Nem azt mondja tehát az 
Ige, hogy az Úr szerezte a bajt! Azt akarja mondani az Ige, hogy Isten figyelmeztet téged, mielıtt a 
baj jönne! 

Figyeljétek a következı két verset: 
 
Ámós 3:7-8 
„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az İ 

szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az oroszlán: Ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: Ki ne 
prófétálna?” 

 
Pontosan ezt mondja az Ige! Amikor jön a gonosz, az Úr fogja megfújni a kürtöket, hogy 

megtudja mindenki, és hogy felkészülhessetek rá! A titkos dolgok az Úrhoz tartoznak, és İ tudja 
nekünk kijelenteni azokat.  

Ha mindezeket összeillesztjük, akkor pontosan ezt fogja mondani a számunkra az Ige. 
 
1Sámuel 16:14 
„És az Úrnak Szelleme eltávozék Saultól, és gonosz szellem kezdé gyötörni ıt, mely az Úrtól 

küldetett.” 
 
Az Úrnak Szelleme eltávozott Saultól, és ítélet szállt Saulra, és ez az ítélet hozta magával a 

gonosz szellemet.  
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Nagyon sokszor imádkoztam emberek üdvösségéért, még mielıtt üdvösséget kaptak volna. És 
figyeljétek meg, hogy amikor imádkoztok az ı szívükért, hogy meggyızıdést kapjanak a Szent 
Szellemben, hogy ık bőnösök, akkor még rosszabbá, és még gorombábbá, még durvábbá válnak 
esetekben. Néha úgy tőnik, hogy maga az ördög bújt beléjük. Tudom, hogy ezekkel az Igékkel 
valami hibázik! Amikor imádkoztam emberek üdvösségéért, mielıtt üdvösségre tértek volna, sokkal 
rosszabbá vált az állapotuk. Részegekké váltak, még a munkaidı alatt is teljesen lerészegedtek, és 
nagyon rossz dolgokat tettek. És igazából a szívükben megkapják a meggyızıdést arról, hogy ık 
hibásak.  

Lehetséges, hogy Saul esetében is errıl a belsı meggyızésrıl van itt szó, és ezt érti az Ige alatta. 
Istennek lehetıvé kellett tennie a gonosz szellem érkezését Saulra, mert Saul ellenszegülésben volt 
Istennel.  

Nagy különbséget hoz az az Igék értelmezésében, ha a Biblia teljes fényében vizsgálsz meg egy 
Igét! Ha egy Igére próbálsz fölépíteni egy teljes elméletet, nagyon hamar kisiklik ez az elmélet az 
igazság útjáról. A fiatal hívık pedig nagyon gyorsan bekapják ezeket a téves tanításokat is. Igaz az, 
hogy ez a Bibliában van, de errıl egy igaz megértést kell kapni! A Biblia Igéi azt tanítják, hogy 
Istennél nincs gonoszság, nincs sötétség, nincs változás árnyéka  

Ez a gonosz szellem volt az, amely arra késztette Sault, hogy ölje meg Dávidot. És ha így 
próbálod közelíteni azt a gonosz szellemet, akkor az nem jöhetett Istentıl, hanem az ördögtıl jött! 
Nem Isten volt!  

 
1Királyok 22:2-6 
„De a harmadik esztendıben aláméne Josafát, Júda királya az Izrael királyához, Akkor 

monda az Izrael királya az ı szolgáinak: Nem tudjátok-é, hogy Rámot- Gileád a miénk? És mi 
hallgatunk és nem vesszük vissza azt Szíria királyától? Monda Josafátnak: Feljössz-é velem e 
hadba Rámot-Gileád ellen? Felele Josafát az Izrael királyának: Úgy én, mint te, úgy az én 
népem, mint a te néped; úgy az én lovaim, mint a te lovaid. És monda Josafát az Izrael 
királyának: Kérdezısködjél még ma az Úr beszéde után. És összegyőjté az Izrael királya a 
prófétákat, közel négyszáz férfiút, és monda nékik: Elmenjek-é Rámot-Gileád ellen hadba, 
vagy elhagyjam? És mondának: Menj fel; mert az Úr kezébe adja azt a királynak.” 

 
A király saját prófétáját kérdezik meg, hamis prófétáját, és a királynak ez a hamis prófétája azt 

válaszolja a királynak, amit a király maga szeretett volna hallani. 
 
1Királyok 22:7-8 
„És monda Josafát: Nincs itt már több prófétája az Úrnak, hogy attól is 

tudakozódhatnánk? És monda az Izrael királya Josafátnak: Még van egy férfiú, aki által 
megkérdhetjük az Urat, Mikeás, a Jemla fia; de én győlölöm ıt, mert soha nem jövendöl 
nékem jót, hanem mindig csak rosszat. És monda Josafát: Ne beszéljen így a király!” 

 
 Király győlölte tehát ezt az igaz prófétát. Az igazság Isten felkentjeivel szemben: azok nem 

akarnak, és nem próbálnak embereknek tetszeni. Jézus Krisztus igazi prédikátora nem lesz világi 
politikus, vagy világi nagy nevő híres ember, mert nem akar tetszeni a világnak. 

 
1Királyok 22:14-15 
„Mikeás pedig monda: Él az Úr, hogy  csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nékem. 

És mikor a királyhoz ment, monda néki a király: Mikeás! Elmenjünk-é Rámot- Gileád ellen 
hadba, vagy elhagyjuk? İ pedig monda: Menj fel és járj szerencsével; az Úr kezébe adja azt a 
királynak.” 

 
Mit tesz itt az Úr igaz prófétája? Kigúnyolja a királyt. És a király tudja, hogy a próféta csak 

gúnyolódik vele. Olyasmi stílusban mondja, hogy: ó, persze, menjél csak, minden rendben lesz! 
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1Királyok 22:16 
„És monda néki a király: Még hányszor kényszerítselek téged, hogy az igaznál egyebet ne 

mondj nékem az Úr nevében?” 
 
A király tehát úgy tőnik, hogy most az egyszer az igazat akarja tudni – de igazából most sem, 

mert az elméjét már teljesen eltökélte. 
 
1Királyok 22:17-22 
„És monda: Látám az egész Izraelt szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek 

nincsen pásztoruk. És monda az Úr: Nincsen ezeknek uruk? Térjen vissza mindenki az õ 
házához békességben. És monda az Izrael királya Josafátnak: Nemde nem megmondottam-é 
néked, hogy soha jót nékem nem jövendöl, hanem csak rosszat. És monda Mikeás: Azért halld 
meg most az Úr beszédét: Látám az Urat az İ székében ülni, és az egész mennyei sereget az İ 
jobb és bal keze felıl mellette állani. És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Ahábot, hogy 
felmenjen, és elvesszen Rámot-Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala hozzá. Akkor elıjöve 
egy szellem, aki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarom megcsalni ıt. Az Úr pedig monda néki: 
Miképpen? És felele: Kimegyek és hazug szellem leszek minden ı prófétáinak szájában. Akkor 
monda az Úr: Csald meg és gyızd meg; menj ki, és cselekedj úgy.” 

 
Miért tette az Úr lehetıvé ezt? Azért engedte meg, mert a király már elızıleg elhatározta a 

fejében, hogy mit tesz. Vagyis az igazi igazságot nem akarta hallani.  
Látjátok-e ezt? És ezt kell, hogy értsétek, és tudjátok!  
Amikor te elhatározod azt, hogy te mit akarsz csinálni, annak ellenére, amit Isten mond neked, 

akkor megnyitod magadat a gonosz szellemek számára, és Istennek lehetıvé kell tennie, hogy az 
megtörténjen. Az emberek aztán mondják, hogy: Isten küldte rám ezt a gonosz szellemet! Nem İ 
tette! Az illetı saját hozzáállása volt az, amely okozta a gonosz szellem érkezését. Istennek meg kell 
engednie azokat a dolgokat, amelyeket mi lehetıvé teszünk.  

Vannak dolgok, amelyeket mi nem értünk teljességében. Ez például az, hogy hogyan tudott az 
ördög Isten elé kerülni. Mert a prófétának látomása volt, látta a mennyi trónt, és látta ezt a gonosz 
szellemet a trón elé érkezni. Nézzük meg, mi történik! 

 
1Királyok 22:23 
„Ímé, az Úr a hazugságnak szellemét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr 

szólott veszedelmes dolgot ellened.” 
 
Ez a gonosz szellem mirıl beszél? Olyan dolgokról beszél, amelyek majd történnek vele, és ezt 

gonosznak nevezi az Ige. Tehát mindenki le kell, hogy arassa az eredményeket. Isten pedig ezt 
hazugnak nevezi. Tehát azt a gonosz döntést, amelyet ı hozott. A király tehát látszólag keresi az 
igazságot a próféták szájából, de már elıtte eldöntötte magában, hogy ı mit fog tenni. Annyit várt 
csupán Istentıl, hogy Isten megszentelje az ı elhatározását, és Isten is úgy döntsön, ahogy ı akar.  

Nagyon sok ilyen szolgálót látni, akik saját magukat elhatározzák, hogy: én ide megyek, én oda 
megyek, ezt fogom tenni, azt fogom tenni – és szeretnék, ha Isten az áldásait arra az elhatározásukra 
rátenné. Ezt a gyülekezetet szeretném létrehozni, ezt és ezt az épületet akarom felépíteni – de Isten 
mondta-e nekik, hogy ezt tegyék? Legjobb lenne, ha mindenki meghallaná, amit Isten mond neki! 
Vagy pedig, ha nem teszed, akkor gonosz szellemek fognak megtéveszteni. Isten lehetıvé fogja 
tenni, de nem Isten fogja okozni! 

 
1Sámulel 15:23 
„Mert , mint a varázslásnak bőne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás 

az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, İ is megvetett téged, hogy ne légy 
király .” 
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Az ilyen fajta ember taníthatatlan! Nem fognak megváltozni. Az ilyen fajta ember engedetlen 
Isten elıtt, és ellenszegülı, és az ilyen szellemi bőn ítéletet vonz maga után.  

Sokszor a hívık azon csodálkoznak, hogy mi történhetett velük? Semmi más, minthogy 
visszautasították az Igét.  

Ha Isten az İ irgalma és kegyelme által küld egy prófétát - és elmondta ennek a királynak 
pontosan, hogy mi fog történni. Pontosan azt fogja megkapni, amit elvetett. És megmutatta, hogy mi 
volt az, amelyet Istennek lehetıvé kellett tenni, hogy megtörténjen. Elmondta pontosan a királynak, 
hogy: a te saját prófétáid szájában hamis szellemek szólnak. Vagyis a próféta elmondta, hogy látott 
egy látást Istentıl. Micsoda irgalmas Isten ez! Isten küldött egy prófétát a királynak, aki elmondta 
pontosan, hogy mi fog történni, hogy: a te embereid szét fognak szóródni a hegyeken, és téged is 
megölnek. De ennek a prófétának nem hitt a király.  

 
1Királyok 22:24 
„Akkor odalépett Sédékiás, a Kénaána fia, és arcul csapván Mikeást, monda: Hogyan? 

Eltávozott volna tılem az Úrnak Szelleme, hogy csak néked szólana?” 
 
Ez tehát a hamis próféta hangja: hogy létezne az, hogy az Úr Szelleme engem elhagyott volna, és 

csak neked szólna?! A hamis próféta így szól: én beszélek az Úr Szelleme által, és te beszélsz a 
gonosz szellemek által – mondja z igaz prófétának. 

 
1Királyok 22:25-28 
„És monda Mikeás: Ímé meglátod azon a napon, amikor az egyik házból a másik házba 

mégy be, hogy elrejtızhess. Az Izrael királya pedig monda: Fogjad Mikeást, és vidd vissza ıt 
Ammonhoz, a város fejedelméhez, és Joáshoz, a király fiához; És mondjad: Ezt mondja a 
király: Vessétek ezt a tömlöcbe, és tápláljátok ıt a nyomorúság kenyerével és a nyomorúság 
vizével, míg békességgel megjövök. Monda pedig Mikeás: Ha békességgel térsz vissza, nem az 
Úr szólott általam. Azután monda: Halljátok ezt meg minden népek!” 

 
Azt mondja tehát az igaz próféta: ha te visszatérsz a csatából, akkor nem az Úr Szelleme szólt 

hozzám. És azt is tudjátok meg, hogy ezek a harcosok nem tértek vissza! A király tehát maga 
félrevezette magát. Az ellenség rájött a király tervére, és megölte ıt. Pontosan úgy halt meg a király, 
ahogy azt a próféta megjövendölte. Azért halt meg, mert ellenszegült, ellenállt Istennek.  

Mi a lecke ebbıl? Mit kell, hogy én ebbıl meglássak? Amikor mi az elménket eltökéljük, hogy: 
ezt és ezt a dolgot szeretném csinálni - és azt akarjuk, hogy Isten megáldja ezt az elhatározásunkat, 
valaki mondjon felénk egy Igét ezzel kapcsolatban, hogy amit mi végzünk, az úgy rendben van. Az 
igazság az, hogy ha kapsz ilyet, ha nem, úgyis azt fogod csinálni. És Isten lehetıvé kell, hogy tegye, 
hogy ezek a megtévesztı szellemek jöjjenek, és téged félrevezessenek, hogy az ı pusztulásukba 
kerüljenek. Az ı saját ellenszegülésük miatt.  

Úgyhogy ne okold Istent! Nem Isten az, aki a gyülekezeteket szétszórja. Az emberek a saját 
döntéseik termését aratják le.  

Sok olyan prédikátort láttam, aki helytelen döntések folytán a szellemi szemétdombra került. A 
nyája szétszóródott, és az ördög tanaiba süllyedt bele. Tanítják, hogy: Isten teremtette a gonoszt. 
Istent nem lehet gonoszsággal kísértetni, és İ maga nem kísért! Mindenki a saját teste által 
kísértetik, a saját cselekedetei által. Isten nem teremt gonoszt! Mert az a királyság, ami magával 
meghasonlik, az nem állhat fenn! Isten királysága pedig örökkön örökké megmarad!  

Nagyon sok olyan dolog, amely velünk történt, az nem Isten akarata volt.  
Sok olyan tanítást hallani, hogy minden, ami velünk történik, az Isten akaratában van. Ez is pont 

egy tana az ördögnek!  
Hallasz olyat, hogy: a nyelveken való szólás az ördögtıl van.  
Az a része az országnak, ahonnan én származom, nagyon ellenzik a nyelveken szólást, a Szent 

Szellemben való keresztséget, és a Szellem ajándékait.  
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Vannak barátaim az egyetemi évekbıl, olyan kemények ezzel kapcsolatban, mint a kıszikla. 
Gonosz szellemek tévesztették meg ıket, mert elhatározták a fejükben, hogy így fognak hinni.  

Van egy nagyon híres pásztor Hustonban, John Osteen. Amikor a Bibliában rátalált az igazságra, 
azt mondta, egy pásztorral találkozott, aki ezt mondta, hogy: nem fogom ezt prédikálni, mert ez nem 
a mi gyülekezetünknek a tana. Ez az elhatározás az, amely megnyitja az ajtót a gonosz szellemek 
számára, hogy megtévesszenek.  

Vannak olyan emberek, akik orvosi bizonylatokat hoznak, hogy meggyógyultak. Az emberek 
mégis sokszor mondják, hogy: igen, de ezt a csodát az ördög csinálta.  

 
 


