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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Biblia megértése 3. – Gyakran félreértelmezett Igék 3. 
 
Folytatjuk a kemény szólásokról tanító kazettáink sorozatát - ez a harmadik kazettája.  
Az elızıekben hallhattátok, hogy azok, akik nem fogadják el az igazságot, és azt nem tanítják - 

az elızı kazettánk végén a történetet nem fejeztük be. Az a pásztor, aki visszautasította, hogy az 
általa megértett igazságot tanítsa, azért, mert az ı gyülekezetében ez nem elfogadott tanítás, hat 
hónapra rá, miután Isten figyelmeztette, meghalt. Nem mondjuk azt, hogy Isten ölte meg! Nem! 
Mert nem Isten ölte meg! Kilépett Isten védettsége alól, és sátán tudta megragadni.  

Amíg megpróbálsz helyesen cselekedni, addig Isten kegyelme alatt vagy, de amikor magadat 
elhatározod, hogy te így és így teszel, és nem hagyod, hogy Isten Igéje megváltoztasson, akkor 
nagyon veszélyes földön jársz. 

 
Lukács 13:1-5 
„Jöttek pedig ugyanazon idıben némelyek, kik néki hírt mondának a galileabeliek felıl, 

kiknek vérét Pilátus az ı áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus, monda nékik: 
Gondoljátok-é, hogy ezek a galileabeliek bőnösebbek voltak valamennyi galileabelinél, 
mivelhogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek: sıt inkább, ha meg nem tértek, 
mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony 
Siloámban, és megölte ıket, gondoljátok-é, hogy bőnösebb volt minden más Jeruzsálemben 
lakó embernél? Nem, mondom néktek: sıt inkább, ha meg nem tértek, hasonlóképpen 
mindnyájan elvesztek.” 

 
Mit mond itt nekünk Jézus? Az ördög kint vár a világban, hogy elpusztítson, és ha nem tanulod 

meg a tényeket, akkor ı sikerrel fog járni. Jézus azt mondja, hogy: azok, akikkel ez történt, azok sem 
voltak nagyobb bőnösök, mint amilyenek ti voltatok. Az ördög mindannyiukat meg akarja ölni. Az 
ördög terád is kint vár a világban, hogy megöljön. De Jézus eljött. Hatalmas fényesség van az 
Újszövetségben. Jézus azt tanította: „ha láttál engem, akkor láttad az Atyát.” Ezért nézzél Jézusra! 
Jézus soha nem volt gonosz senkivel sem! És Jézus mindenkit meggyógyított, akinek volt rá hite. 

Jézus tanította: „ha láttál engem, akkor láttad az Atyát.” De a zsidók nem voltak hajlandók ezt 
elfogadni, ık Istenre, mint egy tüzet okádó Istenre néztek. Nem látták azt meg a zsidók, hogy az ı 
engedetlenségük hozza rájuk a bajt. Jézus, amikor az Újszövetségben tanítja a zsidókat Isten 
valóságos voltáról, ezt nem tudták megérteni. Nem hitték el, hogy İ Isten Fia. Miért? Mert ık úgy 
hitték, hogy Isten végzi mind a jó, mind a gonosz munkát. Rossz értelekben vallásos elképzeléseik 
voltak. És ma is, ezek a hazug, vallásos szellemiségek uralkodnak embereken és népeken, 
megvakítják a szemeiket, és bedugják füleiket, hogy ne lássanak, ne halljanak.  

Tanulmányozd Jézus Krisztus szolgálatát, mert ahhoz hasonlít a Mennyei Atya is!  
Ha itt a földön be tudják rólad bizonyítani, hogy te a gyermekedet beteggé tetted saját 

akaratodból, akkor börtönbe kerülsz. Ha Isten a földön élne, és csak a harmadrészét Isten tette volna 
annak, amivel a keresztények İt vádolják, akkor Isten teljes életét itt a földön börtönben töltené. De 
hát, hiszen tudjátok, hogy Isten nem ilyen! A vallások próbálják Istenrıl ezt a téves, kifordított képet 
alkotni. Egy torzított képet. A mi Istenünk az a mennyek Istene. Egyikıtök sem akarná elégetni a 
gyermekét! Miért vádolják mégis a Mennyei Atyát ilyen dolgokkal?  

Nem úgy tanítod meg a gyermekedet, hogy forró a kályha, hogy a kezét bedugod a tőzbe, hogy 
megégesse! Szavakkal, és szeretettel tanítod a gyermekedet. És Isten is az İ Igéjével tanít és fenyít 
minket.  

Szükség van arra, hogy megfegyelmezzük magunkat, mert tisztában kell lenni azzal, hogy amit 
vetünk, azt aratjuk. A Biblia azt tanítja, hogy: ne aggodalmaskodjatok semmi felıl!  Nagy különbség 
van a kétségek és a hitetlenség között! Addig vannak kétségei valakinek, amíg az Igébıl nem kap 
tiszta megértést.  
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De a hitetlenség az ettıl különbözik. A hitetlenség akkor jön, amikor elolvasod Isten Igéjét, 
látnád az igazságot, de azt visszautasítod – akkor válsz hitetlenné. És ez nagyon gyorsan hozza 
magával az átkot, amely rád száll.  

 A hamis tanoknak az egyik alapvetı tanítása, hogy minden, ami történik, Istentıl van. Isten hat, 
vagy közel hétezer évre Ádám hatalmába adta ki a földet. Ezért Istennek ebben az idıszakban nem 
áll hatalmában, hogy a földre lépjen, és ami csak neki tetszik, azt végrehajtsa. Megvan hozzá a 
hatalma, de az adott szavát nem tudja megszegni. Isten meg tudna tenni bármit. Bármit! Van, aki azt 
mondja, hogy: Isten mindenre képes! Igen, de hazudni nem tud.  

Hát, hiszen ezt mindenki tudja! De még egy pár perccel ezelıtt lehet, hogy te nem tudtad. Meg 
kell tanulnod az Újszövetségbıl! 

Velünk már nem eshet meg az, ami Jóbbal, mert az ördög nem tud minket Istennél vádolni, mert 
az ördög kivettetett a mennyországból Isten elıl.  A mai napon a te szád a te saját vádolód. Nincs 
szükséged arra, hogy az ördög vádoljon téged.  

A Jelenések könyvében vannak olyan fejezetek, amelyek a jövırıl szólnak, információs 
fejezetek a jövırıl.  

 
Jelenések 12:9-10 
„És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki 

mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ı angyalai is ıvele levettetének. 
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta: Most lett meg az üdvösség és az erı, és a 
mi Istenünk királysága, és az İ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója 
levettetett, aki vádolta ıket éjjel és nappal a mi Istenünk elıtt.” 

 
Eljött-e már az üdvösség? Az üdvösség eljött. Akkor ez már megtörtént! Az ördögöt a földre 

vettették, ezért többet nem tud Isten elıtt megjelenni, és a mi atyánkfiait vádolni. De Isten nem 
csúfoltatik meg: amit az ember vet, azt aratja is. Pontosan úgy, ahogy az elıbbi kazettákon 
hallhattátok: amit a zsidók vallottak, hogy ık elpusztulnak a pusztaságban, meg is történt velük. 

 Tudjátok, hogy ma mi történik? Ma az ördög mielıttünk van, és Istent vádolja mielıttünk. Azt 
próbálja elhitetni velünk, hogy: Isten tette ezt veled! Hallottatok már ilyet? Ma az ördögnek annyi 
lehetısége van meg, hogy mielıttünk vádolja Istent. 

 
2Mózes 4:21 
„És monda az Úr Mózesnek: Mikor elindulsz, hogy visszatérj Egyiptomba, meglásd, hogy 

mindazokat a csodákat véghez vidd a fáraó elıtt, melyeket kezedbe adtam; én pedig 
megkeményítem az ı szívét, és nem bocsátja el a népet.” 

 
Milyen kemény képet ad ez Istenrıl! Isten megkeményíti a fáraó szívét, hogy az nem bocsássa el 

a népet. Érzed a szívében, hogy ez így nem lehet igaz, mert ez nem Isten tulajdonsága, hogy İ ilyen 
gonosz lenne, hiszen Isten azt akarja, hogy az İ népe szabad legyen. Nem? Isten Igéje az az İ 
akaratát tükrözi. Amikor İ a népét szabaddá akarja tenni, és azt kimondja - az az İ akarata. Ez az, 
amit az Isten szíve kíván, és nincs abban ellentmondás.  

Nagyon sok embert ezek az Igék vetnek vissza. De nem lehet addig nagyobb hitük, amíg nem 
kapnak több megértést. És ha van egy kérdıjel az utadon, ez a kérdıjel megakadályozza a hited 
további munkálódását, ezért ezt a kérdıjelet meg kell válaszolni. Ha ez nem érted meg, maradj még 
velünk, és meg fogod érteni! 

 
2Mózes 8:32 
„De a fáraó ezúttal is megkeményíté az ı szívét, és nem bocsátá el a népet.” 
 
Itt azt olvastuk, hogy a fáraó keményítette meg a saját szívét. Más Igékben úgy olvassuk, hogy 

az Úr keményítette meg a fáraó szívét.  
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Tehát a héber eredetileg úgy áll, hogy Isten lehetıvé tette, hogy a fáraó megkeményíthesse a 
szívét - de a fáraó maga keményítette meg a szívét, nem Isten keményítette a szívét meg! De Isten 
minden helyzetbıl ki tudja hozni a legjobbat, amit İ csak akar elvégeztetni.  

Miért mondja Isten a dolgokat Mózesnek? Hogy Mózes ne legyen csalódott. Figyeljétek meg: 
Isten mindig megmondta Mózesnek elıre, hogy fog történni! Istennek mindig megvolt az elızetes 
tudása, ismerete a dolgokról. Isten látja elıre, hogy mi fog történni! De Isten nem tud egyetérteni az 
emberek saját önfejő akaratával.  

Isten ismeri az ember szívének az állapotát, és azáltal, mert ismeri a szíveket, tudja, hogy az 
illetı hogy fog cselekedni. Ez nem elıre elrendeltséget jelent Istentıl, hanem Isten elıre tudását.  

Isten nem azt mondta, hogy ily módon akarja, hogy történjen, azért mondta ki, mert tudta, hogy 
így fog történni.  

Jézus tanított minket az Újszövetségben, hogy nem azért válnak a dolgok olyanná, mert Isten 
akarja, hanem mert az emberek így irányították. Tanítja Jézus, hogy meglesz az embernek az, amit 
mondott. Nem azért történik meg, mert Jézus így mondta - mert már amúgy is ilyen módon van. 
Ezért tanított meg minket erre Jézus. Szívvel hisz az ember az igazságra. Amit kimond a szájával, 
azt mondja ki, amit hisz a szívében. Ahogy az ember hisz, olyan ı maga is.  

Istennek megvolt az elıre tudása. Elmondta Isten Mózesnek, hogy: ezeket a jeleket és csodákat 
fogod tenni, és a fáraó mindig el fog utasítani. Mondta Mózesnek: ne keseredj el, én majd a saját 
dicsıségemre fordítom mindezt! Mégis, ennek ellenére mondják az emberek, hogy Isten 
keményítette meg a fáraó szívét, hogy abból vegye az İ dicsıségét. Nem ilyen a mi Istentınk. Isten 
egy jó Isten! Az ember maga keményíti meg a szívét. Isten ezeket a jeleket végezte, hogy az İ 
emberei szabadon bocsáthassa.  

 
2Mózes 9:12 
„De az Úr megkeményíté a fáraó szívét, és nem hallgata reájuk, amint megmondotta az Úr 

Mózesnek.” 
 
Tehát az Úr megmondta már elıre Mózesnek! 
 
2Mózes 9:34-35 
„Amint látá a fáraó, hogy megszőnék az esı, meg a jégesı és a mennydörgés, ismét 

vétkezék és megkeményíté szívét ı és az ı szolgái. És kemény maradt a fáraó szíve, és nem 
bocsátá el az Izrael fiait, amint megmondotta az Úr Mózes által.” 

 
Ugye, hogy másképp látjátok most? Ugye, hogy egészen más, mint ahogy ezt esetleg tanították 

nektek? Isten szívét az vezérelte, hogy a fáraó majd megváltozik a szívében, és elengedni Izrael 
gyermekeit. A fáraó jóval elıtte megváltoztathatta volna a szívét, mielıtt az elsı ember is meghalt 
Egyiptomban. Isten a bölcs Isten! Az Ószövetségben minden, ami történik, elıképe az újszövetségi 
dolgoknak. Ezért szükséges, hogy szellemi értelemben megértsük a Bibliát.  

Jézus is úgy tanított, hogy a szellemi dolgokat mindig egyszerő fizikai példaképekben próbálta 
elénk hozni, hogy megértsük. 

 
Róma 1:20 
„Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az İ örökkévaló hatalma és Istensége, a világ 

teremtésétıl fogva az İ alkotásaiból megérthetı és átlátható; úgyhogy nincs mentségük.” 
 
Isten szellemi igazságait tehát a világ természeti dolgaiból megérthetjük.  
Ha megérted a kertben mőködı magok törvényét, úgy tudod mőködetni Isten királyságát is a 

szívedben. Ahogy elvetsz egy magot a kertben, úgy fogod az aratást learatni. Ha a harc, a küzdelem, 
a viszálykodás szavait mondod ki, azt fogod aratni. Ha a szeretet szavait mondod ki, a szeretet 
gyümölcsét fogod aratni. Ha a békesség szavait mondod ki, akkor békességet fogsz aratni.  
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Jézus a példaképeket mindig a természeti világból tárta elénk, és ezáltal kapunk megértést a 
szellemi dolgokról. A vallásos emberek válaszolják, hogy: ó, hát ez olyan egyszerő lenne akkor. 
Isten tudta az emberek szívének állapotát.  

Vegyünk például egy maréknyi agyagot, és egy maréknyi viaszt, és mind a kettıt helyezzük ki a 
napsütésre. Az agyag megkeményedik, és megrepedezik, és kiszilárdul, a másik, a viasz pedig 
megolvad. A napsugár lett volna igazságtalan, hogy az egyiket megkeményítette, a másikat meg 
megolvasztotta? Nem a napsugár volt igazságtalan! Az agyag viselkedett másként a napsugárral 
szemben és ezért alakult másképp a sorsa.  

Az ellenállás, az ellenszegülés a fáraó szívében – ez okozta a történteket. Mégis úgy fordították, 
hogy Isten keményítette meg a szívét. Ami okozta a történteket, az a fáraó szívének állapota, a 
keménysége volt. A szívben lévı ellenszegülés, lázadás okozza a szív állapotát, a szív 
megkeményedését. Ma is láttok ilyen embereket.  

Isten Igéjét úgy tervezte, hogy az a mi számunkra illeszthetı legyen, hogy a mi életünket úgy 
formálja, hogy az Isten Igéjének vonalában zajlódjon. Ha valaki ellenszegül Isten Igéjének, 
elhatározza magában, hogy: én ebben pedig nem fogok hinni. Ha írja ezt a Biblia, he nem írja.  

Egyszer egy szolgáló a következıt mondta: tudom ugyan, hogy ott van a Bibliában, de nem a mi 
gyülekezetünk tanai közé tartozik, ezért nem fogom prédikálni! Mit csinált? Megkeményítette a 
szívét.  

Ez, hogy megkeményítjük a szívünket, ez annyit jelent, mint ellenállunk, ellenszegülünk az 
Evangéliumnak. Jézus Krisztus Evangéliuma úgy íratott meg, hogy Jézus kezében te formálódhass 
azáltal, és ha nem  nyitod meg magad Isten Igéjének, akkor ezáltal megkeményíted a szívedet. Az 
Evangéliummal való szembenállásod következtében keményedik meg, kérgesedik meg a szíved.  

Ahogy te a szívedben válaszolsz az Evangéliumra, pontosan olyan, mint ahogy a két különbözı 
anyag válaszolt a napsugarakra. Az agyag úgy válaszolt, hogy megtöredezett, megrepedezett. Ha ez 
a nap hibája lenne, akkor a viasznak is pontosan úgy meg kellett volna keményednie. De a viasz 
munkálhatóvá vált, formálhatóvá vált, megpuhult.  

Ez a példa nagyon sokat segít majd nektek, hogy megértsétek, mi történik az emberek életében.  
Pál azt tanítja, hogy az igazak nem kapnak ítéletet. Miért kellene az igaznak magát megítélni? 

Isten Igéje elvégzi ezt.  
1Korinthus 31-ban olvasd el minden nap magadat. A szeretet útját kell járnunk. Helyettesítsd be 

oda a nevedet, és meg fogod látni, hogy hol tartasz az Úr útján. Ha a szeretet törvényében nem 
méred meg magad, akkor ezáltal kihívod az Urat. Isten Igéjét hívod ki - nem a betegségeket és a 
fájdalmakat.  

Azért, mert nem illesztjük magunkat Isten Igéjéhez, akkor kerülünk küzdelmekbe. Harcokba 
kerülünk, mert nem adjuk meg magunknak azt a lehetıséget, hogy az Ige munkálkodna az 
életünkben. És azért, mert ellenállunk és ellenszegülünk Isten Igéjének, ez az ellenállás rombolja le a 
védelmi kerítésedet. És ez hozza azokat a dolgokat valóságba az életedben, amelyeket nem Isten 
tervezett a számodra, nem Isten tette. A te saját lázadásod, ellenszegülésed!  

Ezek a szellemi bőnök hatalmasabb bőnök Isten szemében. Ennek ellenére a legtöbb keresztény 
a fizikai bőnöket látja csak, és ezért alakítják ki az ı elméleteiket és tudományukat a fizikai bőnök 
ellen. És elfelejtkeznek a szellemi bőnökrıl. És azt hiszik, hogy azáltal tetszenek Istennek, hogy a 
saját maguk fabrikálta törvényeknek eleget tesznek.  

Ha valaki nem fordul idejében az Úrhoz, akár fiatal korában is meghalhat. És mondhatja valaki: 
igen, Isten küldte rá az ítéletet. Nem Isten küldte az ítéletet! Az illetı saját maga hozta magára az 
Ítéletet, és ezért halt meg fiatalon. Isten nem küld ránk ilyen dolgokat! 

 
Zsoltár 66:18 
„Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.” 
 
Nemrégiben kerestek telefonon, és megtudtam, hogy az egyik pásztor barátom felesége majdnem 

meghalt.  
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Ez a pásztor, akivel telefonon beszéltem, üzenetként elmondta nekik, hogy az Úrtól jött üzenet: 
Mi volt az a bőn? Ellenszegülés Isten akaratával szemben az ı életükre nézve. Tehát ellenszegültek 
Isten akaratának. Isten másképp gondolta használni az ı férjét a szolgálatban. Mondhatnám azt is, 
hogy a feleség a buldog szerepét játszotta az életükben – nem engedte a pásztort úgy szolgálni, 
ahogy azt kellett volna. Meg kell bánnia ezt a fajta hozzáállását.  

Jézus is így imádkozott: ne az én akaratom, a te akaratod legyen meg. 
 
Róma 9:17 
„Mert azt mondja az Írás a fáraónak: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam 

benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.” 
 
A fáraónak ellenszegülés volt a szívében. Isten lehetıvé tette a fáraónak, hogy fáraóvá válhasson.  
Ugyanez a helyzet Iskariotés Júdásnál is. Nem volt elrendelve eredetileg, hogy ı azt tegye, amit 

tett. Júdásnál volt a jézusi kassza, és ı ırizte a pénzt, és Júdás lopott ebbıl a pénzbıl rendszeresen, 
és ez a cselekedete tette lehetıvé, hogy az ördög tudja használni nagyobb dolgokban is. A kis bőnök 
nyitják meg az ajtót a nagyobb bőnök számára. Az ı lázadása, ellenszegülése nyitotta az ajtót meg. 

 
Róma 9:21-22 
„Avagy nincs-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely 

edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre formáljon? Ha pedig az Isten az İ haragját 
megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tőréssel elszenvedte a harag 
edényeit, melyek pusztulásra készíttettek,” 

 
Ezekre az Igékre bármit rá lehet húzni, de én azt hiszem, hogy Isten itt a sátánról beszél, mert ez 

a sátánra illik rá.  
 
Ézsaiás 54:14-15 
„Megigazulás által leszel erıs, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a 

rettegéssel, mert nem közelít hozzád. És ha összegyőlvén összegyőlnek, ez nem éntılem lesz! 
Aki ellened összegyől, elesik általad.” 

 
Lesz tehát ellenség, és lesz ellenszegülés, de Isten azt mondja, hogy: ez nem tılem lesz! 
Nézzük a folytatást! 
 
Ézsaiás 54:16-17 
„Ímé, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége 

szerint: és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre! Egy ellened készült fegyver sem lesz 
jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak 
öröksége, és az õ igazságuk, mely tılem van, így szól az Úr.” 

 
Isten Lucifert felkent Kerubnak teremtette. Isten Lucifert nem úgy teremtette, mint ördög. Isten 

teremtette azokat a dolgokat, amelyek pusztításra valók – a 16. versben olvashatjátok. Vagyis a sátán 
az, aki pusztít, de nem e célból teremtette Isten Lucifert. Hanem ı maga esett és zuhant alá erre a 
mivoltára. Egy tökéletes Kerubnak teremtette ıt Isten. 

 
Róma 9:22 
„Ha pedig az Isten az İ haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy 

békességes tőréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek pusztulásra készíttettek,” 
 
Tehát meglehetısen igaz lehet, hogy itt Isten az ördögrıl beszél. 
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Róma 9:23 
„És hogy megismertesse az İ dicsıségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket 

eleve a dicsıségre alkotott, mit szólhatsz ellene?” 
 
Istennek megvan a terve, de az ördög azon munkálkodik, hogy ezt a tervet elhalassza, 

megsemmisítse. De Istennek a terve végül is valóra válik. 
 
Róma 9:11-13 
„Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az 

Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon; nem cselekedetekbıl, hanem az 
elhívótól, Megmondatott néki: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Amint meg van írva: 
Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig megvetettem.” 

 
Ez is rosszul hangzik, hiszen a Biblia azt mondja, hogy Isten nem személyválogató. 
 
Róma 9:14-15 
„Mit mondunk tehát: Vajon nem igazságtalanság-é ez az Istentıl? Távol legyen! Mert 

Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek 
kegyelmezek.” 

 
Látjátok, hogy hogyan lehet félreértelmezni ezeket az Igéket? 
 
Zsoltár 139:13-16 
„Bizony Te alkottad veséimet, Te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy 

csodálatosan megalkottál. Csodálatosak a Te cselekedeteid! És jól tudja ezt az én lelkem. Nem 
volt elrejtve elıtted az én testem, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld 
mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva; a 
napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük.” 

 
Dávid mondja tehát Istennek, hogy: még a testem formáltatása elıtt tudtál rólam. Az én 

lényemnek teljes természetét tudtad, még mielıtt megszülettem volna. Hiszen Isten a teremtıje az 
összes DNS molekuláinknak! Istennél van minden tudás! Még mielıtt megszülettünk volna, de ez 
nem az elıre elrendeltségünket jelenti! Isten ismeri az illetı személyiségét és tulajdonágait, még 
mielıtt megszületik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valakinek a természetes életét esetleg szeretné 
Isten.  

Ézsau például egy vadász volt. Tehát azt is mondhatnánk, hogy Isten ismerte már ıket, mielıtt 
megszülettek volna. Isten maga a szeretet. Soha nem győlölt senkit, és İ nem változik. Dávid azt 
énekli az Úrnak, hogy: ha még a pokolba is kerülök, a te szereteted ott is ott van énvelem.  

Annál nagyobb hazugságot soha senki nem mondhat rád, mint hogy Isten nem szeret téged! 
Amikor Pétert Jézus arra tanítja, hogy hányszor és hányszor kell megbocsátani egy nap a 

szomszédjának, Isten azt követelte tıle, hogy 490-szer tudjon megbocsátani egy nap. Isten nem 
kérne téged valamire, amit İ maga nem tenne meg! Jobb lenne persze, ha az ember nem követne el 
bőnt! Nem a bőnt szereti, amit elkövetsz, téged szeret! Tehát ha bőnt követsz el, az nem igaz, hogy 
Isten nem szeret téged! Isten örökké szeret téged. Isten maga a szeretet. Mindig ellenırizd le az 
Igéket!  

Miért kell megtenni? Hiszen az emberek még a gyógyulást tartalmazó Igékbıl is betegséget 
prédikálnak. A Biblia így íródott - az embernek saját szabad akaratot ad a hirdetésben.  

Ádám választotta az áldás és az átok közül az átkot. Ha igaz módon hasogatod Isten beszédét, 
akkor áldás jön belıle! Ha hibásan értelmezed Isten Igéjét, akkor átok származik belıle. A Szent 
Szellem az, aki segít abban, hogy helyesen hasogassuk Isten beszédét.  
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A probléma ott következik be, amikor az emberek magasan kitanultak a fejükben, és a 
szellemüknek pedig nincsen semmilyen iskolázottságuk, és ahogy a fejükbıl tanítják a Bibliát, a 
szívük nélkül, az teljesen téves. És akkor válik a hirdetett Ige, Biblia, átokká az emberek számára.  

A sátán kicsavarja, félreértelmezi az igaz Igéket. A sátán az, aki jelenleg Istent vádolja a te 
szemed elıtt, azért, hogy Isten rosszat tenne veled. Látod, Isten az, aki megbetegített, pontosan úgy, 
ahogy a Bibliában is szerepel – mutatja neked. Ha nem egyezik valami Isten karakterével, akkor ne 
fogadd el, mert ez téves értelmezésbıl van. Téves értelmezés, vagy téves fordításból származik.  

Mint ahogy az elıbb végigmentünk ezeken az Igéken, Isten mondja a Bibliában: én teremtem a 
gonoszt. Hát ez még viccnek is rossz! Az igazság az, hogy az én Bibliám is így van fordítva. De ha 
ezt az Igét elfogadnám, mint igazságot, akkor a Biblia maradék 99%-át ki kellene dobnom, mert ez 
nem egyezik Isten karakterével. Ha Isten valóban teremtené a gonoszt, akkor nagy bajban lennénk! 
Márpedig a Biblia maradéka az teljes igazság.  

Isten maga a fényesség. A föld kering a nap körül. Mi a sötétség? Az a fény hiánya. Ahhoz, hogy 
sötétséget teremtsünk, ahhoz az kellene, hogy Isten magát kizárja. Mert a fény megszünteti a 
sötétséget. Vannak ezek a zseblámpák - nem sötét lámpát veszel! Hát csak gondold végig!  

Isten soha nem tervezte azt, hogy a gonoszság legyen a földön!  
Jeremiás könyvében is olvashatjátok, hogy a mester hogy formálja meg az agyagedényeket. Sok 

keresztény ebbıl is tanokat formál. 
 
2Timóteus 2:18 
„Akik az igazság mellıl eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és 

feldúlják némelyek hitét.” 
 
Hasonlóak a mai tanítások is, mint például: nem lesz elragadtatás. Márpedig az elragadtatás 

bekövetkezik, amikor Jézus Krisztus megjelenik, és a halottak feltámadnak, és a hívık pedig a 
felhıkbe ragadtatnak. 

 
2Timóteus 2:19-20 
„Mindazáltal megáll az Istennek erıs fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az 

övéit, és: Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Egy nagy házban pedig 
nemcsak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépbıl valók is; és azok közül 
némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.” 

 
Itt van tehát az agyagedény is. Vannak edények a tisztességre, és vannak edények a gyalázatra. 

Az igazság az, hogy van, aki megkeményítette a szívét, és ezért jön a gyalázat, és sárból való 
edényhez válik hasonlóvá, mert engedetlenné válik Isten Igéjének. Azok, amelyek választ adnak 
Isten Igéjére helyes irányban, és nem lázadnak és ellenszegülnek, és nem a saját útjaikat akarják 
járni, azok a tisztesség edényeivé válnak.  

 
2Timóteus 2:21 
„Ha tehát valaki magát ezektıl tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és 

hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.” 
 
Ha valaki tisztán tartja magát azoktól a dolgoktól, amelyek megkeményítik a szívét!  
Vannak emberek, akik egyszerően ellenállnak Isten Igéjének, megkeményítik magukat. Legyél 

tanítható! Adjál választ Isten Igéjére! És Isten tisztességre való edénye legyél, megszentelt, és 
hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas legyél. Neked kell magadat ezért 
megtisztítanod! Errıl szól az egész fejezet: legyél az Úrnak jó katonája, jó munkása, használható 
munkása!  

16 évvel ezelıtt indította az Úr a szívemet, hogy menjek tengeren túlra misszionáriusnak, pont 
ezzel a fejezettel.  
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Egy kisvárosban voltam éppen látogatóban, egy gyülekezetet látogattam meg, és egy idısebb 
prédikátor pont errıl a részrıl prédikált. Gondolkoztam, hogy vajon miért?  

Tehát nyitottnak kell lenned, és azt is tudnod kell, hogy addig nem tud igazán szolgálni az Úr 
Jézust a szívedbıl, amíg nem tudod az İ Igéit, és az İ útjait megkülönböztetni. Istennek nincs 
szüksége több olyan prédikátorra, aki az ördög tanait hirdeti! Azokra a prédikátorokra van szüksége, 
akik pontosan ismerik Istent, és Isten alakját pontosan hirdetik. Jézus azt tanította: „ha láttál engem, 
láttad az Atyát.” 

 
1János 3:8 
„Aki a b őnt cselekszi, az ördögbıl van; mert az ördög kezdettıl fogva bőnben leledzik. 

Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” 
 
Jézus azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa! 
Egy másik fejezetét nézzük meg a Bibliának, amit olyan sokszor félreértelmeznek, hogy azt 

hiszem áldás lesz számunkra, ha megértjük az igaz eredetét.! 
 
János 9:1-4 
„És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétıl fogva vak volt. És kérdezék İt a 

tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? 
Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek 
benne az Isten dolgai, Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg 
nappal van: eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.” 

 
A zsidók annak idején abban a téves hitben voltak, hogy az ember már az anyja méhében is 

követhet el bőnt. Nagyon fontos ez a kérdés, amit itt feltesznek Jézusnak! Megkérdezték Jézustól, 
hogy: ki vétkezettet? Ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Jézus megválaszolja ezt a 
kérdést. Azt mondja: egyikıjük sem. Sem nem ez az ember, sem ennek szülei. Vagyis megválaszolta a 
kérdést. És valóban, ide tehetnénk egy pontot, és új mondatot kezdhetnénk. „Hogy nyilvánvalókká 
legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgát, aki elküldött engem.” Ezt 
olvastuk az 1János 3:8-ban. 

Azt hiszem, nagyon egyszerő lesz ezt megértenetek! Az a vakság az ördög munkája volt! És 
Jézus megválaszolta a kérdésüket, hogy egyikıjük sem vétkezett. A bőnnek semmi köze nem volt 
ehhez a vaksághoz.  

Ennek ellenére a prédikátorok bőntudat teljes Evangéliumot hirdetnek. Mindenhol a bőnt 
keresik. Az Újszövetségben hit által lehet Istentıl elfogadni! Ha megvalljuk bőneinket, 
megtisztulunk a bőnöktıl! Jézus Krisztus vére tisztít meg minket! Ezért ezeknek a prédikátoroknak 
végre le kellene venniük a szemüket a bőnrıl, a bőntudatról, és nem bőntudatot kellene prédikálniuk, 
hanem hitet. Hiszen Jézus is ezt mondja, hogy az ı szemeit csukva vannak. Ezek a prédikátorok, 
akik így hirdetnek, ık nem akarnak megváltozni. Minthogy annak idején a zsidók sem akartak 
megváltozni, Jézus tanításainak ellenszegültek, ellenálltak, akartak a régi tudásuk szerint 
megmaradni.  

Én úgy hiszem, hogy Jézus mindig az igazságot szólta, és Pál az igazságot kijelentés által kapta. 
Jézus Krisztus kijelentése által kapta Pál a tudást. 

 
Galata 1:12 
„Mert én sem embertıl vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus 

kijelentése által.” 
 
Ha Pál a tudását kijelentés által kapta Jézustól, akkor ugyanazokat a dolgokat kellett, hogy 

tanítsa, mint amiket Jézus tanított.  
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Apostolok Cselekedetei 28:24-27 
„És némelyek hittek az õ beszédének, mások nem. Mivel pedig nem egyezének meg 

egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Szellem Ésaiás próféta 
által a mi atyáinknak, mondván: Eredj el a néphez és mondd: Hallván halljatok, és ne 
értsetek; és nézvén nézzetek, és ne lássatok! Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel 
nehezen hallanak, és szemeiket behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne 
halljanak, szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam ıket.” 

 
És a mi tanítványainknak, akik az Igét tanulják, szeretnék visszautalni, hogy emlékezzenek e 

sorozat elsı kazettájára, ahol errıl szó volt. Mert ide csatlakozik vissza ez a rész, ott nem tudtam 
befejezni azon a kazettán. Emlékeztek, Ézsaiás 6-ban olvastuk azt a részt, hogy Isten volt az, aki 
becsukta az İ szemeiket, és füleiket, de Jézus az Újszövetségben úgy tanít, hogy ık saját maguk 
csukták be a szemeiket. És Pál is így tanít, hogy ık saját maguk hunyták a be a szemüket. És 
figyeljétek meg, hogy milyen hatalmas dolog az, hogy szóról szóra ugyanazt mondja el Pál, amit 
Jézus Krisztus. Vagyis láthatjátok, hogy Pál a kijelentést Jézus Krisztustól kapta. Pál a kijelentést az 
üdvösségrıl is Jézustól kapta. 

 
Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Isten nem gonosz Isten! Isten nem vakít meg embereket! Isten nem tesz gonosszá embereket! 

Azért jött vakság Izraelre, mert ık saját maguk hunyták be a szemeiket.  
Nagyon sok változás jön a következı idıkben, hamarosan, mert az idık vége felé járunk! Ezért 

ragaszkodni kell az új teremtmény igazságához! Itt mondja az Ige azt is: 
 
Róma 10:13 
„Mert mindenki , aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik .” 
 
Róma 10:17 
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” 
 
A hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl van!  
Azt is tanítja az Ige, hogy: „kegyelembıl tartattatok meg, hit által, és ez nem tıletek van! Isten 

ajándéka, nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék!”  
És ez a tanítás, hogy nem cselekedetekbıl van, itt annyi mindenrıl lehetne beszélni: 

elképzelésekrıl, elméletekrıl, követelményekrıl, amelyrıl úgy gondolnak a keresztények, hogy 
szükséges, hogy újjászülessünk. Arra van szükség, hogy ezeket a cselekedeteket abbahagyjuk. Arra 
van szükség, hogy megnyissuk a szemeinket ezen igazságok felé. Ahogy ezeket az igazságokat 
magyarázzuk a Bibliából, semmit nem használ neked, ha úgy döntesz, hogy becsukod a szemedet, és 
továbbra is a saját magad módján és útján próbálod magyarázni az Igéket.  

Úgy hiszem, hogy ezekben az utolsó napokban nagyon fontos, hogy a Szent Szellem akaratába 
és áramlásába kerüljünk, és az üdvösség és kiengesztelıdés üzenetét elvigyük az emberek felé! 
Megigazultunk Isten elıtt. Az egész világgal kiengesztelıdött Isten. Azért, amit Jézus Krisztus tett a 
kereszten. İ az, aki megváltott minket. Visszavásárolt minket.  

 
2Korinthus 5:17-21 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden . 

Mindez pedig az Istentıl van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki 
nékünk adta a békéltetés szolgálatát;  
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Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem 
tulajdonítván nékik az ı bőneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét. Krisztusért járván 
tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk , béküljetek meg az 
Istennel. Mert azt, aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává 
tétessünk İbenne.” 

 
 Miután új teremtménnyé váltál Jézusban, utána, miután kereszténnyé váltál, bőnök bocsánatát 

nyered. 
 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
 
1János 2:1-2 
„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van 

Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És İ engesztelı áldozat a mi vétkeinkért; de 
nemcsak a miénkért, hanem az egész világ vétkeiért is.” 

 
Vagyis bőneink bocsánatát nyertük. A bőnök megvallása a keresztények számára van. 
 
János 3:3 
„Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát.” 
 
János 3:15-18 
„Hogy valaki hiszen İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette 

Isten e világot, hogy az İ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen İbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az İ Fiát a világra, hogy kárhoztassa 
a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hiszen İbenne, el nem kárhozik; aki 
pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” 

 
János 3:21 
„Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az õ cselekedetei 

nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.” 
 
Értsük meg ezt a hatalmas igazságot, amit Jézus tett értünk, amit szeretetbıl tett értünk! Itt az idı 

minden gyülekezet számára, hogy végre kilépjenek a világ felé, és evangelizáljanak!  
Isten nem azért jött Jézus Krisztusban, hogy elítélje ezt a bőnös világot, hanem hogy megtartsa 

ezt a bőnös világot Jézus Krisztus által! Ez a kiengesztelés üzenete a világ felé.  
Ezért mondta Nikodémusnak Jézus: újjá kell születnetek. Ez egy szellemi újjászületés. Az ember 

természete a rossz oldalról való. 
 
 


