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ALAPTANÍTÁSOK 
Gyógyulás az Úr asztalánál – Az Úr fenyítése 1. 

 
A mai napon az Úr fenyítésébıl származó gyızelemrıl fogunk tanítani! 
Ezen a területen nagyon sok téves nézet és félreértés van, mert sokszor az embereknek az az 

elképzelésük Istenrıl, mint aki egy gonosztevı, egy nagy büntetı bottal a kezében, és alig várja, 
hogy hibát kövess el, és azonnal lecsap rád.  

De ez nem a mi Mennyei Atyánk! Nem ilyen az én Istenem! Lehet, hogy a te Istened ilyen, de 
az enyém nem! 

Nagyon sok félreértés van az Úr fenyítésével kapcsolatban. 
Isten mindig is az alkalmat és a lehetıséget keresi, hogy az életben téged gyızelemre vigyen. 

Szeretnénk, ha olyan helyre kerülnél az életben, ahol el tudod ezt fogadni Istentıl.  
Isten a Szent Szellemét használja a Szent Igéjén keresztül, és nem a betegségeket, a 

szegénységet és a tragédiát szeretné rád árasztani a magasból, azért, hogy téged arra kényszerítsen, 
hogy İt kövesd!  

Ha Istennél valóban ez lenne az eset, akkor Isten nem lehetne a szeretı Mindenható Mennyei 
Atyánk.  

Ma errıl akarunk megértést szolgáltatni.  
Isten nagyon is érdeklıdik irántad. Szeretné, ha bıvölködnél, ha fejlıdnél, szeretné, ha 

egészségben lennél, szeretné, ha az isteni bölcsességben járnál, szeretné, ha Isten Szelleme 
vezérelne, szeretné, ha élveznéd az életedet, és örömöt találnál az életedben.  

Ezért most Isten Igéje tanításaiból megvizsgáljuk, hogy mit jelent az Úr fenyítése - hiszen az a 
vád is érhetne így minket, hogy mindig csak a hitrıl tanítunk, és megint a hitrıl, és nem esik szó 
arról, hogy mi lenne Isten fenyítése.  

 
Zsidó 12:1-2 
„Annakokáért mi is, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve 

minden terhet, és a megkörnyékezı bőnt, kitartással fussuk meg az elıttünk levı küzdıtért. 
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzıjére Jézusra, aki az elıtte lévı örömért keresztet 
szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült.”  

 
Megtudjuk az Igébıl, hogy bizonyságok fellege vesz minket körül.  
Kiket? Azokat, akik hitben vannak, hiszen az egész 11. fejezet a hitrıl tanít. Azt is mondja itt 

az Ige, hogy nézzünk Jézusra, aki a hitünk fejedelme és bevégzıje. Jézus tudja, hogy hogyan 
mőködik a hitünk, ezért nincs szüksége arra, hogy minden héten megtesztelje a hitünket.  

Még egyszer olvassuk a második és a harmadik verseket: 
 
Zsidó 12:2-3 
„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzıjére Jézusra, aki az elıtte lévı örömért keresztet 

szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült. Gondoljátok 
meg azért, hogy İ ily ellene való támadást szenvedett el a bőnösöktıl, hogy el ne lankadjatok 
és el ne csüggedjetek lelketekben.” 

 
Megtudhatjuk tényként, hogy Jézus nagyon sok ellenszegülıvel kellett, hogy szembesüljön.  
Ez az ellenzék nem Isten volt, és nem Isten fenyítése volt, hanem a bőnösöktıl kellett 

elszenvednie ezt az ellenállást. 
 
Zsidó 12:4 
„Mert még véretek kiontásáért nem állottatok ellen, tusakodván a bőn ellen.” 
 
Ezt a négy Igeverset azért olvastuk fel, hogy legyen képünk arról, mirıl szól ez a fejezet.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

11/2 Jim Sanders – Alaptanítások: Gyógyulás az Úr asztalánál 1. 

 

Zsidó 12:5 
„És elfeledkeztetek-é az intésrıl, amely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az 

Úrnak fenyítését, se meg nem lankadj, ha İ dorgál téged;” 
 
Itt kezd el az Ige arról szólni, hogy az Úr fenyít.  
Két fajtája van a fenyítésnek. Az elsı jelentése a ’Strong’ meghatározás szerint 

gyermeknevelést jelent - vagyis a fenyítés ebben az értelemben annyit jelent, mint kijavítás, 
gyermeknevelés, vagy utasítás.  

Ez nagyon különbözik attól, mint amit az emberek hisznek errıl. 
Amikor néhányan az Úr fenyítésérıl beszélnek, akkor ık a betegségre, szenvedésekre, 

szegénységre gondolnak, vagy tragédiákra gondolnak, amely az életükben bekövetkezik.  
Neked tudnod kell, mint kereszténynek, hogy az Úr fenyítése az nem tragédia és nem betegség, 

nem szegénység, nem olyan dolog, amely neked ártana, hanem olyan, amely megáldja az életedet! 
Olyan dolog, amely gyızedelmessé tesz az életben. Olyan segítség, amely által gyızedelmessé 
válsz az életben.  

Az Úr fenyítése a keresztények számára tehát nevelés.  
Ha te Isten gyermeke vagy, újjászületett, akkor az Úr fenyítése azt teszi, hogy erısebb leszel 

tıle, hogy felnövekedhess és megértsd Isten Igéjét.  
Nem olyan büntetés, amely által elgyengülsz, hogy fizikai értelemben szenvedj ebben az 

életben - hanem Isten Igéje által van.  
Isten a gyermekeit az İ Igéje által neveli.  
Tudom, hogy nagyon sok keresztény nem ért most egyet velem, de ha velem maradsz, és 

végighallgatod ezt a tanítást, hiszem, hogy Isten Igéje ezen a területen is segíteni fog neked!  
Ha most abbahagyod, ez olyasmi lenne, mint amikor az orvos a mőtıasztalon felvágta már a 

beteget, és mielıtt a mőtétet végrehajtaná és összevarrná a beteget, elmenne.  
Elıször várd meg, amíg összevarrunk!  
Örömmel tudom neked mondani, hogy az Úr fenyítése arra szolgál, hogy téged utasítson, hogy 

Isten helyes útjait megtaláld - mert az Úr fenyítése gyermeknevelést jelent.  
A görög eredeti így hangzik: poideno. Ez annyit jelent, mint gyermeket nevelni, tanítani, 

fegyelmezni büntetés által, utasítani, és tanítani.  
Ez a fajta nevelési oldal - a büntetés oldal -, akkor következik, amikor valaki folyamatosan 

ellenszegülésben van.  
Ez már a második része az Úr fenyítésének: büntetés azok számára, akik folyamatosan 

ellenszegülnek, megtagadják, hogy betöltsék Isten Igéjét, és megtagadják, hogy elfogadnák Isten 
Igéjét, mint tanítót. Akkor jön rájuk a büntetés, vagy tragédia, vagy gondok, problémák - de ezek 
nem az Úr kezébıl jönnek!  

 
Galata 6: 7-8 
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. 

Mert aki vet az ı testének, a testbıl arat veszedelmet; aki pedig vet a Szellemnek, a 
Szellembıl arat örök életet.” 

 
Amikor rossz dolgokat vetsz, akkor rossz dolgokat fogsz aratni is. Nem Isten kezébıl, hanem 

azért, mert fellázadtál Isten ellen, és nem voltál engedelmes azoknak a korrekcióknak, amelyek 
feléd jöttek - vagyis azoknak a nevelési útmutatóknak, amelyek Isten Szellemétıl jöttek.  

A Szent Szellem képes arra, hogy tanítson és utasítson téged, és Istennek nem kell problémákat 
helyeznie rád, mert a problémáktól nem fogsz erısebbé válni.  

Mégis nagyon sok olyan hívı van, aki úgy hiszi, hogy Isten helyezi ezeket a problémákat ránk, 
hogy olyan helyzetbe hozzon ezáltal minket, hogy erısebbé váljunk - és azért, mert így hiszik, 
ezért ezek a problémák jönnek is feléjük, és utána Istent okolják érte.  

Az igazság az, hogy egyáltalán nem Isten volt az!  
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Zsidó 12:5-11 
„És elfeledkeztetek-é az intésrıl, amely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az 

Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ı dorgál téged; Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, 
megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy 
bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig 
fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenki részesül, akkor fattyak vagytok és nem 
fiak. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és mi becsültük ıket; avagy nem sokkal 
inkább alávetjük magunkat a szellemek Atyjának, és élünk! Mert azok kevés ideig, tetszésük 
szerint fenyítettek; İ pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés 
ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazság 
békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa megedzıdtek.” 

 
A Biblia mondja tehát, hogy az Úrtól jön a fenyítés, de a probléma ott van, hogy az emberek 

elhatározták, eldöntötték magukban, hogy az Úr fenyítése a következı: problémák, betegségek és 
nehéz dolgok az életben.  

Tehát ık határozták meg, hogy ez jelenti az Úr fenyítését.  
Újra emlékeztetlek, hogy kétfajta fenyítése van az Úrnak!  
Az elsı fajtája az Úr nevelése - Isten fiainak.  
A második fajtája pedig büntetést jelent - azokra az emberekre, akik engedetlenek voltak. 

Azok, akik nem Isten Igéje alapján jártak. Azok, akik nem hallották meg Isten hangját, azok, akik 
nem hallgatták meg Isten hangját.  

Most lehet látni, hogy miért jönnek a hatalmas problémák azon emberek életébe. Még azoknak 
a lázadó embereknek az életébe is, akik Isten gyermekei - mert láttam olyanokat, akik 
folyamatosan ellenszegültek, és lázadásban voltak Isten Igéjével. Ez pedig problémákat és 
tragédiákat hoz a házadba - de nem Isten teszi!  

Igen, de ott van az Ószövetség – mondják.  
Van egy jó hírem a számodra: nem vagyunk az Ószövetségben! Az Újszövetségben, egy jobb 

szövetségben élünk, és jobb ígéreteken alapul ez a szövetség, és a kegyelem idıszakában élünk. 
Nem a törvény alatt vagyunk, hanem a kegyelem korszaka alatt!  

Vagyis az Úr fenyítése Isten gyermekeire száll. 
 
Zsidó 12:6 
„Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.”  
 
Megdorgálni annyit jelent, mint gyermeknevelésben részesíteni.  
Megostoroz pedig szó szerint azt jelenti, amelyben Jézusnak is része volt - és ez bizony verést 

jelent. 
Mindenki tudja, hogy Isten nem képes arra, hogy ostorral lejöjjön a mennybıl, és jól elverjen 

téged. Isten az Igéjével ostoroz meg.  
Nagyon sokan itt is beleesnek az ördög csapdájába. Isten képes arra, hogy az Igéjével szól 

hozzád, és az az Ige pontosan a szívedhez talál, és fogod tudni, hogy azon a területen elrontottad, 
és meggyızıdsz róla a szívedben. Ha akkor nem egyenesíted ki magad, és nem tartasz bőnbánatot 
és nem javítod ki az életedet azon a területen - ez az engedetlenség fogja megnyitni az ajtót az 
ördögnek.  

Vagyis utasításról van itt szó.  
Isten tehát nem szó szerint jön le a mennybıl és ostoroz meg téged.  
Ennek ellenére sokszor a keresztények az Ószövetségbe mennek, és onnan merítenek 

tanításokat Isten ostorozására példaként.  
De nem olyan szándékkal értette Isten azt, ahogy itt le van írva.  
A mi szeretı Mennyei Atyánk az Igével ostoroz meg téged, és az bizony sérelmes lehet, és 

fájdalmat okozhat, amikor İ megostoroz.  
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Vegyük példának, amikor Pál a korinthusi gyülekezetnek ír. Azokat a mondatokat, amit ott Pál 
leír - hiszem, hogy a korinthusiak inkább a bottal való verést választották volna, mint azokat a 
mondatokat. Pál a szavaival ostorozta meg ıket. 

 
Zsidó 12:6 
„Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.”  

 
Vagyis az Igével ostoroz meg minket. 
 
Zsidó 12:7 
„Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik 

fiú az, akit meg nem fenyít az apa?” 
 
Akkor nem fia lennél Istennek, hanem korcs lennél, ha nem részesednél ebben.  
Ha igaz lenne az, hogy Isten a betegségeket és a baleseteket használná, törött csontokat okozna, 

hogy ezzel tökéletesítse a gyermekeit - mint ahogy néhány keresztény ezt tanítja és hiszi -, akkor 
Istent a gyermekek ’megkorcsosításáért’ lehetne vádolni.  

Vagyis ilyenkor gyermekkínzásnak lehetne nevezni, és nem gyereknevelésnek neveznénk.  
Ha a földi bíróság elé kellene állnod azért, mert a gyermeked csontját eltörted, mit ítélnének? 

Azt mondanád a bíróság elıtt, hogy: szerettem volna megtanítani valamire a gyermekemet, azért 
törtem el a csontját.  

Megkérdezné a bíróság, hogy: miért égetted meg a gyermeked kezét?  
Mert meg akartam tanítani – válaszolod - a gyermekemet arra, hogy maradjon a tőzhelytıl 

távol. És azt válaszolnád, hogy azért tetted ezt, mert szereted a gyermekedet.  
Tudod, hogy mit tenne ez a földi bíróság? Bőnösként kellene megállnod, bőnösséggel 

vádolnának gyermekkínzásért, és börtönbe csuknának - és a kormánynak megvannak ezek az 
eszközei.  

Léteznek ilyen tanítások, hogy Isten a rákbetegséget azért teszi rád, hogy téged megtanítson 
valamire; Isten balesetet okozott neked, hogy valamire megtanítson.  

Pedig ebben az esetben Isten a gyermekeit megcsonkítaná, megkínozná – és Isten nem ilyen!  
Isten képes arra, hogy megszabadítson téged ettıl a gondolkodástól, és képes megáldani az 

életedet, hogy végre meglásd, hogy İ egy szeretı Mennyei Atya, és az İ Igéjét használja arra, 
hogy téged megtanítson.  

Ezért ne hidd el az ördög hazugságait! Ne fogadd el azokat a dolgokat, mert azok nem Igeiek, 
azok nem az Újszövetségbıl vannak!  

Az ördög okozta a számodra azt, hogy te ezt higgyed, mert az ördög használja ezt a tanítást, 
hogy: Isten az, aki okozta ezt neked.  

Isten nem ilyen! Isten az Igéjével utasít téged.  
Be fogom bizonyítni azt, amit mondtam, Isten Igéjével, és ezáltal te szabaddá leszel, és 

megszabadulsz nagyon-nagyon sok problémádtól - mert tudom, hogy nagyon sokan gondoltátok, 
hogy: ez bizony Isten, aki engem most ezzel és ezzel ostoroz. De ez nem Isten, és ezt be fogom 
nektek bizonyítani! Amikor megérted, akkor szabaddá válsz. Isten azt akarja, hogy jól legyél, hogy 
meggyógyulj, hogy fejlıdj. Szeretné, ha gyızelemben járnál.  

Az ördög nem akarja, hogy szabad légy.  
 
Zsidó 12:5 
„És elfeledkeztetek-é az intésrıl, amely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az 

Úrnak fenyítését, se meg nem lankadj, ha İ dorgál téged;” 
 
Vagyis az Úr, mint fiaknak szól - vagyis ez gyermeknevelés, hiszen úgy szól hozzád, mint 

fiaknak. 
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Zsidó 12:6 
„Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.”  
 
A megostoroz itt azt jelenti, hogy Isten Igéjének a vízfürdıjével mos meg téged.  
 
Efezus 5:26 
„Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdıjével az Ige által.” 
 
Az Ige által, a víznek fürdıjével tisztít meg minket! 
 
Zsidó 12:7 
„Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik 

fiú az, akit meg nem fenyít az apa?” 
 
Vagyis úgy bánik veletek, mint fiával.  
Kell ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk, mert nagyon sokakat foglalkoztat.  
Az egyik ilyen téves nézet, hogy: Isten a problémákat arra használja, hogy az embereket 

İhozzá vezesse. Tehát ha nem is közvetlenül İ helyezte rá a csapást, de használja ezeket a 
csapásokat, hogy a bőnös világot magához vezesse.  

Ez nagyon jól hangzik, és a vallásos emberek úgy gondolhatják, hogy ez így igaz, de nem 
tükrözıdik az Újszövetség fényében igazként.  

Mondja sok ember azt, hogy Isten még a gonosz dolgokat is használja, a betegségeket is 
használja.  

Nem, Isten nem használja a betegséget eszközként!  
Lehet, hogy miközben egy ember betegségben szenved, ideje van arra, hogy elgondolkodjon az 

igazságon, és alkalma lesz újjászületni. Isten minden alkalmat fel tud használni arra, hogy az 
embereket újjászületésre vezesse, de ez nem azt jelenti, hogy Isten helyezte rá azt a betegséget!  

Ezen  a területen tehát le kell ellenıriznünk a Bibliánkat, és meg kell néznünk, ezek a dolgok 
hogy illenek össze. 

 
Róma 2:1-2 
„Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert amiben mást 

megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat teszed te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, 
hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek.”  

 
Arról szól itt az Ige, akik igazságtalanok, aki ítélnek és fellázadnak.  
 
Róma 2:3-4 
„Vagy azt gondolod, óh ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is 

azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az İ jóságának, 
elnézésének és hosszútőrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged 
megtérésre indít?” 

 
Hallottátok-e, mit írt itt Pál apostol? Hogy: „az Istennek jósága téged megtérésre indít!”  
 
Róma 2:4 
„Avagy megveted az İ jóságának, elnézésének és hosszútőrésének gazdagságát, nem 

tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?”  
 
Természetesen azokról a dolgokról szól itt az Ige, azoknak a dolgoknak a megítélésérıl, 

amelyet az elızı fejezetben olvashatsz: 
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Róma 1:29-31 
„Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, 

rosszasággal; telve irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel; 
Pletykálkodók, rágalmazók, istengyőlölık, dölyfösek, kevélyek, dicsekedık, rosszban 
mesterkedık, szüleiknek engedetlenek, Értetlenek, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, 
engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.” 

 
Ha ıket megítéled, és ugyanezen dolgokat te is cselekszed, akkor nem fogod elkerülni Isten 

ítéletét. Isten ítéletérıl beszélünk. Ha a test számára vetettél, akkor a test számára romlást fogsz 
aratni.  

Ez Isten törvénye. Az ember learatja, amit elvetett.  
 
Galata 6:7 
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.” 
 
Ha azokat a dolgokat veted el, amit az elıbb felolvastunk, akkor problémákat fogsz learatni.  
Az ember addig ihatja az alkoholt, amíg végül is a máját felemészti, és akkor meghal.  
De ezért ne Istent okold! Mert amit vetett, azt le is aratta. Isten Igéjének ítéletét aratja le.  
Isten Igéje azt mondja: learatja, amit elvet. De az nem Isten terve volt. Egy olyan törvényt 

hozott mőködésbe, hogy a saját testét pusztította el azáltal, hogy Istennek engedetlen volt.  
Sokan engedetlenek vagytok Isten Igéjének, és úgy gondoljátok, hogy Isten az, aki elnyomott 

benneteket, és sanyargat benneteket, anyagi problémákat okoz nektek, betegséget és gyengeséget - 
pedig a tények csupán azok, hogy megsértetted Isten törvényeit, vagyis magadat hoztad abba a 
helyzetbe. Ezért itt az idı a számodra, hogy megtérj abból a cselekedetbıl!  

Ha nem tudod ezeket a dolgokat, akkor úgy hiszed, hogy Isten tette. 
 
Róma 2:4 
„Avagy megveted az İ jóságának, elnézésének és hosszútőrésének gazdagságát, nem 

tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?” 
 

Vagyis Isten hosszútőrı, mert a kegyelem korszakában élünk.  
Isten még azt is megengedi, hogy elátkozd İt, és gonosz dolgokat beszélj Isten ellen, és Istent 

okold - és nem fogja a kezét felemelni ellened, és Isten nem fog ítéletet küldeni ezért az életedre.  
Azt azonban meg fogod látni, hogy az illetı le fogja aratni azokat a rossz dolgokat az életben, 

amiket elvetett magának.  
Másként szólva: Isten Igéje alapján az illetı learatja ezeket a rossz dolgokat, és utána Istent 

okolja érte.  
Mi az igazság? Ellenszegült, és ellenállt azoknak a törvényeknek, amelyeket Isten rendelt, és 

ezért jött rá a pusztulás. Nem Isten személyesen és közvetlenül helyezte rá azokat a betegségeket 
és szenvedéseket, amelyben van, egyszerően arról van szó, hogy ez az ember a testének vetett 
pusztulást, és azt learatja.  

Ha rossz dolgokat vetsz el, az aratás idejében le is kell aratnod. Nem is kell az aratásban 
munkálkodnod, a rossz termés akkor is meglesz: gazzal lesz tele a földed. 

 
Róma 2:4 
„Avagy megveted az İ jóságának, elnézésének és hosszútőrésének gazdagságát, nem 

tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?” 
 

Vagyis ne vesd meg Isten jóságát, amely téged megtérésre indít!  
Felfedezted-e azt, ahogy az Ige mondja, hogy Isten jósága téged a megtérésre indít?  
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Gondolnád azt, hogy a problémák és a bajok és a gondok azok, amelyek téged a megtérésre 
vezetnek - de a Biblia nem ezt mondja. Az igazság az, hogy a vallásos emberek így beszélnek - de 
nem a Biblia.  

 
Róma 2:5-6 
„De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint győjtesz magadnak haragot a 

haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. Aki megfizet mindenkinek a maga 
cselekedetei szerint:” 

 
Vagyis a magad számára győjtesz magadnak haragot.  
 
Róma 2:7-9 
„Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsıséget, tisztességet és 

halhatatlanságot keresnek, örök élettel; Azoknak pedig, akik versengık és akik nem 
engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. 
Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedı ember lelkének, zsidónak elıször meg 
görögnek;” 

 
A gonosz saját magának szerzi ezeket, és az ítélet napján az Úr fog velük foglalkozni. Ebben az 

éltben is learathatják, és az emberek ezt Isten ítéltének hívják - de ez nem más, hanem a vetés és 
aratás törvénye.  

Amit szeretnék, ha most észrevennél, hogy Istennek a jósága az, amely az embereket a 
megtérésre indítja. Isten nem problémákat helyez ránk azért, hogy mi megtérjünk Hozzá.  

Legyél biztos abban, hogy Isten pontosan olyan módon teszi, ahogy az Igéje írja. Isten a Szent 
Szellemét használja, hogy megtérésre vezessen az Igéjén keresztül az İ jósága által.  

 
Zsidó 12:9 
„Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és mi becsültük ıket; avagy nem sokkal 

inkább alávetjük magunkat a szellemek Atyjának, és élünk!” 
 
Mondja az Ige, hogy a testi apáinknak engedelmeskedünk.  
Sokszor az emberek az Úr fenyítését fizikai dolgokkal hozzák kapcsolatba. Lehet, hogy úgy 

végzıdik majd a dolog - fizikai megjelenésben - de itt az Ige a szellemi értelmő fenyítésrıl szól. 
 
Zsidó 12:5,9 
„És elfeledkeztetek-é az intésrıl, amely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az 

Úrnak fenyítését, se meg nem lankadj, ha İ dorgál téged; … Aztán, a mi testi apáink 
fenyítettek minket és mi becsültük ıket; avagy nem sokkal inkább alávetjük magunkat a 
szellemek Atyjának, és élünk!” 
 

Az Úr fenyítése az İ Igéjén keresztül van - amikor te elfeledkezel az İ Igéirıl.  
Mondja az Ige, hogy sokkal inkább engedelmeskednünk kell a szellemek Atyjának, és élünk.  
Ez a kulcs, amit itt meg kell értenünk!  
A te testi, földi hústest édesapád a földi módon fenyített meg téged. A szülıknél elıfordul, 

hogy fizikai, testi fenyítést alkalmaznak, de elsı sorban náluk is a szavakban való fenyítés a 
megfigyelhetı. De semmiképpen nem használjuk a nevelésben ezeket a gyermekpusztító dolgokat, 
mint a csonttörés, és a tőzbe égetés.  

Ennek ellenére a keresztények Istent azzal vádolják, hogy emberkínzással neveli a gyermekeit.  
Van különbség mégis, hogy: a földi apáink földi módon foglalkoznak a gyermekekkel, Isten 

pedig szellemi módon.  
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A Mennyei Atya úgy foglalkozik velünk, mint egy szellemi lény. Ez a foglalatosság pedig 
szellemtıl szellemhez szól.  
İ veled az İ Igéjén, az İ Szellemén keresztül szól, és foglalkozik és fenyít. Isten Igéje eledel 

a te szellemed számára. Az İ Igéje utasítás a te szellemed számára. Az İ Igéje fenyítés és 
figyelmeztetés a te szellemed számára.  

Isten nem megkínzója a gyermekeinek! Nincsen nála rákbetegség, vagy gond, és nem okoz 
tragédiákat. Isten a saját Igéjét használja erre.  

 
Efezus 6:4 
„Ti is atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek ıket az Úr tanítása és 

intése szerint.” 
 
Az itteni görög szó eredetije a fenyítés - pontosan az a szó, amelyet a Zsidó 12-ben olvastunk.  
Vagyis ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése 

szerint. Nem azt mondja, hogy az Úr betegségeiben neveljétek fel ıket, hanem az Úr tanítása és 
intése szerint neveljétek azokat! 

 
2Tmóteus 3:16 
„A teljes Írás Istentıl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre.” 
 
„Az igazságban való nevelésre” - a görög eredetiben ugyanaz a szó, amelyet a Zsidókhoz írt 

levélben az Úr fenyítésének fordítanak.  
Érted-e ezt? Ugyanaz az alap, gyökér görög szó.  
Most már érted, hogy az Úr fenyítését abban az Igében félreértelmezted?  
Mert olvassuk el még egyszer: 
 
2Tmóteus 3:16 
„A teljes Írás Istentıl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre.” 
 
Az igazságban való nevelés jelenti azt, hogy megjobbítod, megfedded, tanítod.  
A teljes írás Istentıl ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, a jobbításra. Isten Igéje ez, és 

nem a rákbetegség. Isten Igéje, és nem a tragédiák. A tejes Írás Istentıl ihletett, és nem a 
betegségektıl és a gyengeségektıl.  

 
2Tmóteus 3:17 
„Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 
 
Azért adja Isten az Igéjét, hogy tökéletes legyen az İ embere - nem a bőnösöknek adja, hogy 

még jobban föllázadjanak Isten Igéjével szemben.  
Az ördög a saját cselekedeteivel hozza rátok a problémákat, nem Isten!  
Ezt meg kell érteni! 
 
Zsoltár 94:10-12 
„Aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? İ, aki az embert tudományra tanítja: 

Ismeri az Úr az embernek gondolatait, hogy azok hiábavalók. Boldog ember az, akit Te 
megfeddesz Uram, és akit megtanítasz a Te törvényedre;” 

 
Megint a megfeddésrıl és a tanításról szól.  
Sokan nem értettétek még ezt meg. 
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Titus 2:11-12 
 „Mert megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, 

hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül 
éljünk a jelenvaló világon.” 

 
Nagyon meg fogod szeretni ezt az Igét. Ettıl teljesen szabaddá válsz majd!  
Ez a két Ige a legkedvesebb Igéim közé tartozik a Bibliában.  
Mert találjátok ki, hogy ebben a 12. versben a tanít Ige mit jelent? Mi ez az Ige a görög 

eredetiben? Megfenyít.  
Mit szóltok hozzá?  
Az Úr kegyelme jelent meg, és ez hoz téged új életre. Megtalálod itt: „mert megjelent az Isten 

üdvözítı kegyelme minden embernek.”  
És akkor a 12. vers: 
 
Titus 2:12 
„Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, 

mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon.” 
 
Isten kegyelme tanít minket - vagyis nem a fizikai kínzás eszközei tanítanak meg téged, mert 

azok a dolgok, amiket Istenrıl feltételezünk, az emberkínzásnak minısülne a bíróságon.  
Ugyanaz a görög eredeti szó szerepel, amely itt tanításnak van fordítva, egy másik fejezetben 

pedig az Úr fenyítésének.  
Ebbıl azt kellene, hogy lássuk, hogy a Szent Szellem az, aki tanít minket, aki utasít minket.  
Nem ezt tanítja végig Isten Igéje? 
 
János 15:1-3 
„Én vagyok az igazi szılıtı, és az én Atyám a szılımőves. Minden szılıvesszıt, amely 

énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, 
megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, 
amelyet szóltam néktek.” 

 
Megtaláljuk itt ezt a szót, hogy: megtisztít. Mit jelent ez a szó? Annyit jelent, hogy tisztává 

tesz.  
Megtudjuk közvetlenül a 3. versbıl, hogy hogyan tisztít meg minket: 
 
János 15:3 
„Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.” 
 
Vagyis az Igén keresztül teszi. 
 
János 15:4 
„Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szılıvesszı nem teremhet 

gyümölcsöt magától, hanemha a szılıtıkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem 
maradtok.” 

 
Vagyis Isten Igéjével tisztít meg minket.  
 
Zsidó 12:5 
„És elfeledkeztetek-é az intésrıl, amely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az 

Úrnak fenyítését, se meg nem lankadj, ha İ dorgál téged.” 
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Voltál már olyan helyzetben, hogy egy barátod megdorgált? Rosszul találtak az ı szavai, 

amikor azt mondta neked, hogy: hé, ne tedd már ezt!  
Isten ugyanígy dorgál meg az Igével. Isten nagyon jól képes arra, hogy a gyülekezetét az Igével 

fölnevelje.  
 
Efézus 5:26 
„Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdıjével az Ige által.” 
 
Isten nem helyez rád betegségeket és gyengeségeket! Ez egy nagy csapdája az ördögnek! 

Egyszerően arról van szó, hogy nagyon sok ember learatja, amit elvetett. 
 
2Timóteus 2:23-25 
„Az ostoba és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok 

háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem szabad torzsalkodnia, hanem legyen 
mindenkihez szívélyes, tanításra alkalmas, türelmes. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülıket; 
talán ha adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére.” 

 
A 25. Igében újra olvashatjuk: „aki szelíden fenyíti az ellenszegülıket.”  
Ugyanez a görög szó szerepel, amit az elıbb az Úr fenyítésére olvastunk.  
Nem azt mondja, hogy szelíden eltöri a karját, és a csontjait, és súlyos betegségekkel sújtja, és 

tragédiákat okozna neki. Nem így fenyít az Úr! Azt mondja itt az Úr, hogy én szelíden utasítalak 
arra, hogy hogyan tudsz megszabadulni.  

A kulcsszó itt, hogy utasít - és ez ugyanaz a görög szó, amelyet a fenyítésre használunk.  
Ehhez Igékre van szükség. Még egyszer olvassuk el: 
 
2Timóteus 2:23-25 
„Az ostoba és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok 

háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem szabad torzsalkodnia, hanem legyen 
mindenkihez szívélyes, tanításra alkalmas, türelmes. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülıket; 
talán ha adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére.” 

 
Nagyon sok minden van itt! Nagyon sok minden van ebben az Igében, csak az emberek nem 

ismerik fel – ezáltal az ördög kelepcéjébe, csapdájába esnek.  
Már most hallom a keresztényeket, ahogy mondják: de hiszen az Úr küldte az utamba ezeket a 

gondokat, hogy engem megfegyelmezzen.  
De nem ezt mondja Isten Igéje! Szelíden utasítja azokat, akik ellenszegülnek, hogy meg tudj 

állni az igazságban, hogy megtérést adna nekik Isten az igazság megismerésére.  
A 26. versre figyeljetek nagyon: 
 
2Timóteus 2:26 
„És felocsúdnának az ördög kelepcéjébıl, aki foglyul tartja ıket a maga akaratában.” 
 
Látjátok-e? „És felocsúdjanak az ördög kelepcéjébıl az emberek.” 
A problémák nem fognak téged az ördög kelepcéjébıl kimenteni. Érted-e ezt?  
Hagyjad, hogy Isten Igéje megtanítson, megfeddjen, utasítson, hogy ezáltal kikerülhess az 

ördög csapdájából, „aki elevenen foglyul tartja ıket a maga akaratában” – mondja az Ige. 
Elıször is mondja itt az Ige, hogy ellenszegülı vagy. De nekik lehetıségük van a megtérésre, 

az igazság megismerésére, és az által fognak felocsúdni az ördög kelepcéjébıl.  
A görög eredeti szó itt annyit jelent, hogy fölébredni végre, hogy Isten végre meg tudná nyitni 

a megértésed szemeit. 
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1Sámuel 15:23 
„Mert, mint a varázslásnak bőne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és 

bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ı is megvetett 
téged, hogy ne légy király.” 

 
Arról tanítunk most, hogy mit jelent az Úr fenyítése!  
De felfedezed-e, hogy visszautasíthatod az Úr Igéjét? És ha megveted az Úr beszédét, az 

bőnnek számít - hiszen mondja az Ige, hogy az engedetlenség olyan, mint a bálványimádás bőne.  
Ha ezek után, miután hallottad a tanítást azt mondod, hogy: én attól még úgy fogok hinni, 

ahogy a gyülekezetem tanította – ez annyit jelent, mint makacsság, és konokság, és az Úr 
szemében ez bálványimádásnak tőnik.  

„Mivel te visszautasítottad az Úr beszédét, İ is megvetett téged” – itt Saulról van szó. Saul azt 
az utat választotta, hogy engedetlen volt az Úr szavának. Megtagadta, hogy teljesítse az Úr szavát.  

Tudjátok a 24. vers mit mond? 
 
1Sámuel 15:24 
„Akkor monda Saul Sámuelnek: Vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te 

beszédedet; de mivel féltem a néptıl, azért hallgattam szavukra.” 
 
Saul a néptıl félt.  
Te is embernek akarsz inkább tetszeni? Jobban tennéd, ha Istennek akarnál tetszeni, mert ha 

embereknek akarsz tetszeni, akkor bajba kerülsz.  
Nézzétek a 26. versben mit mond Sámuel: 
 
1Sámuel 15:26 
„Sámuel pedig monda Saulnak: Nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak 

beszédét, és az Úr is megvetett téged, hogy ne légy király Izrael felett.” 
 
Isten utasította vissza Sault? Nem. Saul saját magának okozta - ı utasította vissza Isten Igéjét. 

Izrael felkent királya volt, ez pedig azt jelenti, hogy azt kell tenned, amit Isten mond.  
A zsidó nép mindig is ellenszegülı nép volt, vagyis nem azt tették, amit Isten akart, hanem 

amit a saját fejüktıl akartak.  
A legtöbb keresztény úgy gondolja magáról, hogy ı tökéletes, és ezt a bőnt nem látják, és nem 

értik, és engedetlenek az elhívásukra, amit Isten az életükre helyezett, és nem taníthatóak.  
Vagyis makacsok - és Isten szemében ez a bálványimádás bőne.  
 
 


