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ALAPTANÍTÁSOK 
Gyógyulás 8 – Kell-e egy kereszténynek szenvedni? 

 
Ézsaiás 55:9: Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az 

én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! 
 
Egy dolog, amit meg kell tanulnia az újjászületett kereszténynek: Istennek megvan a saját 

útja arra, hogy az akaratát kidolgozza az életünkben.  
Ez talán egy olyan oldala az igazságnak, amit nem szeretünk annyira hallani.  
Amikor bibliai igazságokat tárgyalunk, az hasonlít ahhoz, mint mikor egy hegyet 

megmászunk. Ha a hegy egyik oldalán mászunk fölfelé, akkor egyfajta kilátás nyílik meg, de 
ha a hegy egy másik oldaláról közelítünk fölfelé, akkor másfajta kilátást kapunk.  

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus a szenvedések által vált tökéletessé. 
 
Zsidó 5:8-9: Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet; 

9. És tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzıje lett mindazokra nézve, akik néki 
engedelmeskednek. 

 
Amikor a szenvedések területéhez érkezünk, akkor az emberek összezavarodnak.  
A keresztények ugyanúgy, ahogy a szenvedések területén összezavarodnak, hasonlóan 

zavartakká válnak az ima területén is. A gyülekezet az összes különbözı fajtájú imádságot 
egyetlen egy dobozba helyezi, utána jól összerázza ezeket, és úgy cselekszik, mintha mindaz 
egy lenne.  

De a Biblia azt tanítja, hogy különbözı fajtájú imádságok vannak. Az egyik fajta imádság 
nem helyettesítheti a másik fajta imádság helyét! 

Ugyanez a dolog igazságként hangzik a szenvedéseket tekintve.  
Keresztények mindazt egy dobozba helyezik, és utána jól összerázzák, összekeverik, és 

ezért nagyon megzavartakká válnak ezen a területen, hogy: kell-e egy kereszténynek 
szenvedni? 

 
1Péter 2:9-23: Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten 

tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbıl az İ 
csodálatos világosságára hívott el titeket; 10. Akik hajdan nem voltatok nép, most pedig 
Isten népe vagytok; akik egykor kegyelem nélkül voltatok, most pedig kegyelmet 
nyertetek. 11. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok 
meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek; 12. Magatokat a 
pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint gonosztevıket, a jó 
cselekedetekbıl, ha látják azokat, dicsıítsék Istent a meglátogatás napján. 13. Az Úrért 
vessétek magatokat alá minden emberi rendelésnek: akár királynak, mint 
feljebbvalónak; 14. Akár helytartóknak, mint akiket  İ küld a gonosztévık 
megbüntetésére, a jól cselekvıknek pedig dicsérésére. 15. Mert az az Isten akarata, hogy 
jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát; 16. Mint szabadok, és 
nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. 17. 
Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt 
tiszteljétek. 18. A szolgák teljes félelemmel rendeljék alá magukat az uraknak; nem csak 
a jóknak és kíméleteseknek, hanem a szívteleneknek is. 19. Mert az kedves dolog, ha 
valaki Istenre nézı lelkiismerettel tőr keserőségeket, igazságtalanul szenvedvén. 20. 
Mert micsoda dicsıség van abban, ha vétkeitekért tőritek el az arculverést? De ha jót 
cselekedtek és mégis szenvedve tőrtök, ez kedves dolog Isten elıtt. 21. Mert erre 
hivattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az İ 
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nyomdokait kövessétek. 22. Aki bőnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem 
találtatott: 23. Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem 
fenyegetızött; hanem rábízta magát az igazságosan ítélıre. 

 
Amikor a Biblia a szenvedésrıl szól, az nem betegséget jelent. Nekünk a betegségeket és 

a fájdalmakat nem kell elszenvednünk, mert Jézus Krisztus megváltott minket ettıl.  
Sokszor mondják azt az emberek, akik betegségektıl szenvednek, hogy: az Úrnak 

szenvedünk. De ez nem igaz, nem az Úrnak szenvednek! 
A Biblia viszont szól arról, hogy keserőségeket kell tőrni, és méltatlanul szenvedni.  
 
1Péter 2:20-23: Mert micsoda dicsıség van abban, ha vétkeitekért tőritek el az 

arculverést? De ha jót cselekedtek és mégis szenvedve tőrtök, ez kedves dolog Isten elıtt. 
21. Mert erre hivattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát 
hagyván, hogy az İ nyomdokait kövessétek. 22. Aki bőnt nem cselekedett, sem a 
szájában álnokság nem találtatott: 23. Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, 
szenvedvén nem fenyegetızött; hanem rábízta magát az igazságosan ítélıre. 

 
Itt van valami, amit mindannyiunknak meg kell különböztetni: Jézus Krisztus példáját a 

szenvedésben, és Jézus Krisztus helyettesítı munkáját a szenvedésben.   
Követni lehet az İ szenvedésének nyomdokait, de nem a helyettesítı munkáját, mert 

ebben az utóbbiban İ a mi helyünkre lépett.  
Figyeljétek, mit mond a Biblia, hogy: néktek példát hagyván, hogy az İ nyomdokait 

kövessétek. 
 
1Péter 2:22-23: Aki bőnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: 

23. Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetızött; 
hanem rábízta magát az igazságosan ítélıre. 

 
Aki szidalmaztatott, az İ üldözésében, az által, hogy ellene beszéltek, és ezért szenvedett. 

Halált elszenvedvén, és az İ vérét kiontatván, és a mi bőneinket magára vévén, a mi 
helyettesünk volt ebben. İ azért szenvedett, hogy nekünk már ne kelljen.  

Másrészt, nekünk is el kell szenvednünk az üldöztetéseket. Az emberek elkezdenek 
beszélni rólad, szidalmaznak téged - ezt mondja itt az Ige.  

Amikor Jézust szidalmazták, és megfenyegették az emberek, İ nem szólt vissza, hanem 
továbbment.  

Ugyanígy, ilyen módon én is az igazságot hozom elı, és arra nem szánom az idımet, hogy 
a kritikákat megválaszoljam.  

Gondoljuk csak el, mit szenvedett Jézus! 
 
Filippi 2:7: Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez 

hasonlóvá lett. 
 
Ez egy nagyon súlyos ár volt, amit neki meg kellett fizetni.  
Gondoljátok meg, hogy mit kellett Jézusnak elszenvedni ahhoz, hogy ezt megtegye!  
Egy másik fordítás szerint: „etette az İ szent erejét és dicsıségét, és olyanná vált, mint 

egy egyszerő ember.”  
Egy másik fordítás azt mondja: „letette minden elıjogát, az İ igazságos és jogos 

szentségét, és emberi lényként megszületett.”  
Gondoljatok bele, hogy ez mibe került? Megtanulta az engedelmességet a szenvedésekbıl.  
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A keresztnek engedelmes volt - nem ezt kellett megtanulnia. Mert engedelmes volt, hogy 
jöjjön, és az İ Atyjának akaratát beteljesítse, és tökéletessé vált azokon a szenvedéseken 
keresztül, amiket el kellett szenvednie. 

Zsidó 2:18: Mivel İ maga is megkísértetett a szenvedésekkel, segíthet azokon, akik 
megkísértetnek. 
 

Jézus elszenvedte a megkísértéseket, és nekünk is szenvednünk kell a kísértésekben - de 
hála Istennek, hogy İ képes arra, hogy megtartson minket.  

Jézus azért képes arra, hogy megtartsa, megsegítse azokat, akik megkísértetnek, mert İ 
maga is megkísértetett, és azt elszenvedte. 

 
Zsidó 4:15-16: Mert nem olyan fıpapunk van, aki ne tudna megindulni 

gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis 
bőntelen maradt. 16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy 
irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk. 

 
Figyeljük meg, hogy a Zsidó levél más fejezetében mit olvashatunk: 
 
Zsidó 5:2: Aki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygıkkel, mivelhogy maga is 

körül van véve gyarlósággal. 
 
Ezek azok a dolgok, amelyeket elszenvedett.  
Köszönet Istennek azért, hogy İ tud nekünk segíteni! 
Nézzük meg most az Apostolok Cselekedeteiben, hogy mit mondnak az apostolok a 

szenvedésrıl: 
 
Apostolok Cselekedetei 5:41: İk annakokáért örömmel menének el a tanács elıl, hogy 

méltókká tétettek arra, hogy az İ nevéért gyalázattal illettessenek. 
 
Ezek az Igék arról az apostolról szólnak, aki megkínoztatott, börtönbe zárattatott, 

megveretett azért, mert Jézus Krisztus tanításait hirdette.  
A mostani utolsó idıkben mi már nem szenvedünk ilyen üldöztetéseket és kínzásokat 

Jézus Krisztus Nevéért - de figyeljétek meg, hogy ık örömmel vették: 
 
Apostolok Cselekedetei 5:41: İk annakokáért örömmel menének el a tanács elıl, hogy 

méltókká tétettek arra, hogy az İ nevéért gyalázattal illettessenek. 
 
Nézzük meg azt a részt, amikor Saul, aki üldözte a keresztényeket, késıbb hogy alakul át 

Pállá: 
 
Apostolok Cselekedetei 9:10-16: Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, névszerint 

Ananiás, és monda annak azÚr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok, 
Uram! 11. Az Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, 
és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevő tárzusi embert, mert ímé imádkozik. 12. 
És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevő férfiú beméne hozzá és kezét reáveté, 
hogy lásson. 13. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertıl hallottam e férfiú felıl, mily 
sok bosszúsággal illeté a Te szentjeidet Jeruzsálemben: 14. És itt is hatalma van a 
fıpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a Te nevedet segítségül hívják. 15. Monda 
pedig néki az Úr: Eredj el, mert ı nékem választott edényem, hogy hordozza az én 
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nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai elıtt. 16. Mert én megmutatom néki, 
mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. 

Apostolok Cselekedetei 9:16: Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én 
nevemért szenvedni. 

 
Jézus mondta ezt!  
Pál nem betegségeket és gyengeségeket szenvedett! Itt keverednek össze az emberek.  
Mit kellett neki elszenvedni? Megtaláljuk a választ a Bibliában. 
 
2Korintus 6:4-6: Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok 

kitartásban, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. 5. Verésekben, tömlöcben, 
háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben. 6. Tisztaságban, ismeretben, 
hosszútőrésben, kedvességben, Szent Szellemben, tettetés nélkül való szeretetben. 

 
A keresztények mégis arról beszélnek, hogy az embereket betegséggel sújtanák. De ez a 

görög eredeti szó, amely a ’szenvedést’ ejti, ’megpróbáltatásokat’ jelent. 
 
2Korintus 11:23-31: Krisztus szolgái-é? Balgatagul szólok, én még inkább; több 

fáradság, több verés, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. 24. A 
zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. 25. Háromszor megkorbácsoltak, egyszer 
megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; 26. 
Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, 
veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, 
veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt; 
27. Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és 
szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. 28. Mindezeken 
kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. 29. Ki gyenge, 
hogy én is gyenge ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? 30. Ha 
dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. 31. Az Isten és a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak Atyja, aki mindörökké áldott, tudja, ho gy nem hazudom. 

 
Az eredeti szövegben így szól: „ki gyenge, ha én is ne gyenge volnék. Ki botránkozik 

meg?”  
Tehát megpróbáltatásokon, nyomorúságokon kellett keresztülmennie, ez okozta az ı 

gyengeségét.  
 
2Korintus 11:30: Ha dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. 
 
Látnotok kell, hogy nem betegségekrıl szól itt az Ige, hanem megpróbáltatásokról, 

próbákról, zaklatásokról, ami gyengeséggel jár. 
 
2Korintus 11:31: Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki mindörökké 

áldott, tudja, hogy nem hazudom. 
 
Az egész rész lényege az, hogy elképzelést adjon a számotokra, hogy mit kellett Pálnak 

szenvednie. Mindez üldözés volt.  
 
Róma 8:17: Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig 

Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsıüljünk meg. 
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Figyeljétek meg, hogy Pál nem abban az értelemben szól Krisztus szenvedéseirıl, 
amennyiben az İ megváltási szenvedését töltötte be, amikor Jézus a keresztre ment és 
meghalt értünk.  

Lehet, hogy valaki, mint mártír fog meghalni Krisztusért. Pál azonban nem a szenvedések 
olyan értelmérıl beszél, mint a betegség, hanem az üldözésrıl - mert nézzük meg a folytatást: 

 
Róma 8:18: Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók 

ahhoz a dicsıséghez, mely nékünk megjelentetik. 
 
Tudjátok, a keresztényeknek ez a fajta üldözéssel járó szenvedése megfigyelhetı 

manapság is, fıleg a kisebb településeken. Nehéz azt megérteni a keresztényeknek, hogy 
mindenkinek úgy áll jogában Istent dicsıíteni, ahogy az az ı szívébıl jön.  

A keresztényüldöztetések országról-országra, vidékrıl-vidékre más fajták lehetnek 
 
2Korintus 1:3-4: Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az 

irgalmasságnak Atyja és minden vigasztalásnak Istene; 4. Aki megvigasztal minket 
minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármilyen 
nyomorúságba estek, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. 

 
„Minden nyomorúságunkban” - de úgy is olvashatnánk, hogy minden szenvedésünkben.  
A betegségekbıl eredı szenvedésekrıl van-e itt szó? Nem! Az üldözésbıl adódó 

nyomorúságról van szó. 
 
2Korintus 1:5: Mert amint bıséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseibıl, úgy 

bıséges ami vigasztalásunk is Krisztus által. 
 
Itt megint csak nem arról szól Pál, hogy Krisztusnak szenvednie kellett értünk. Jézus 

egyszer és mindenkorra megtette ezt értünk a kereszten. Pál arról beszél, amikor Krisztust 
üldözések érték, és ezért szenvedett. Jézus is mondott valamit: 

 
János 15:18: Ha győlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elıbb győlölt 

nálatok. 
2Koritus 1:6-11: De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalástokért és üdvösségtekért 

van, akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalástokért van, mely ugyanazoknak a 
szenvedéseknek az elviseléséhez ad erıt, amelyeket mi is szenvedünk; 7. És a mi 
reménységünk erıs felıletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a 
szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. 8.Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok 
atyámfiai a mi nyomorúságunk felıl, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen, 
erınk felett megterheltettünk, úgyhogy életünk felıl is kétségben voltunk: 9. Sıt 
magunkat a halálos ítéletre is elszántuk, mert nem magunkban bizakodunk, hanem 
Istenben, aki feltámasztja a holtakat: 10. Aki ilyen nagy halálból megszabadított és 
megszabadít minket: akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani; 11. 
Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a nékünk adott 
kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg. 
 

Most kezdjük a képet teljessé látni. 
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2Korintus 4:8-9: Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem nyomoríttatunk; kétségek 

között vagyunk, de nem esünk kétségbe; 9. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; 
tiportatunk, de el nem veszünk. 

 
A legtöbb keresztény nem érti meg ezt a fajta üldöztetést.  
Ha a világban valaki mond rólad csak egy kicsi rosszat is, már rögtön képes vagy rá, hogy 

föladd. Az emberek az érzéseiket úgymond az ingükön viselik. Azt mondják: ó, már megint 
rólam beszélnek.  

Mi a helyzet vele? Jézusról is beszéltek. Úgyhogy örvendezz neki és legyél boldog benne!  
Megálltál már egy percre is, és elgondolkodtál-e, hogy mit mond errıl a Biblia? 
2Timóteus 3:12: De mindazok is, akik istenfélıen akarnak élni Krisztus Jézusban, 

üldöztetni fognak. 
 
Te szenvedsz-e üldöztetéseket? Ha nem, lehet, hogy azért van, mert nem Istenfélıen élsz.  
Ha nem tudsz szenvedni, nem tudod elviselni, hogy ellened legyenek, nem tudod elviselni, 

hogy rólad beszéljenek, és hogy üldözésben legyél, akkor jobb, ha már most feladod. Amikor 
kimész a világba, és az Evangéliumot hirdeted, akkor nem fogsz mindenki számára tetszeni.  

Pált ötször ostorozták meg egy híján negyvenszer. Ez 39 ostorcsapást jelent! Ötször! 
Háromszor kövezték meg! 

 
Galata 6:17: Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr 

Jézusnak jegyeit viselem az én testemen. 
 
Mirıl szól Pál? Azokról az ostorcsapásokról és kövezésekrıl, amelyek a testén nyomot 

hagytak. Téged még nem ostoroztak meg, nem köveztek meg, ugye? 
 
Kolosse 1:24: Most örülök az értetek elviselt szenvedéseimnek, és a magamrészérıl 

betöltöm az én testemben, ami híja van a Krisztusért való szorongattatásaimnak, az İ 
Testéért, ami a Gyülekezet. 

 
Ezt az Igét annak a fényében kell magyaráznunk, amit Pál már elızıleg mondott.  
Mi az, amit el kellett szenvednie?  
Minden szenvedését a Krisztus testéért szenvedte el, ami az Egyház.  
Milyen fajtájú szenvedésrıl beszél Pál? A tüdıgyulladás szenvedéseirıl beszél? Vagy 

esetleg a megfázásról, influenzás betegségekrıl?  
Nem! Ha mi úgy szenvedünk, mint Pál, akkor mi is az üldözésektıl szenvedünk! 
Másrészt vannak olyan hívık is, akik úgy gondolják, ha megtanulnak hinni Istenben, soha 

többet semmilyen problémájuk nem lesz.  
Vannak, akik ezzel az imakéréssel jönnek hozzánk, hogy: imádkozz értem, hogy soha 

többet semmilyen problémám ne legyen. Soha többet ne legyen gondom az ördöggel.  
Ilyenkor azt kérdezem: azt akarod, hogy azért imádkozzam, hogy meghalj? Mert ez az 

egyetlen út itt a földön, hogy több problémád ne legyen az ördöggel.  
Amíg ebben a világban élsz kedves keresztény, addig az ördöggel lesznek gondjaid, mert 

ennek a világnak ı az istene. Nem Isten az, aki mindezt rád hozza!  
Ezt mondja Isten Pálnak is: megmutatom, hogy mennyi mindent kell elszenvedned az én 

nevemért.  
Az ördög az, aki ellenedre lesz! 
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1Péter 3:12-14: Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az İ fülei azoknak 

könyörgésein; az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvıkön. 13. És kicsoda az, aki 
bántalmaz titeket, ha a jót követitek? 14. De még ha szenvedtek is az igazságért, 
áldottak vagytok; a fenyegetésüktıl pedig meg ne ijedjetek, se zavarba ne essetek. 

1Péter 4:12-15: Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tőztıl, amely megpróbáltatásul 
támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; 13. Sıt, amennyiben 
részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az İ dicsıségének 
megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. 14. Áldottak vagytok, ha Krisztus 
nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsıségnek és az Istennek 
Szelleme, akit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsıítitek İt. 15. Mert senki se 
szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevı vagy mint más dolgába 
avatkozó 

Sok-sok keresztény azért szenved, mert más dolgába avatkozik, vagyis beleüti az orrát 
más emberek dolgaiba. De ez nem a Krisztusért való szenvedés!  

Egyszer valaki megkérdezte a másiktól, hogy: Mit csinálsz te a pénzeddel? Azt kérdezte a 
másik: És te mit csinálsz a te pénzeddel? Azt válaszolta, hogy: Ahhoz semmi közöd.  

Tehát semmi köze az embernek ahhoz, hogy egy prédikátor mit tesz a pénzével. Az nem a 
te dolgod! A te részed, hogy megtiszteld Istent a tizeddel, vagy az adományaiddal, ha hiszel 
benne.  

Ha nem hiszel benne, akkor fejleszd ki benne a hitedet, mert nagyon sok minden tartozik 
oda, hogy Jézus Krisztusnak egy testét, egy gyülekezetét kifejlesszük. Ha ebbe a munkába te 
anyagiakat adsz, akkor az megnyomottan jön vissza hozzád.  

Micsoda áldás ez Istentıl! 
 
1Péter 4:16: Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyellje, sıt dicsıítse azért az 

Istent. 
1Péter 5:10: A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az İ örök dicsıségére hívott el 

minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, İ maga fog 
tökéletesekké, erısekké, szilárdakká és állhatatosakká tenni. 
 

A szenvedés gyors ütemben fog téged felnövekedtetni.  
Pontosan úgy, mint ahogy a fizikai világban. Ahogy egy gyermeknek az élelmét 

biztosítod, késıbb aztán eljön az idı, amikor neki saját magának kell megállnia a lábán. Maga 
kezdi az élelmét megvásárolni, és anyagi értelemben is a saját lábán kell megállnia.  

Rögtön fel fogod fedezni azt, hogy felnövekedtél-e már. Ha visszatekintek, én is látom 
azt, hogy a Szent Szellem sok-sok nehéz helyzetbe vezetett engem. Csak az, hogy tudod az 
Igét és felnövekedtél a hitben, ettıl még nem válsz felnıtté. Ezért van az, hogy nagyon sok 
ember nem vált felnıtté az Igében - mert nem maradnak meg a nehéz helyeken.  

Én köszönöm Istennek azokat a nehéz helyzeteket, ahová Isten tette lehetıvé, hogy 
odakerüljek, és keresztül menjek, és köszönöm Istennek azokat az embereket is, akik az 
orrukat ütötték a dolgaimba.  

Egyik alkalomkor Kenneth Haginnek egy szilveszteri alkalma volt. Azt mondta az Úrnak, 
hogy: Istenem köszönöm neked X.Y. testvérnıt.  

Pillanatok alatt mindenki Kenneth Haginre tekintett, mert ez a testvérnı egy pletykálkodó 
volt, egy nagy bajkeverı volt, aki mindig beledugta az orrát a többiek dolgaiba. Mindenkinek 
csak problémákat és bajokat okozott. (Volt egy ilyen testvérnım nekem is Ausztráliában.)  

Kenneth Hagin azt mondta, hogy: ı egy áldás volt az én számomra, mert azt okozta 
nekem, hogy folyamatosan a térdemen voltam Isten elıtt, és imádkoztam. Ha ı nem lett volna, 
ennyit biztos nem imádkoztam volna.  
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Kenneth Hagin tehát szenvedett emiatt - a testvérnı cselekedetei miatt -, de ez felnıtté is 
tette egyben.  

Ha visszaemlékeztek, Jézus Krisztust is a Szellem vezette a pusztába, és ott 
megkísértetett.  

 
Lukács 4:1: Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és viteték a 

Szellemtıl a pusztába. 
 
Sokszor az emberek az ördögöt okolják azért, mert a pusztaságba kerültek. 
 
Lukács 4:1: Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és viteték a 

Szellemtıl a pusztába. 
 
„A Szent Szellemtıl vitetett” – mondja a Biblia, és Jézus Krisztus a szenvedések által vált 

tökéletessé.  
Ha felfedezed, ha nem érted meg - akkor is így van.  
Ezek a dolgok azok, amik betörnek minket - vagy megtörnek minket.  
Itt jön be a hit, és itt van a tragédia is egyben: az emberek kezdik tanulni az Igét, 

megtanulják a hitet, és utána az az elképzelésük alakul ki, hogy most már akkor 
végigvitorlázhatnak az élet tengerén problémák nélkül. Úgy gondolják, hogy semmilyen 
megpróbáltatás, szenvedés most már nem éri ıket ez életben. Valaki egyszer csak ellenük 
támad, mond valami rosszat róluk, és akkor azonnal úgy érzik, hogy itt az idı, hogy feladják. 

 
János 16:33: Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen énbennem. E 

világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én legyıztem a világot. 
 
„E világon nyomorúságotok, üldözésetek lészen.”  
Az ördög minden útkeresztezıdésben útelzárási blokkokat fog eléd tenni, ha tud.  
Pálnak többet tudott ártani az ördög, és több akadályt tudott elé helyezni abban az idıben, 

abban az országban, mert ott még nem voltak vallási szabadság törvényjogok, mint ahogy itt, 
ebben az idıben vannak - és mőködniük is kellene.  

Lehet, hogy Isten egy olyan úton vezet téged, hogy egy városban egy új gyülekezetet 
kezdj el – és mivel Szellemmel teljes vagy, nyelveken beszélsz, teljes Evangéliumot hirdetsz, 
karizmatikus vagy, a keresztények nem akarják majd, hogy a városnak abban a részében te 
gyülekezetet építs, és lehet, hogy még bírósági pert is indítanak ellened. Ilyenkor 
használhatod azt a hatalmat, amit kaptál, és imával gyorsabban gyızelemre viheted az ügyet.  

De ebben a világban nem fogsz attól megmenekülni, hogy megpróbáltatásaid legyenek! 
Érdemes lenne megnézni, hogy mi történik akkor, amikor mi kezdünk új helyeken 

keresztény alkalmat. A sátán az istene ennek a világnak - és ebben a világban kell élnünk 
bizonyos mértékig -, ı pedig nyomást akar gyakorolni ránk, és megpróbálja megakadályozni 
az Evangélium terjedését, minden egyes városban, minden egyes helyen. De a pokol kapui 
nem vesznek erıt, hatalmat a gyülekezet felett – mert le van gyızve!  

Úgyhogy az emberek a szenvedések témakörét nagyon összekeverik!  
Valaki esetleg tüdıgyulladásban szenved, és azt mondja: én Jézusért szenvedek.  
De ez nem a Jézusért való szenvedés!  
Más területeken viszont bizony van szenvedés! 
 
Márk 10:28-30: És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és 

követtünk téged. 29. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, 
aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nıtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy 



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

 

12/9 Jim Sanders – Alaptanítások: Gyógyulás 8. 

 

feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit énérettem és az Evangéliumért, 30. Aki 
százannyit ne kapna most ebben az idıben, házakat, fitestvéreket, nıtestvéreket, 
anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendı világon pedig 
örök életet. 

 
Az Isten áldásait, a házakat, az áldásokat követelni akarjuk. Hallottál-e már olyat mondani 

valakitıl, hogy követelem az üldözéseket is, vele együtt? Nem hallani ilyet. De a 
szántóföldeket követelik - bizony követelni kell azt is, hogy megkapjuk.  

Az üldözéseket nem kell követelni, mert azokat úgyis megkapod.  
Tehát Jézus mondja, hogy fejlıdni is fogsz, és üldözések is lesznek.  
Hallottál-e már felháborodva hívıket azon beszélni, hogy milyen szép nagy házban lakik 

a prédikátor. Mi lenne, ha 100 háza lenne? Még akkor is igei lenne.  
Én is kapok elég üldöztetést, pedig csak egy kis lakásban lakom. Szeretnél-e egy másikat?  
Amikor az emberek kritizálnak, ha nem nıttél fel még szellemedben, akkor bizony 

megdobálnak. Neked semlegessé kellene válnod ezzel szemben!  
Engem mindig csak szakértık kritizálnak. Természetesen nem hagyom, hogy ezek a 

semmik engem megzavarjanak. 
 
János 15:20: Emlékezzetek meg ama beszédekrıl, amelyeket én mondtam néktek: 

Nem nagyobb a szolga az ı uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az 
én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. 

 
Jézus mondja nyíltan, hogy ebben a világban üldöztetések érnek majd.  
Sok keresztény ok nélkül szenved ebben a világban, az ı helytelen és hibás cselekedeteik 

miatt.  
Az egyik fı terület itt az lehet, amikor a szülık nem a helyes igei úton nevelik fel a 

gyermekeiket, és azért szenvednek, mert a gyermekek mikor felnınek, akkor hibás 
cselekedetekben vannak. De ez szükségtelen volt, és ez nem a Krisztusért való szenvedés. A 
butaság és a tudatlanság hiánya miatt való szenvedésben vannak.  

Sok-sok területen az emberek nem hallgatják meg Isten tanácsát.  
Egy másik állítást is szeretnék tenni most: Pál tövise nem betegség volt. Sem nem 

gyengeség, sem semmi másfajta betegség.  
Megnézzük most ezeket az Igéket, hogy Pál mit is mond itt! 
 
2Korintus 12:2-5: Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelıtt, 

hogy testben-é, nem tudom; hogy testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja, 
elragadtatott a harmadik égig. 3. És tudom, hogy az az ember, hogy testben-é, hogy 
testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja, 4. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott 
kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. 5. Az ilyennel 
dicsekszem; magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. 

 
Vagyis a gyengeségeimmel. Vagyis nem az én betegségeimmel – mondja Pál – hanem az 

én gyengeségeimmel. Ezt a görög eredeti szót három különbözı módon lehetséges lefordítani: 
gyengeség, gyengeelméjőség, vagy betegség. Pál sehol nem mondja azt az Igében, hogy én 
beteg vagyok. Pál mindig is a hústest kísértéseirıl beszél.  

Nézzük meg Pál tövisét, hogy mi is az: 
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2Korintus 12:7: És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott 

nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne 
bizakodjam. 

 
Sokan itt tévesztik el! Az Ige nem azt mondja, hogy Isten adta a tövist, és azt sem mondja 

az Ige, hogy ez betegség volt. Hanem „tövis adatott nékem a testembe” - de nem mondja az 
Ige, hogy Isten adta! Az emberek csak ezt feltételezik.  

Én be fogom bizonyítani az Igébıl, hogy az ördög tette ezt - mert azt mondja az Ige, hogy 
a sátán angyala, vagyis küldötte. Isten nem küldi a sátán angyalait hozzánk, hogy problémát 
okozzon nekünk mindenhol!   

Pontosan ez volt az, ami Pál tövisét jelentette a testben: az ördögnek egy angyala. Mert a 
küldött annyit jelent, mint valakit elküldtek.  

 
2Korintus 12:7: És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott 

nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne 
bizakodjam. 

 
Pál elmondja tehát, hogy a tövis a testben a sátán angyala. Az ördög egy angyala, akinek 

az volt a dolga, hogy mindenhol bajokat keverjen, amerre Pál járt és szolgált. Pál mindenfelé, 
amerre járt, feléledés történt, úgyhogy ezért az ördög zőrzavaros helyzeteket készített - és Pál 
pontosan erre utal itt.  

Túl sokan feltételezik errıl az Igérıl, hogy ez betegséget jelentene és Isten adta volna 
neki.  

Azt is mondják, hogy azért adta Isten ezt a betegséget, hogy Pált tökéletesebbé tegye. De 
igazság szerint a tövis a testben az egy szókép. Tehát ez egy kifejezés csak, amit gyakran 
használunk manapság is - tehát csupán egy szókép.  

A sátán angyala azért küldetett, hogy gyötörjön engem - mondja Pál. Személyes névmást 
találunk itt. De igazság szerint az angolban erre olyan szó található, amely mint például a 
tengeren a hajót, ahogy a hatalmas hullámcsapások hányják és vetik - tehát vallásos emberek 
abban az idıben mennyi támadást indítottak Pál ellen. Megverték, megostorozták, életére 
törtek.  

Utána hivatkoznak ezek a vallásos emberek arra, hogy: látjátok, amikor imádkozott azért, 
hogy ez a betegség eltávozzon tıle - és nem is gyógyult meg. De ez nem így igaz! Isten nem 
abban érdekelt, hogy az embereket beteggé tegye! Pál tövise a testben nem betegség volt, 
hanem a sátán angyala, hogy ıt gyötörje, hogy kínozza.  

Be fogom bizonyítani nektek, hogy ez egy angyal volt, a sátán küldöttje, aki azért 
küldetett, hogy megakadályozza Pált abban, hogy Jézus Krisztus Evangéliumát hirdesse.  

Nem betegség gyötörte Pált ebben az esetben sem, hanem veszélyes helyzetek voltak, a 
sátán dolgozta ki, hogy akadályozza Pált abban, hogy az Evangéliumot hirdesse 

 
4Mózes 33:55: Ha pedig nem őzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elıl, 

akkor, akiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a 
ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, amelyen lakoztok. 

 
„Szálka a szemetekben és tövis a ti oldalaitokban” - mondja az Ige.  
Emberekrıl beszél itt az Ige.  
Ha azt vesszük, hogy Pál tövise a testben, akkor esetleg azt látod magad elıtt, hogy Pál 

testébıl tövis állt ki. Nem ez a helyzet. Egyszerően arról van szó, hogy ez egy jelképes 
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szóhasználat volt annak az idınek a szóhasználatában. Ma nyilván másképp fejeznénk ki 
magunkat, a mai szóhasználat szerint arra, ha valaki zaklat minket.  

Isten azt mondja itt az Ószövetségben, hogy őzzétek ki annak a földnek a lakosait, mert 
különben tövis lesz az a ti oldalaitokban. Nem fizikai értelemben vett tövis a testben, nem 
betegség, nem fájdalom. 

 
Józsué 23:13: Bizonnyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem őzi 

többé e népeket elıletek; sıt inkább lésznek tinéktek tırré és hurokká, oldalaitokban 
ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek errıl a jó földrıl, amelyet az Úr, 
a ti Istenetek adott tinéktek. 

 
Itt újra megtalálható ez a szóhasználat. 
 
Bírák 2:2-3: Csakhogy ti se kössetek szövetséget ennek a földnek lakosival, rontsátok 

le az ı oltáraikat; de ti nem hallgattatok az én szómra. Miért cselekedtétek ezt? 3. 
Annak okáért azt mondom:Nem őzöm el ıket elıletek, hanem legyenek néktek mint 
tövisek a ti oldalaitokban, és az ı isteneik legyenek tinéktek tır gyanánt. 

 
Ez teljes bizonyítékot ad a számomra, hogy mit jelentett Pál tövise a testben. Nem 

betegség és nem gyengeség.  
 
2Korintus 12:7: És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott 

nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne 
bizakodjam. 

 
Ez az ördögtıl van, nem az Isten mőködése. 
2Korintus 12:8: Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék ez el tılem. 

 
Háromszor imádkozott. 
 
2Korintus 12:9: És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erım 

erıtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erıtlenségeimmel, 
hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem. 

 
Sokan félreértelmezik ezt az Igét, és azt mondják, hogy Jézus nem gyógyította meg ıt.  
De ez nem ezt jelenti!  
Nagy tanulsága a mi imáinknak is! 
Azt mondja Jézus: elég néked az én kegyelmem, az én képességeim, az én erım, elég 

számodra a te helyzetedben.  
Háromszor kereste az Urat. Nehéz azt megérteni az embernek, hogy az apostolok sem 

tudtak egyszerre mindent megérteni, hanem egy folyamatos kijelentés-sorozatként jött az 
igazság. Nem volt meg számukra a teljes isteni kijelentés, a Biblia, mint ahogy nekünk 
megvan.  

A kegyelem Isten hajlandóságát mutatja, hogy az ı erejét, hatalmát használja, még akkor 
is, ha nem érdemeltük ki.  

Amit Isten mond: neked kell, Pál, tenni valamit ezzel kapcsolatban, mert nem az én nem 
felelısségem, hogy az ördögöt levegyem a hátadról! Neked van hatalmad arra, hogy használd 
Jézus Nevét!  
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2Korintus 12:9: És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erım 

erıtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erıtlenségeimmel, 
hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem. 

 
Pál itt Isten erejére támaszkodik, és abban bízik, és nem a saját erejében. Eljutott arra a 

pontra, hogy belátta, hogy saját erejébıl nem képes a helyzetet megoldani, és átadta Isten 
erejének a helyzetet, hogy az ı ereje és kegyelme oldja meg a problémát, az İ dicsısége által 
a helyzetet gyızelemre víve.  

Amikor a saját képességeinkbıl akarunk valamit elvégezni az mindig gyengeséghez vezet.  
Amikor ezt felfedezzük magunkban, és rájövünk erre, akkor képes Isten az ı erejével és 

dicsıségével belépni.  
Ha azt gondoljuk, hogy mi magunk végezzük a munkát, az magunkról szól, és bajba fog 

sodorni minket. 
 
2Korintus 12:10: Annakokáért gyönyörködöm az erıtlenségekben, 

bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban 
Krisztusért; mert amikor er ıtlen vagyok, akkor vagyok erıs. 

 
Isten képes a gyızelemre. Isten ereje, Isten kenete képes a gyızelemre.  
Nem azt mondja Pál, hogy gyönyörködöm a betegségekben, hanem az erıtlenségekben, 

mert ha erıtlen vagyok, akkor vagyok erıs. Nem vagyok képes arra, hogy magam erejébıl 
megtegyem.  

Mert minden egyes alkalommal, amikor Pál az Evangéliumot prédikálta, üldöztetések 
érték.  

Ha itt betegségrıl volna szó, hogy létezne az, hogy amikor beteg vagyok, akkor vagyok 
erıs – ezt mondaná Pál. Ez teljesen értelmetlen lenne.  

Tehát erıtlenségrıl van szó, és nem betegségrıl. Szellemi dologról szól! 
Én nem tudom magamtól megoldani a helyzetet, ezért hagyom, hogy Isten ereje vegye 

irányítás alá a helyzetet, és oldja meg a problémát.  
Ezért mondja Pál, hogy: gyönyörködöm az én erıtlenségeimben, mert amikor erıtlen 

vagyok, akkor vagyok erıs. Erıs vagyok az Úrban, és az İ szent erejében!  
Ha valaki megtámadja a szolgálatodat, akkor nem igazán a személy támad rád, hanem 

azok a démonikus erık, amik mögötte állnak. Ilyenkor kell Isten elé menni imádságban, és 
megkötözni azokat a szellemi démonikus erıket, amik a szolgálatod ellen irányulnak, és a 
hatalmadat kell gyakorolni Jézus Nevében.  

Mi Jézus Krisztus szolgálatában vagyunk, és nem a saját erınkbıl mőködünk. A Szent 
Szellem kenetében bízunk, és a Szent Szellem kenetébıl visszük a szolgálatot. İ az a 
nagyobb, aki gyızelemre visz minket!  

Ezt mondja János apostol is a levelében, hogy: „nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a 
világban van.” 

Ezért vagyunk gyızedelmesek! 
 
1János 4:4: Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, 

aki bennetek van, mint az, aki e világban van. 


