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TEREMTÉS – 3. A kísértés 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2017. 02. 10. 
 

Kulcsok a Biblia megértéséhez 
Hóseás 4,6/a. 
6/a. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány (bibliai ismeret) nélkül való… 
A Mózes első könyvének első három fejezetében található a Biblia megértésének a kulcsa. Van, akit még 

nem tanítottak a teremtésről, vagy hallott már róla, de nincs elég megértése, így nem leszel képes pontosan 
értelmezni a Bibliát. Ma az emberek egy része azért istentagadó, mert nem értették meg a Bibliának a 
teremtésről szóló részét, és nincsenek tisztában azzal, hogy kik ők (hármas felépítésű szellemi lények) és 
honnan származnak (mennyből születtünk le).  

1Mózes 1,31/a.  
31/a. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó… 
Isten csak jó dolgokat teremtett, mert Ő jóságos természetű.  
Jakab 1,17. 
17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll 

alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.  
Istennél a mennyben minden örökös (Biblia), de a világ állandóan változik (jogszabályok, KRESZ).  
Zsidó 13,8.  
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
Ha Isten csak jót teremtett, akkor megkérdezheti valaki, hogy miért vannak olyan állatok (ragadozó 

állatok: aligátor, cápa, oroszlán), amelyek emberekre támadnak? Isten nem olyannak teremtette az állatokat, 
amilyenek ma.  

1Mózes 1,29-30.  
29. És monda Isten: Ímé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, 

amelyen maghozó gyümölcs van: az legyen néktek eledelül.   
30. A föld minden vadainak pedig és az ég minden madarainak és a földön csúszómászó minden-

féle állatoknak, amelyekben életnek lehelete van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett.  
Kezdetben az állatvilág is és az ember is növényevő volt.  
1Mózes 6,21.  
21. Te pedig szerezz magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy 

neked is, azoknak is legyen eledelül.   
Csak növényi eredetű táplálékot fogyasztottak a vízözön előtt és a vízözön alatt, amíg a Noé bárkájában 

tartózkodtak. 
1Mózes 9,1-3.  
1. Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és 

töltsétek be a földet.  
2. És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja, az égnek minden madara: minden, ami 

nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;  
3. Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mind-

azokat.  
Az állatok csak azután kezdték el egymást enni, miután Noé kiengedte őket a bárkából. Noé vízözöne 

után kezdődött el a húsevés, mert a növényzet kipusztult és a vízözön után időbe telt, hogy újra 
elszaporodjon a növényzet a földön. 

(Ádámtól számított hetedik évezred végén, a millenniumi korszak lejárta után Isten megint újrateremti a 
földet és véglegesen helyreállítja az eredeti állapotot. Teljes békesség lesz, az állatok nem támadnak senkire 
és semmire sem és minden állat újra növényevő lesz. Ésa. 65,25) 

A földön ma látható dolgok a sátán által megrontott természet következményei. Ezek akkor nyilvánultak 
meg, amikor Ádám átadta a hatalmát a sátánnak, aki törvénytelenül (jogtalanul) teszi tönkre az emberek 
életét. Csak annak van Krisztusban kapott törvényes hatalma a földön, aki testben született meg, mert csak a 
fizikai testben élő ember képes használni a szavak erejét. Azért kell az embernek megszületnie testben, hogy 
a szája szavaival hatalommal tudjon szólni!  
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Amikor Ádám az Istentől kapott föld feletti bérleti jogát továbbadta a sátánnak, akkor a sátán vált ennek 
a világnak a fejévé, és eltorzította Isten egész teremtését. (2Kor. 4,4) Ádám Istentől kapta a hatalmát, de nem 
tartotta meg a rábízott föld feletti hatalmát, hanem továbbadta a sátánnak. 

Vannak, akik azt mondják: Ha lenne Isten, akkor nem lenne ennyi háború, erőszak, felfordulás, szen-
vedés, és nem születne ennyi nyomorék csecsemő sem. De Isten igenis létezik, és kizárólag akkor tud 
beavatkozni a helyzetekbe, ha mi, hívők az imáinkkal felhatalmazzuk Őt. A hittel kimondott imáinkkal 
mindent előre meg kell alapozni.  

A sátán a gonoszságából fakadóan eltökélte, hogy tönkreteszi Isten művét, és a teremtett dolgok termé-
szetét megrontotta. Amikor katasztrófa pusztít valahol, akkor többen azt mondják, hogy ez Isten csapása 
volt, de ez hazugság. Te ne vádold Istent, mert valójában az ördög végezte a pusztítást.  

Mivel az emberek többségének hiányos a bibliai ismerete, ezért azt hiszik, hogy a gonosz dolgok Istentől 
származnak, de Isten tervében ilyen nem szerepelt. A mennyben nincs semmi olyan eszköz, amivel Isten az 
emberekre csapást mérhetne. 

 

Olvasnak például Jóbról és az őt ért megpróbáltatásokról, és a Bibliával ellentétes következtetéseket 
vonnak le. Csak a rossz oldalát látják az eseményeknek, és Isten jóságát és szabadítását nem. Például az 
Írásokban ez áll:  

Jób 1,16.  
16. Istennek tüze esék le az égből, és megégeté a juhokat és a szolgákat, és megemészté őket…  
A pusztító tüzet nem Isten küldte, hanem az ördög! Az Igében említett „tűz” villámlás volt. Az 

Ószövetségben a legtöbb ember úgy hitte, hogy nemcsak a jó, hanem minden rossz dolog is Istentől ered, 
ezért olvashatunk így több Igét is. Ez az oka annak, hogy még manapság is zavartságot okoz az embereknél, 
amikor az Ószövetséget olvassák.  

Az ószövetségi részeket sok esetben nehéz helyesen értelmezni a pontatlan fordítás miatt, ezért fontos 
gyülekezetbe járni, tanításokon növekedni, mert így nyerhetsz kijelentést és megláthatod az Igék közötti 
összefüggéseket. Isten nem egy büntető Isten, hanem Ő a mi szerető Mennyei Atyánk. Nem Isten a szerzője 
a halálnak, a gonoszságnak vagy a szerencsétlenségeknek, hanem az ördög.  

Az ördögnek nem volt semmi hatalma Ádám bukásáig. Ádám (első ember) bukása az oka annak, hogy a 
sátáni erők szabadjára lettek engedve a földön. Amikor Ádám bűnbe esett, onnantól kezdve jelent meg a 
halál a földön. 

Róma 5,12.  
12. Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és ekkép-

pen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek az egy által;  
Az Ige kijelenti, hogy egy ember (Ádám) által jött be a halál a földre.  
1Korinthus 15,21. Egyszerű fordítás 
21. A halál ugyanis annak következtében éri el az embereket, amit egyetlen ember (Ádám) tett. Ha-

sonlóképpen a (szellemi) halálból való feltámadás is egyetlen emberen (Jézuson) keresztül kezdődött el.  
1Mózes 2,16-17.  
16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.   
17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meg-

halsz.  
Isten megmondta Ádámnak, hogy mi fog történni akkor, ha eszik a tiltott gyümölcsből. Mivel Ádám 

ekkor még egyedül volt, ezért Éva nem hallhatta ezt a parancsot.  
1Mózes 2,21.  
21. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak 

oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét.   
Isten látta, hogy Ádám nagyon magányos, ezért egy hozzáillő társat, egy asszonyt adott mellé, hogy 

boldogságban élhessenek.  
Rövid időn belül megjelent az ördög egy kígyó képében és a ravaszságával, valamint a megtévesztésével 

megkísértette Évát. Az ördög már a kezdetekben ott volt és arra várt, hogy mikor jön az a pillanat, amikor rést 
talál, hogy beférkőzhessen az emberek életébe. Mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. (1Ján. 3,8) 

1Mózes 3,1-6.  
1. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett, és monda az 

asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?  
2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;   
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3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egye-
tek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. 

4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;  
5. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olya-

nok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.   
6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a böl-

csességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett.  
A kísértés három lépése: kísértés, fontolgatás és cselekvés (ami lehet visszautasítás vagy elfogadás). 

Ádám elmondta Évának Isten parancsát a tiltott fával kapcsolatban. Tehát Évának tudomása volt Isten 
parancsáról, de mégsem állt ellen az ördögnek.  

A sátán azt mondta az asszonynak: olyanok lesztek, mint az Isten. A nagy becsapás abban rejlik, hogy a 
sátán csak féligazságot mondott. Ádám és Éva annyira felbuzdult azon, amikor meghallották, hogy „olyanok 
lesztek, mint az Isten”, hogy nem is figyeltek Isten üzenetének arra a részére, amely azt mondja, hogy „meg-
ismeritek a gonoszságot” is. 

Amikor Éva szakított a tiltott gyümölcsből, akkor adott abból a mellette levő férjének is, és az engedet-
lenségük miatt mindketten bűnbe estek. Isten, amikor szabad akaratot adott a teremtményeinek, akkor az 
magában rejtett egy kockázatot is.  

Ádám Istentől kapott szabad akaratából döntött, így és ezzel célt tévesztett. Ádám ekkor nem töltötte be 
vezetői szerepét, mert nem állította meg a feleségét, és emiatt a teljes felelősség őt terhelte. Isten tehát nem a 
halál, hanem az élet szerzője!  

Zsidó 2,14.  
14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő (Jézus) is hasonlatosképpen részese lett 

azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. 
A halál az Isten és az ember közös ellensége. Ádám a bűn miatt halt meg, mert a bűn magával hozta a 

halált. Először a szellemi halál jött be a földre, majd ennek következtében idővel a fizikai halál is 
megnyilvánult.  

Róma 6,23/a.  
23/a. Mert a bűn zsoldja halál… 
 

A test úgy lett készítve, hogy újraépítse önmagát 
Isten Ádám testét örökéletűnek alkotta, de az orvostudomány nem tudja az okát annak, hogy miért hal-

nak meg az emberek. Annyit tudnak, hogy az emberek betegség és elgyengülés miatt meghalnak, de azt nem 
tudják, hogy miért öregszik a test. Pedig a test úgy lett tervezve, hogy újraépítse önmagát minden 7–11 éves 
időszak alatt. Nézzük meg ezekre a kérdésekre a bibliai válaszokat. 

Amikor Ádám evett a tiltott fa gyümölcséből, abban a pillanatban halandóvá vált a teste. Ádám rosszul 
döntött, mert a halhatatlanság helyett a halandóságot választotta az Édenkertben. Ádámnak minden hatalma 
megvolt arra, hogy uralkodjon, és maga alá vessen minden létező dolgot a földön.  

1Mózes 2,15.  
15. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. 
Isten azért helyezte őt a Kertbe, hogy őrizze azt. Az őrizni szó jelentése: megvédeni, oltalmazni és őrt 

állni. Más szavakkal: megvédeni a Kertet minden betolakodótól, ami a kígyóra is vonatkozik.  
Ádám valójában akkor halt meg, amikor ellenszegült Istennek, mert ezzel átok alá helyezte magát. 

Szellemileg abban a pillanatban halt meg, amikor bűnbe esett. Fizikailag pedig 930 éves korában halt meg, 
mert az ördögnek ennyi időbe telt a testét tönkretenni. (1Móz. 5,5) Végül Isten 120 évet határozott meg az 
ember földi élete számára. (1Móz. 6,3) 

Isten azt mondta az embernek: de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél. A gonosz szó jelenté-
se: csapás, szerencsétlenség, baj, szomorúság, fájdalom, sértés és bajkeverés. Isten nem akarta, hogy Ádám 
egyen a tudás fájáról, ami a jó és a rossz közötti különbség megismerésének a lehetősége volt.  

A jó és a rossz szavak héber jelentése az áldás és a csapás ismerete. Az ember bukása közvetlen kapcso-
latban volt a kimondott szavaival. Amikor Ádám bűnbeesett, akkor megszerezte azt a tudást, hogyan lehet az 
áldás mellett átkot is mondani a szavaival. 

Ádám evett a tiltott gyümölcsből, ami nagy ostobaság volt a részéről. Isten megmondta neki: Ne tedd, mert 
meghalsz! Az igaz, hogy tudást szerzel, amivel megismered a gonoszt is! Ádám már tudta, hogy hogyan 
mondjon áldást, így őneki csak a gonoszságot kellett megismernie és hogyan tudja működtetni azt a szavaival.   

1Mózes 3,1.  
1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, amelyet az Úr Isten teremtett…  
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A sátán kígyó formájában jelent meg a földön. A sátánnak be kellett lépnie egy testbe, hogy a földön ki 
tudja magát nyilvánítani. Valamilyen teremtményen keresztül tudta csak Ádámot megközelíteni, így a kígyó 
testét használta fel erre. A sátán az újjászületett szellemedhez nem tud hozzáférkőzni, de a testedet és az 
elmédet támadhatja, aminek ellen kell állnod a Jézus nevében! (Jak. 4,7) 

Mivel az elméd a szellemedhez vezető ajtó, ezért a gondolatvilágodat tisztán meg kell őrizned. Mindig 
meg kell vizsgálni a gondolatok forrását, és amikor az Igével ellentétes gondolatok jelennek meg, akkor 
vissza kell utasítanod azokat. (2Kor. 10,5) Sajnos Ádám gondolatvilágában kiépült egy Istennel ellentétes 
nézet és döntés. 

 

Intellektuális tudás 
Pedig kezdetben az élet fája mindent biztosított Ádámnak, amire szüksége volt, mert arról szabadon ehe-

tett. Az élet fája megadta Ádámnak azt a tudást, hogyan tartson mindent rendben a hittel kimondott szavai 
által. Ádám kezdetben élő szellemmel rendelkezett, ezért nem volt szüksége intellektuális tudásra, mert a 
kenet megadott minden tudást és képességet a számára. (1Ján. 2,27) 

Amíg Ádám nem adta át hatalmát a sátánnak, addig kinyilatkoztatott szellemi tudást kapott Istentől. De 
amikor Ádám szelleme elszakadt Istentől, attól kezdve vált szükségessé az iskolarendszer bevezetése, hogy 
ezáltal intellektuális (értelmi, elmebeli) tudást szerezhessen az ember. 

A sátán megmutatott Ádámnak egy másik, az élet fájával ellentétes lehetőséget, a gonoszságot, ami 
megadta neki azt a képességet, hogy maga is tudjon gonoszságot létrehozni. Nekünk ellen kell állnunk a 
kísértésnek, nem úgy, mint Ádám, mert mi megkaptunk hozzá minden erőt és hatalmat. 

Jakab 1,12-13. 
12. Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek 

koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.  
13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem 

kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért.   
 
 

 


