
Krisztus Szeretete Egyház, Ságvár — Szeretettel várunk egy látogatásra: www.bekevar-portal.hu  

1/13 — Horváth Sándorné, Éva — Bibliahű tanítások: http://bekevar.fw.hu/sagvar-hang.htm  

MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 05. 07. 
 

Köszöntünk drága Úr Jézus! Köszönjük, hogy itt állsz középen! Hálákat adunk a jelenléte-
dért, amely kiárad itt, közöttünk. Hálákat adunk azért, hogy Te vagy, és mindennap vezetsz 
minket. Velünk vagy és nem hagysz el soha bennünket. Köszönjük, hogy ezt tudatosítottuk 
magunkban, Jézus nevében, hogy Te vagy a Megváltónk, Te vagy mi a Gyógyítónk, Te vagy 
a mi Szabadítónk, Te vagy a mi erős várunk! Te felemeled a gyengéket, mennyei Atyám. 
Köszönjük ezt, Jézus nevében. Hálákat adok, mennyei Atyám, az itt jelenlévőkért!  
Megáldom az ő életüket, Jézus nevében. Megáldom a családjukat. Köszönjük, hogy áldottak 
vagyunk az Úr Jézus Krisztusban! Köszönjük a drága Szent Szellemet, aki bennünk él, és 
minket is megelevenít minden napon, megújítja a mi halandó testünket is, és megjön a 
gyógyulás, a szabadulás. Köszönjük, hogy ismeretet kapunk a Te Igédből, kijelentéseket, 
megértéseket, és a Te bölcsességeddel megyünk tovább az utunkon, Jézus nevében. Ámen! 

Minden dicsőség az Úré. Köszönjük az Úrnak, hogy együtt lehetünk a mai napon, és 
hisszük azt, hogy a vallás szellemisége nem a mi miénk, Jézus nevében. Mi a mennyei Atyáé 
vagyunk, és milyen dicsőséges öröm az, hogy megváltott minket. Mindent megkaptunk, Jézus 
nevében és hisszük azt, hogy minden alkalommal, ahogy hallgatunk egy tanítást, mindig több 
lesz a szívünkben és a batyunkban, és minél többet megértünk a drága, szent Igéből. Ámen! 

A mai napon a hitből való megigazulásról tanítok nektek. Többrétű lesz, a cselekedetekről 
is szó lesz, hogy mit jelent, hogy megcselekedni. Az Ószövetségből is fogok idézni és az 
Újszövetségből is elmondom Isten Igéjét, hogy össze tudjuk hasonlítani, és meg tudjuk érteni 
a különbséget, és hogy mit jelent, hogy igazak vagyunk Isten előtt. Ezt nagyon fontos megér-
teni, mert a megigazulás egy elég nehéz anyag, egy olyan nehéz terület, amit nagyon nehezen 
értenek meg, még a hívők is. Az első Igénk a 2Korinthus 4,13, megnézzük először, hogyan is 
működik a hit. 

2Korinthus 4,13. 
13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: 

Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;  
Bennünk is ugyanaz a drága Szent Szellem van, a hit Szelleme, ami Jézus hite, Isten hite 

van bennünk. Megkaptuk az isteni hitet. Tudjuk, hogy megvan a hit mértéke bennünk és ezt 
tudjuk fejleszteni. Fontos, hogy megértsük, hogy minden Istentől való dolog hitből van. Azt 
mondja, hogy amit hiszünk a szívünkben, azt ki is mondjuk. Tudjuk ezt a Róma 10,9‒10-ből, 
meg is nézzük, mert nagyon fontos. 

Róma 10,9–10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az 

Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. 
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
Az Isten igazságát, amit hiszünk, ki kell mondani! Nagyon fontos, hogy kimondjuk, amit 

hiszünk. Az üdvösségünket is úgy kaptuk meg, hit által, kegyelemből. Hisszük azt, hogy 
Jézus meghalt, feltámadt, és ma is él, és elfogadtuk az életünk urának. Ez egy nagyon fontos 
része az életünknek. Azt mondja, hogy ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, vagyis 
Jézusról teszünk hitvallást. Hisszük a szívünkben és kimondjuk a szánkkal, hogy Isten 
feltámasztotta Őt a halálból. Mert az a fontos, hogy feltámasztotta Őt, ebben van a megiga-
zulás. A megigazulás is hit által történik. Erről fogunk ma beszélni. Hisszük azt, hogy Jézus 
vére megmosott minket. Jézus vére tisztára mosott, és ezért igaz vagyok Isten előtt. Ezt az 
igazságot ki kell mondani! Kimondjuk: Megigazultam, igazzá váltam Isten előtt! Ámen! 
Sokan azt mondják, hogy a jó cselekedeteink által válunk igazzá. A vallásos körökben, meg a 
világban mást sem hallunk, mint: én nem kerülök a mennybe, mert rosszat tettem, vagy 
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börtönbe kerültem valami rossz dolog, lopás, vagy emberölés miatt, akkor én nem kerülök a 
mennybe. De nem cselekedetek által történik, hogy a mennybe kerülünk, nem a jó cseleke-
detek által van ez! Nem értik az emberek, nagyon sokan. Tudom, hogy hallottatok róla 
számtalanszor, de azért beszélek most erről, hogy ti is tudjátok az embereket tanítani. Nagyon 
fontos, hogy ezt elmondjátok az embereknek, hogy nem a jó cselekedetek által kerülünk a 
mennybe. Mi tudjuk, hogy a hitünk által válunk igazzá. A hitünk kimondása által. Menjünk a 
Róma levélhez. A Róma 3,21. verstől olvasom: 

Róma 3,21/a. 
21/a. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, 
A mostra fókuszáljatok, hogy most jelent meg, ez azt jelenti, hogy az Újszövetségben, a 

mostani időben. Erről is olvasunk, hogy a mostani időben történik ez. Ez nagyon fontos, hogy 
erre figyeljünk. Törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. 

Róma 3,22. 
22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által, mindazokhoz és mind-

azoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség. 
A „nincs különbség” azt jelenti, hogy nem számít, hogy zsidó vagy, vagy görög, vagy 

pogány, teljesen mindegy, mindenkinek, mindazoknak, akik hisznek, megjelent az Úr Jézus 
Krisztusban az Isten igazsága, hit által. Fontos, hogy erre figyeljünk. Nagyon ki lehet 
részletezni ezeket az Igéket, ha belemélyedünk, megnézzük az utalásokat, vagy az Egyszerű 
fordítást, vagy más fordításokat. Nagyon bele lehet mélyedni Isten Igéjébe, hogy megértést 
kapjunk ebből. Fontos! 

Az Ószövetségben viszont a cselekedetek által kellett a törvényt megtartani. Engedelmes-
kedni kellett a tízparancsolatnak, mielőtt igazzá válhatott valaki. De ezt senki nem tudta 
megtenni, senki nem tudta betölteni a törvényt. Senki nem tudta cselekedetek által betölteni. 
Ezért küldte Isten a Fiát, a drága Jézus Krisztust, aki meghalt a kereszten minden bűnünkért. 
Ő minden bűnünket elhordozta! Köszönjük ezt a drága Úr Jézusnak! Jézus ajándékként adta 
nekünk a megigazultságot, a törvénytől függetlenül. 

Róma 3,24–26. 
24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy 

megmutassa az Õ igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett 
bűnöket, 

Ajándékba kaptuk a megigazultság ajándékát. Az Ő vére mosott meg minket minden 
bűntől, ezért igazultunk meg. Halleluja! Az Ószövetségben hosszan tűrt! De ott törvény volt. 
Amikor már a törvény bejött, és aki nem tartotta be, azt elítélték. De elmegyünk majd 
Ábrahámhoz, mert ő nem törvény alatt volt, hanem kegyelem alatt. Fontos dolog, hogy hova 
tesszük időrendben a megigazultságot, hogy mikor mi történik. Isten most már nem azt nézi, 
hogyan cselekszel, hogy jót cselekszel, vagy nem. Nem vár arra, hogy tökéletes legyél a 
tetteidben, hanem azt nézi, hogy hiszel-e az Ő egyszülött Fiában. Ámen! 

26. És, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, 
amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való. 

Halleluja! Nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Ha hiszed, és elfogadod a megigazultság 
ajándékát, az át tud téged formálni. Isten át tud formálni, Jézus Krisztus át tud formálni, Szent 
Szellem át tud formálni. De ez együl hit által működik. 

Róma 3,28. 
28. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. 
Most menjünk a Róma 4-re, itt is megnézzük, hogy a megigazulás a törvénytől függet-

lenül jön. Itt Ábrahámról, az ősatyánkról van szó, hogy ő mit tapasztalt a hittel kapcsolatban. 
Ábrahámnak ez a történetrésze akkor történik, amikor még nem volt meg a mózesi törvény, ez 
a kegyelem idejében történik. 
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Róma 4,1–8. 
1. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, a mi atyánk nyert volna test szerint? 
Itt a test szó saját erőfeszítést jelent, cselekedetekre utal. 
2. Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az 

Isten előtt.  
A cselekedeteink által, a tetteink által nem tudunk Isten előtt dicsekedni. Az emberek előtt 

igen, de Isten előtt nem. 
3. Mert mit mond az Írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez tulajdoníttaték néki 

megigazulásul.  
Ő is a hite által lett igazzá Isten előtt. A hite által, nem a cselekedete által. De fogunk 

beszélni a cselekedetekről is, hogy hogyan van összhangban a hit és a cselekedet. Fontos 
része ez a tanulmányoknak. Ha Ábrahám a tettei alapján lett volna elfogadható Isten számára, 
akkor dicsekedhetne és akkor nem lett volna szükség, hogy Jézus Krisztus a keresztre menjen. 
De Isten előtt nincs mivel dicsekednie. Ő csak hitt, nem tett semmit igazából, amikor 
megmutatta neki az égboltot. De hitt, ez volt a fontos, hogy higgyen. Aki már tanulmányozta 
Ábrahám történetét, az tudja, hogy kétszer is hazudott a feleségéről, sőt a fiát fel akarta 
áldozni Istennek. Mit ír a törvény? Ne ölj! A törvény őt már elítélte volna, ha akkor lett volna 
már törvény. Nagyon fontos ezeket a részeket így részletesen, aprólékosan tudni, hogy mikor 
mi történik, és mikor hogyan beszélünk, melyik időben. Ábrahám nem volt teljesen tökéletes 
és az engedelmessége sem volt az, mégis a hit embere volt. 

4. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, ha-
nem tartozás szerint;  

Ha te dolgozol egy munkahelyen, akkor kapsz érte bért. Nem ajándékként kapod, az egy 
tartozás neked, mert megdolgoztál érte. Istennek nem mondhatod, hogy tartozol, Istenem. 
Isten nekünk ajándékba adta a megigazultságot, nem kellett érte megdolgoznunk, hit által 
fogadtuk be Őt. Nem jó, ha valaki a cselekedetei alapján akar megigazulni.  

5. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent meg-
igazítja, annak hite szolgál megigazulására.  

A tettei alapján senki nem lesz elfogadható Isten számára, itt is bizonyítja az Ige, hogy 
bíznia, és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján fogadja el. Miért jött Jézus? 
A bűnösökért! Nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért, hogy megmentse őket.  

Róma 4,5. Más fordítás 
5. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, a 

bűnöst, az elveszettet, annak Isten a hitét számítja igazságul. 
Milyen jó hír ez! Milyen jó hír, amikor Isten igazzá teszi az istentelent. Amikor hiszed ezt, 

a hited a megigazultságul számíttatik fel neked. De hogy teheti Isten azt, hogy figyelmen 
kívül hagyja a bűnt? Hogyan tulajdoníthat igazságot az istentelennek? Jézus Krisztus 
kereszten bevégzett munkája által. Ennyi a válasz. Jézus eltörölte az összes bűnünket, a múlt, 
jelen és jövő vonatkozásában. Igazak vagyunk Isten előtt, hit által. Ha tovább megyünk az 
Igében, meglátjuk, hogy ezt Dávid is alátámasztja. Dávid száján keresztül is megírja Isten 
Igéje, hogy a megigazultság a cselekedeteidtől függetlenül van meg neked.  

6. Amint Dávid is áldottnak mondja azt az embert, akit Isten tettek nélkül igazít meg. 
7. Áldottak, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő 

bűneik. 
Itt már nem elfedeztetnek a bűneik, itt már el lettek törölve a bűneink. De ez még a 

Zsoltárosra utal.  
8. Áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.  
Isten nem számítja be a bűnt. Nem figyel, nem fókuszál Isten a te bűnödre. Nem 

számíttatik be. Ne legyünk azért ettől nagyon elfogultak, azért ne tegyünk bűnt. Hiszen Isten 
azt sem mondja, hogy ha te Isten igazságában vagy, akkor bármilyen bűnt megtehetsz. 
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Tudnunk kell a bensőnkben, a szívünkben, hogy mi a bűn és akkor igyekszünk a jó útra 
terelődni, a jézusi útra. Azért van Isten igazsága leírva, hogy azon az úton járjunk. Meg van 
minden területre írva az Isten Igéjében, hogy kell előre menni, hogy kell a megigazultság 
útján járni. Ámen! Halleluja! Dicsérjük az Urat és áldjuk az Ő szent nevét! Köszönjük neki, 
hogy megtart minket az Ő megigazultságában!  

Ábrahámot a törvény szerint elítélték volna, mert hazudott és meg akarta ölni a fiát. De 
Istent nem érdekli a múltunk, ami történt. Onnantól kezdve, hogy te újjászülettél és Jézus vére 
megmosott téged, eltörölte a bűneidet, onnantól kezdve az nincs. A tengerbe vettettek a te 
bűneid. Ami mögötted van, azt már ne vigyük előre, ne piszkáljuk a múltat. Minden bűn el 
van törölve, Istent nem érdekli a múltad. A jövőd megváltozhat, ha helyesen hiszel. A múltad 
nem határozza meg a jövődet, a hited viszont igen. Az hogy mit hiszel, megváltoztatja a 
jövődet. Ha azt hiszed, vagy azt mondod ki, hogy egész héten rossz idő lesz, az is igaz, de ha 
azt mondod, hogy gyönyörű, napsütéses idő lesz, az is igaz. Te határozod meg, hogy mi lesz a 
jövő, a hited által. Ámen! Ha hiszel a megfelelő személyben, a Jézus Krisztusban, és ha hiszel 
Isten igazságában, amit Ő mondott, akkor előre fogsz lépni. De mi van azzal, hogy a hit 
cselekedetek nélkül halott? A Jakab 2,20-ban azt írja Isten Igéje, hogy a hit cselekedek nélkül 
halott. Folytatjuk az Igét azzal a résszel, amikor Ábrahám feláldozta Izsákot. A Biblia azt 
mondja a Jakab 2,21-től olvasom:  

Jakab 2,21–23.  
21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetek által igazult-e meg, amikor 

felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra? 
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből 

lett teljessé a hit; 
23. És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez 

megigazulására szolgált, és Isten barátjának neveztetett. 
Ámen! Mi is van itt leírva? Feláldozta a fiát. Ezen sokan elgondolkoznak és mondják, 

hogy milyen Isten az, aki feláldozza a Fiát értünk? Itt is mondhatják, hogy tudta Ábrahám 
megígérni Istennek, hogy feláldozza a fiát? Hit által! Biztos vagyok benne, hogy hitt abban 
Ábrahám, hogy a fiát nem fogja megölni, mivel azt ígérte neki, hogy megsokasítja az ő 
magvát. Biztos, hogy a hite által, ha az érzelmei nem is engedték, vagy más érzelmei is 
voltak, de odavitte és megtette, amit Isten kért tőle. Fontos ez, hogy hit által megtette, de azt 
mondja, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel. Vagyis hit által munkálkodott, 
ami Istentől való cselekedet. A hit cselekedetét tette meg. Tudnunk kell különbséget tenni, 
mert amit a világ mond, hogy jót cselekedtem, én mindig jó voltam, mert elmentem templom-
ba, ezt vittem az oltárra, meg azt a szőnyeget vettem, meg azt a terítőt, az nem hitcselekedet. 
Próbáljuk meglátni a különbséget! Nagy különbség, hogy az Igét cselekszem meg, vagy 
magammal dicsekszem, hogy én ezt cselekedtem, vagy azt cselekedtem. Emberek előtt akarok 
tetszeni a cselekedeteimmel, vagy Isten előtt? Különbséget kell tenni a kettő között és nagyon 
sokan nem látják ezt. Hiszem, hogy értitek, amit mondok, és amit az Úr üzen nektek.  

Azt írja, hogy Ábrahám hite és a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, 
amit a hite alapján tett, amit cselekedett. Ábrahám hitt és bízott Istenben. Hitt benne. Ennek a 
hitnek és a bizalomnak alapján Isten elfogadta Ábrahámot barátjának! Igaznak is és 
barátjának is elfogadta. Nézzük meg, hogy a 24-es vers, mit ír. Figyeljétek az Igét! 

Jakab 2,24. 
24. Látjátok tehát, hogy cselekedetek által igazul meg az ember, és nem csupán 

hitből. 
Akkor most, hogy van ez? Itt meg azt írja, hogy cselekedetek által igazul meg az ember, 

nem csupán hitből? Ez mintha ellenkezne azzal, amit Pál a Római levélben megírt. Mert ott 
azt írja, ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van, mivel dicsekedjék, de nem az Isten 
előtt.  Még azt is írja, hogy Isten igazságot tulajdonít nekünk a cselekedeteinktől függetlenül. 
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Nem cselekedetekből van, mégis, ha a végét megnézed, nem csupán hitből. Azt látom ebben, 
hogy a cselekedet és a hit együtt munkálkodik. Vagyis a hit cselekedet. Vannak érdekes 
részek Isten Igéjében, itt a Jakab levelében is, mert itt összehasonlítja a kettőt. Meg kell 
néznünk a szövegkörnyezetet. Ezért mondtam nektek, hogy együtt munkálkodik a hit és a 
cselekedet és itt Ábrahámnál látjátok. Ezért nem szabad egy Igét kivenni, hanem a 
szövegkörnyezetet meg kell nézni. Ha a 2. fejezetből van egy Ige, akkor nézd meg az egész 
fejezetet, de lehet, hogy átnyúlik a harmadik elejére, nem tudjuk. Mindig el kell olvasni a 
szövegkörnyezetet, abból lesz teljes és mély megértésed. Halleluja! Ha visszamegyünk a 
Jakab levél 2,21. verséhez, még egyszer elolvasom:  

Jakab 2,21. 
21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetek által igazult-e meg, amikor 

felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra? 
Figyeljük meg, hogy mikor jelentette ki igaznak Ábrahámot Isten: még mielőtt a fia 

megszületett. Amikor Ábrahám körülbelül nyolcvanhárom éves volt, kihívta és megmutatta 
neki a csillagos eget, hogy megsokasítom a magvadat. Akkor már igaznak nyilvánította ki, ezt 
az 1Mózes 15-ben el tudjátok olvasni, ha valaki mélyebben bele akar menni. Ábrahám hitt 
Istennek és Ő ezt megigazultságul tulajdonította neki. Innentől addig az időpontig, amikor 
Izsákot az oltárra tette, körülbelül negyven év telt el. Tehát már jóval előtte igaznak nyilvá-
nította ki, mielőtt Izsákot feltette az oltárra, mert el kellett annak az időnek is telni, mire a 
hitük alapján megvalósult az ígért gyermek, hogy az megfoganjon és megszülessen. Ez a rész 
az emberek előtti megigazultságról beszél, mert az Ószövetségben mindig az emberek előtt 
akartak megigazulni. De most is így van. Most is a világban, aki még nem születik újjá, a 
cselekedetek által akar az emberek előtt megigazulni, hogy én ilyen vagyok és olyan vagyok, 
és én igaz vagyok Isten előtt, mert ezt tettem, meg azt tettem. Pál az Isten előtt való meg-
igazulásról beszél a Római levélben. Isten előtt nincs szükséged cselekedetekre. Ha helyesen 
hiszel, akkor Isten azt mondja, hogy igaz vagy.  

Jakab 2,26. 
26. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek 

nélkül. 
A Szellem ad életet a testünknek, így tudunk élni. A cselekedet hit nélkül halott. Fontos, 

hogy ezt megtanuljuk és megértsük. Az 1János 3,9–10. igevers is hasonló a többi tanulmány-
hoz, de ez nagyon megragadta a szívemet.  

1János 3,9–10.  
9. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad az Ő magja; 

és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. 
Halleluja! Mi Istentől születtünk és tudjuk azt, hogy merre kell mennünk és kerüljük a bűnt.  
10. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem az 

igazságot cselekszi, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát. 
Ámen! Erre van egy nagyon jó példa, amit most értettem meg. Dicsőség az Úrnak! Ebben 

a történetben a megigazultság is benne van és a testvéri szeretet is, és hogy mi mit áldozunk 
Istennek.  

Káin és Ábel története egy csodálatos történet, nagyon sokszor hallottátok, de nem 
elégszer. Az 1Mózes 4-ben elolvashatjátok, de elmondom nagyjából, hogy miről szól. Tudjuk 
azt, hogy Káin és Ábel Ádám és Éva gyermekei voltak. Két fiú. Káin földműves lett, Ábel 
pedig juhok pásztora. Eljött az idő, amikor Káin és Ábel is vittek áldozatot Isten elé. Káin a 
föld terméséből vitte az áldozatot, Ábel pedig a nyája elsőszülött bárányainak a kövérjéből, a 
legjavából áldozott. Nagy különbség van a kettő között. Isten Ábelt és az áldozatát szívesen 
fogadta, viszont Káin és az ő áldozata nem nyerte el a tetszését. Emiatt Káin nagyon meghara-
gudott és elkeseredett. Isten megkérdezte tőle, hogy miért haragszol és miért keseregsz? Majd 
azt mondta neki:  ha azt teszed, ami helyes, akkor elfogadlak téged, ha pedig nem, akkor arra 
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figyelmeztetlek, hogy a bűn lesben áll az ajtód előtt és uralkodni akar rajtad. Honnan van a 
bűn? Az ördögtől. Nagyon figyeljetek, mit ír Isten Igéje? De ne engedj neki, hanem te 
uralkodj rajta! Engedelmeskedj Istennek és állj ellen az ördögnek! Jézus nevében, köszönjük 
ezt, Uram.  

Tudjuk a történetből, hogy Káin a testvérét, Ábelt meggyilkolta. Meggyilkolta az elkese-
redés miatt, az irigység miatt, és nagyon sok mindent felsorolhatnánk, hogy mi miatt. Káin 
cselekedetei gonoszak voltak és az ördögtől valók voltak. Ábel cselekedetei pedig igazak 
voltak. Igazából ez arról szól, hogyan áldoztak Istennek, mert mindkettő Isten felé közeledett, 
mindegyik áldozott. Ábel a bárányt hozta áldozatul Istennek. A legjavát hozta a bárányok 
közül, a tiszta bárányt és ez Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a jelképe. A kövéret áldozta, ez 
mit jelent? Ami Jézus, az áldozat gazdagságát jelképezi. Isten Igéje nekünk a gazdagság. 
Jézus megadta nekünk, minden gazdagságot megadott. Aztán, mit hozott még? Hozta a vért is 
áldozatnak. Mit jelent ez? Azt, hogy én bűnös vagyok és csak a vér moshatja el a bűneimet. 
Ezt az áldozatot hozta Ábel. Az ártatlan meghal a bűnösért. Halleluja! Köszönjük az Úrnak, 
hogy mi ebben az időkorszakban élhetünk. Ezt hozta Ábel Istennek. De mit hozott Káin? A 
föld termését, a föld gyümölcsét hozta. Mit olvasunk az 1Mózes 3,17-ben? Átkozott legyen a 
föld temiattad! A föld termését hozta, amit Isten elátkozott. Ezért nem volt Káin igaz Isten 
előtt. Köszönöm az Úrnak, ebből hatalmas kijelentést kaptam. Káin a föld gyümölcsét hozta, 
amit Isten elátkozott. Vér nélküli áldozatot hozott, zöldségeket, gyümölcsöket a földből, amit 
Isten megátkozott. Mit mondott Káin? Én nem vagyok rossz, nem vagyok bűnös. Nincs 
szükségem véráldozatra. Hadd áldozzam neked a kezem munkáit, mivel földműves vagyok. 
Látjátok, ennyi a különbség a gonosz és a jó között, az igaz és a hamis között. De Isten 
elutasította őt. Miért? Mert Isten Ábelt a bárány miatt fogadta el. Ha Káin is bárányt hozott 
volna, Isten őt is, és az ő áldozatát is elfogadta volna.  

Igazából mindketten közeledtek Istenhez valamilyen módon, de nem ugyanúgy. Ábel 
helyes hittel jött, cselekedetei igazak voltak. Mik voltak a cselekedetei? Hitt, hozta a bárányt 
és hozta a vért. Ezeket nevezi Isten az igaz cselekedeteknek. Ha a saját fáradozásod, a saját 
erőfeszítésed, a törekvésed, a teljesítményed az, amit áldozatul hozol Istennek, akkor ezt Isten 
gonosz cselekedeteknek nevezi. Ez az ördögtől van. Ez annak az eredménye, amit hittek. Ábel 
és Káin esetében is, amit hittek.  

Még egyszer elmondom: a Biblia azt írja, hogy Ábel vért hozott, és Isten elfogadta őt. Káin 
a kezei munkáját hozta, és Isten elutasította őt. Ennek az eredménye az lett, hogy gyűlölet és 
gyilkosság volt a szívében. Mivel akkor is kegyelem alatt éltek, ezért a törvény nem ítélte el, 
nem végezték ki, hanem Isten megmondta, hogy mi lesz: senki nem ölhette meg, hanem ezzel 
a lelkülettel kellett élnie, amit csinált. Ha tovább olvassátok a történetet, látni fogjátok benne.  

Azok az emberek, akik abban hisznek, hogy a cselekedeteik miatt igazak, azoknak egy 
csomó keserűség, neheztelés és gyűlölet van a szívében. Meg fogjátok látni a különbséget. Ha 
nem gyakorolsz megigazultságot, ha nem hiszel helyesen, akkor soha nem fogsz helyesen 
szeretni. Itt van ez az atyafiúi szeretet, de ez nem csak egy vértestvér szövetségre tartozik, és 
nemcsak egy családon belüli testvéri kapcsolatra tartozik, hanem a gyülekezeti kapcsolatra is 
tartozik Isten szeretete, ami a Szellem gyümölcse. Az egyik megnyilvánulása a Szellem 
gyümölcsének a szeretet. Az isteni szeretet. Ez nem csak a megigazultságról szól, hanem a 
testvéred szeretetéről. A szeretet szellemi gyümölcs, ahogy elmondtam, és Jézus adott nekünk 
egy új parancsolatot. Lehet, hogy Jézus néz bennünket, hogy hogyan használjuk ezt a 
szeretetet. Lehet, hogy mosolyog rajtunk és nem örül annak, ahogy használjuk. Lehet, hogy 
kinevetjük mi is az embereket, de sajnos nem használjuk úgy a szeretetet, az isteni szeretetet, 
ahogy Jézus megadta nekünk. Mit mond a János 13,34-ben? 

János 13,34–35. 
34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek 

titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 
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Elég érthető ez az Ige? Akkor gyakoroljuk a testvéri szeretetet! Gyakoroljuk azt a szere-
tetet, amit Jézus adott nekünk új parancsolatban! A szeretet parancsolata éljen a mai világban, 
legyen látható rajtunk keresztül. Ezt írja a 35-ös vers:  

35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni 
fogjátok.  

A világ így látja meg, hogy mi Isten követői vagyunk. Nem úgy, ha gyűlölködünk, ha 
rosszak vagyunk egymással vagy a világgal. Nekünk mutatni kell a kedvességet, a szeretetet, 
a Szellem gyümölcsét, az összes megnyilvánulását, ami a Galata 5,22-ben van.  

Galata 5,22. 
22. De a Szellem gyümölcse; szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, mértékletesség. 
Halleluja! Ámen! Az ilyenek ellen nincs törvény, azt írja Isten Igéje és ezt mi be tudjuk 

tartani. Senki nem tud ebben lekorlátozni bennünket, mert ott van a bensőnkben, mint 
újjászületett emberben, amit ki tudunk árasztani a világ felé. Halleluja! Dicsőség Istennek! 

 
Bor Ferenc: ISTEN NEM GONOSZ 
Köszönjük, Atyám a Te Igédet, köszönjük az újabb kijelentéseket és a nyitott szíveket, 

akik ezt befogadják, a Jézus nevében. Ámen!  
Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanítás címe: Isten nem gonosz.  
Négy pontban foglaltam össze ezt a témát.  
1. Isten jó 
Számtalan olyan szélsőséges vallási nézet létezik, amely zűrzavart okoz a fejekben. Ennek 

oka az, hogy kiemelnek igerészeket a szövegkörnyezetből és félremagyarázzák. Néhány 
példát mondok erre, amik téves tanítások: mindenkit Isten irányít, Istentől vannak a csapások, 
a kórok, Isten tanítani akar a betegséggel, stb.  

Az Ésaiás 5,20. az utolsó idők jeleire hívja fel a figyelmet, amikor az emberek fordítottan 
értelmeznek dolgokat. Ahogy körülnézünk a világban, valójában már a feje tetejére állt a 
világ. Egyrészt akkor is, amikor azt mondják, hogy Isten rossz, meg amikor azt mondják, 
hogy az ördög jó. Vagy pedig, ha a szexualitás területén nézünk körül, ugyanezt látjuk. 

Ésaiás 5,20. 
20. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget 

világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest 
keserűvé!  

Ámen! Aki úgy véli, hogy a betegség Istentől származik, az a hívő nem fog ellenállni az 
ördög támadásának, mert ha ellenállna a tüneteknek, akkor valójában Isten ellen küzdene.  

Mondok egy példát. A rokonságomban volt egy idős férfi, aki rákbeteg lett. Ő egy mélyen 
vallásos ember volt, és ahogy viselkedett, feltételezem, hogy a betegséget Istennek tulajdo-
nította. A szenvedései közepette egy jajszót nem mondott ki, úgy tűrte, és a végén persze 
meghalt. Ha lett volna az Igéből megértése, akkor valószínű ellenállt volna. 

Egy másik eset. Ezt úgy hallottam, hogy egy lány rossz tanítást hallgatott. Rákot kért 
Istentől a saját testére, hogy be tudja bizonyítani és bizonyságot tudjon tenni, hogy Isten 
meggyógyítja őt. De az imát nem Isten válaszolta meg, hanem az ördög. Végül meghalt a 
téves tanítás miatt.  

Tisztán kell látnunk, hogy Isten jó, az ördög gonosz! Isten gyűlöli a betegséget. Ezt abból 
tudhatjuk, hogy Jézus magára vette az összes kórt, amikor a kereszten volt. Viszont, ha te 
magadhoz öleled a betegséget, az előbb-utóbb meg fog ölni. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy az 
ellenség nem a barátunk. Az ellenség ellened harcol. El akarja lopni tőled az Igét, meg akar 
lopni az egészségedtől, a javaktól, a békességedtől, a hitedtől. Ezért nekünk kitartóan ellen 
kell állnunk! Nézzük meg, mit ír a Jakab levele, 1. fejezet, 2-4-ig. 

Jakab 1,2–4. 
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2. Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, 
3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.  
4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, 

semmiben hiányt ne szenvedjetek. 
Olvasom még a 13-ast is. 
Jakab 1,13. 
13. Senki se mondja, mikor kísértetik: az Istentől kísértetem: Az Istentől kísértetem: 

mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért. 
A megpróbáltatások idején használnunk kell a hitünket és a türelmünket! Azt mondja itt ez 

Ige. Ha nem adod meg magad az ellenségnek és használod a hitedet, akkor megerősödve jössz 
ki belőle és koronát kapsz. Összehasonlítom, mi a különbség az Ószövetség és az Újszövetség 
között. Az Ószövetségben ítéletként jöttek az átkok az emberekre. Néha pozitívan reagáltak 
rá, ekkor megbánták a bűneiket és megtértek az Úrhoz. Az Újszövetségben viszont Isten az 
újjászületett híveket nem ítéli meg, mert Krisztus elhordozta az átkot. A két szövetség között 
lényeges különbség van. Isten nem úgy ül a trónján, hogy mindent irányít. Az Édenben az 
embernek adta a föld feletti hatalmat. Az első ember pedig szabadjára engedte az ördögöt.  

Megnézzük, hogy az 1Péter 5,8. mit mond. 
1Péter 5,8. 
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító orosz-

lán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: 
Az ördög keresi, akit elnyelhet. De nem tud elnyelni akkor, ha megállsz az Igén. Ez viszont 

a te részed, mint hívő kell ellenállni. Nem Isten a pusztító, az ördögtől Jézus szabadít meg.  
2. A jó ajándékok 
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.  
Ma, a gyülekezeti korban az újjászületett hívők csak jó ajándékokat kapnak Istentől. 
Hasonló a mondanivalója a Róma 8,28-nak is. Ezt úgy szokták idézni, hogy Isten mindent 

a javunkra fordít, bármi is történt. De ez így egyáltalán nem pontos. Elolvasom ezt az Igét a 
szövegkörnyezetével együtt. Róma 8,26‒28-ig.  

Róma 8,26–28. 
26. Hasonlóképpen pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünkben. Mert 

azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik 
miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.  

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint 
esedezik a szentekért.  

A King James úgy mondja, hogy: Isten akarata szerint esedezik a szentekért. 
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik 

az Ő végzése szerint elhívottak. 
Ha szövegkörnyezetében olvassuk el az Igét, akkor mindig tisztább képet kapunk. Ez az 

Ige sem mondja azt, hogy Isten okozza a problémákat, hanem azt állítja, hogy Isten jót tud 
kihozni belőle. A „javukra szolgál” azt jelenti az angolban, hogy összedolgozik Isten a 
javunkra. Nézzük meg ennek a feltételeit.  

a) Közbenjáró ima 
Engednünk kell, hogy a Szent Szellem rajtunk keresztül esedezzen. Ez azt jelenti, hogy a 

Szent Szellem velünk együtt kitart a sóhajtozásokban és a fohászkodásokban. 
b) Istent szeretni  
De ez többet jelent, mint csak kimondani. 
c) Az Úr elhatározása szerint elhívottak 
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Az Úr elhatározása és célja az, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ezt írja az 1János 3,8. Az 
elhívott alatt értendő az, hogy akik ellenállnak az ördögnek.  

Összegezve ezt a három alpontot: ha a Szent Szellem áramlatában engeded, hogy általad 
könyörögjön, és szereted Istent, valamint ellenállsz az ördögnek, akkor fordítani tudsz a 
helyzeteden, bármit dobott is rád az ördög. Igazából mi fordítunk a sorsunkon, vagy azon a 
helyzeten, ha így állunk hozzá. Igaz, hogy az Ige azt mondja, hogy Isten a javunkra 
munkálkodik, de kellünk mi is hozzá.  

A Jakab 4,7. mostanában sokszor előjön. Biztos, hogy Istennek van mondanivalója ezzel 
kapcsolatban.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut 

(elmenekül) előletek.  
Az ellenállni szó azt jelenti, hogy aktívan harcolni. Ez ránk, hívőkre vonatkozik, senki ne 

várja azt, hogy Isten fog ellenállni az ördögnek. Ezt nekünk kell megtenni! Aki azt hiszi, hogy 
Istentől származnak a problémák, az miért fordul orvoshoz, miért vesz föl kölcsönt? Ez 
teljesen logikátlan. Csak a vallásos ember ilyen kétlelkű, kételméjű. Az engedni és ellenállni 
két ellentétes fogalom. Nekünk Istennek kell engedni, az ördögnek viszont ellenállni, 
kitartóan, állhatatosan. Isten és az ördög egymással szemben álló erők. 

Mondok egy példát, ez legalább tíz éve történt, ha nem több. A tabi gyülekezetben 
szolgáltunk, és valamelyik testvér kért imatámogatást egy dél-magyarországi kórházban levő 
hozzátartozójáért. Imádkoztunk érte. Az illető meghalt. Ez kiütötte a hitet a hozzátartozókból 
és azt mondták, hogy többet nem fognak Istentől kérni semmit sem. Valószínű, hogy ez volt 
az oka annak, hogy feladták. Elfordultak Istentől, mert belefáradtak a vallásos dolgokba.  

3. Jób helyzete 
A sok félreértés és ellentmondás miatt Jób könyve a legvitatottabb könyv. Számos ember 

úgy értelmezi, hogy Isten csapása volt Jóbon, de ez teljesen alaptalan nézet. Jób könyve 
negyvenkét fejezetből áll, de csak tizenhárom olyan fejezet van benne, amelynek igazságára 
építhetünk. Ezt jól figyeljétek meg! Az 1‒2. fejezet és a 32‒42. fejezetig használhatjuk fel ezt 
a könyvet. Mert ezek ihletettek. Jób könyve a Biblia legrégebbi könyve. A törvény adása előtt 
születhetett, mivel egyszer sem kerül szóba Mózes, a törvény vagy Izrael nemzete. Ennek az a 
jelentősége, hogy az embernek abban az időben nem volt szövetsége Istennel. Ennél fogva 
Jóbnak nem volt szövetségi joga sem az áldásokra, sem a védelemre. Jób az eredendő bűn alá 
rekesztett, bukott ember volt. Ennek ellenére Isten mégis hatalmasan megáldotta őt és 
védőfallal vette körül. Két Igét olvasok el a Jób könyvéből ehhez kapcsolódóan. 

Jób 1,3. 
3. És volt az ő marhája: hétezer juh, háromezer teve és ötszáz igabarom és ötszáz 

szamár; cselédje is igen sok vala, és az a férfiú nagyobb vala a keletnek minden fiánál. 
Ez a gazdagságot jelképezi. Most pedig a Jób 1,10-et olvasom fel. A sátán Istennek ezt 

mondja: 
Jób 1,10. 
10. Avagy nem te építettél-é sövényt Jób köré, és vetted körbe házát és mindenét, 

amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön.  
Itt megint csak a gazdagságról, a bőségről van szó és a védelemről, amit Isten Jób köré 

vont. Emiatt a sátán és Isten vitába keveredett, és a sátán panaszkodott Istennek. Istennek 
pedig el kellett ismernie, hogy Jób nincs újjászületve, nincs szövetsége Istennel, ezért el 
kellett vennie a védőfalat, és hozzáférést kellett adnia Jóbhoz a sátánnak. 

Amikor a sátán másodszor is Isten elé ment, megkérdezte tőle, honnan jössz? Ez a Jób 2,2-
ben olvasható: 

Jób 2,2. 
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2. És monda az Úr a sátánnak: Honnét jössz? És felele a sátán az Úrnak, és monda: 
Körülkerültem és át meg átjártam a földet. 

Mi volt a válasz? Hogy körbejártam a földet. Milyen célból? Ezt az előbb olvastam, az 
1Péter 5,8-ban, hogy elnyeljen embereket és Jóbot is el akarta nyelni. A sátán már korábban 
rávetette a szemét Jóbra, mert mindent tudott róla. Tudta a gazdagságát, ismerte a védőfalat és 
minden egyebet. A sátán panaszkodott Istennek, hogy ez nem igazságos, hogy Jóbot 
védőfallal veszi körül, holott neki van joga hozzá, mert Jób bukott emberi lény és azt mondta, 
hogy én vagyok e világ istene. Ismerjük ezt a fogalmat a 2Korinthus 4-4-ből. A Jób 3,25‒26. 
következik:  

Jób 3,25–26. 
25. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esik rajtam.  
26. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám.  
Itt olvassuk Jób panaszkodását. A félelem ugyanúgy ajtót nyit az ördögnek, mint a hit 

Istennek. De ez a történet sokkal összetettebb. Sokkal több összetevő rejlik itt, ami eddig el 
volt rejtve előttünk.  

Az Egyszerű fordítás nagyon jól visszaadja a Jób 2,3-at:  
Jób 2,3. Egyszerű fordítás 
3. Akkor az Örökkévaló megkérdezte tőle: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Bizony, 

nincs hozzá fogható az egész Földön! Mert tökéletes és igazságos, és senki sem vádol-
hatja őt bűnnel. Tisztelettudó, félelemmel közeledik Istenhez, és gyűlölettel fordul el a 
gonosztól. Megpróbáltál ugyan rávenni, hogy Jób ellen forduljak, hogy őt ok nélkül 
elpusztítsd, de ő mégis erősen tartja magát ártatlanságában. 

Isten azt mondta, hogy ok nélkül történt Jób katasztrófája. Itt viszont egy szóból nagy 
megértést kaptam, amikor azt mondta Isten, hogy őt ok nélkül elpusztítsd. Ez az Ige rávilágít 
arra, hogy nem Isten pusztította el Jób dolgait és rontotta meg az életét, hanem az ördög volt 
az. Nem Isten csapása sújtotta Jóbot, mert az elpusztítsd szó az ördögre vonatkozik. Ez egy jó 
kijelentés. 

A sátán felingerelte Istent, ő pedig hátralépett. De nem Isten okozta a bajt és nem Jób hozta 
magára ezeket. 

El kezdtek jönni Jóbhoz sorban a rossz hírek az ördög pusztításáról. Először elvesztette az 
állatait, vagyis a vagyonát, aztán a szolgáit, majd a gyermekeit. Ennek ellenére Jób nem 
vétkezett azzal, hogy Istent vádolta volna, hanem megmaradt a hitében.  

Jób 1,22. 
22. Mindezekben nem vétkezék Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedék.  
Jób 35,2. 
2. Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené? 
Ebben az esetben vétkezett Jób, amikor magát mondta igaznak, Isten helyett. Valójában 

Jób itt rontotta el. Isten megdorgálta Jóbot azokért, amiket helytelenül mondott. De Jób 
mondott jó dolgokat is. Ugyanis tudott a halál utáni életről és a test feltámadásáról. Az 
Egyszerű fordítás nagyon szépen adja vissza. Olvasom a Jób 19,25‒26. verseket:  

Jób 19,25–26. Egyszerű fordítás 
25. Mert tudom, hogy Megváltóm él! Mikor eljön a vég, itt fog állni a Földön, és 

védelmemre kell! 
26. Miután bőröm és testem elpusztul, meg fogom látni Istent! 
Halleluja! Nem használhatunk mindent, amit Jób mondott. Ha nem értünk mindent, jobb, 

ha zárva tartjuk a szánkat. Jób megpróbáltatása csak rövid idejű volt. A fekélye mindössze hét 
napig tartott. Jób és barátainak párbeszéde csak egy nap volt, majd megjelent Isten és a 3. 
fejezettől a 42. fejezetig eltelt idő szintén csak hét napig tartott. 
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Láthatjuk, hogy ez a megpróbáltatás nem Jób egész életére vonatkozik, hanem nagyon 
rövid időszakra. Viszont látnunk kell azt, hogy Jób könyve nem bizonyíték arra, hogy Isten 
gonosz lenne. Végezetül jóra fordultak a dolgok és a 42,12. verset olvasom: 

Jób 42,12. 
12. Az Úr pedig jobban megáldá a Jób életének végét, mint kezdetét, mert lett neki 

tizennégyezer juha, hatezer tevéje, ezer igás ökre és ezer szamara. 
Valójában Isten helyreállította Jóbot és kétszeresen megáldotta és további száznegyven 

évig élt még. Ez pedig a 16-os vers:  
Jób 42,16‒17. 
16. Jób pedig él vala ezután száznegyven esztendeig, és látja vala az ő fiait és unokáit 

negyedízig. 
17. És meghala Jób jó vénségben és betelve az élettel. 
Jób könyvének tanulsága: Néha a jó embereket is érik bajok, mert e világ istenének a 

területén élünk, és egy háborús övezetben vagyunk. 
4. Eleve elrendelés 
A teológia a predesztináció szót használja erre. Ez a szó mindössze két levélben fordul elő, 

ezért veszélyes lenne ezt kiemelni a szövegkörnyezetéből és egy tantételt felépíteni rá. Az 
eleve elrendelés a Római levélben és az Efézusi levélben olvasható. Vannak, akik tévesen úgy 
gondolják, hogy Isten mindent előre elrendel az életükben. Sőt, előre meghatározza, hogy ki 
menjen a pokolba és ki üdvözüljön. Ezek szélsőségek és nagy kárt okozhatnak Krisztus 
Testében.  

Például, az egyik börtönszolgálatunk során találkoztunk egy újjászületett nővel, aki járt az 
összejövetelekre. Egyik alkalommal feldúlva jött, hogy ő vétkezett Isten ellen és a pokolba 
fog jutni. Elmagyaráztuk neki, hogy ő Isten előtt igaz, Jézus vére megtisztította. Viszont a 
börtönlelkész azt mondta neki, hogy ő a pokolba fog jutni, és mondhatom, hogy ebbe 
beleőrült. A téves értelmezések nagy kárt okoznak Krisztus Testében. A Róma 8,29-et 
olvasom.  

Róma 8,29. 
29. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához 

hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között.  
Ez az Ige a kulcs az értelmezéshez. Az „eleve ismert” kifejezés azt jelenti, hogy Isten 

képes előre látni bizonyos dolgokat, de nem Ő a megvalósítója ezeknek. Ez nem azt jelenti, 
hogy üdvösségre vagy kárhozatra lettünk kiválasztva, hanem azt jelenti, hogy Isten előre látta, 
más szavakkal, tudta, ismerte, ki fogja elfogadni Jézust megváltójának. Isten tudja előre, hogy 
milyen döntéseket fogsz hozni, de nem Ő vesz rá a döntésekre, hiszen szabad akaratunk van. 
Az Egyszerű fordításból olvasom a Zsidó 1,14-et:  

Zsidó 1,14. Egyszerű fordítás 
14. Az angyalok mindannyian szellemi lények, akik Istent szolgálják. Isten küldi őket, 

hogy segítsenek azoknak, akik majd elnyerik az üdvösséget.  
Ez sokkal jobban visszaadja, mint a mi fordításunk. Ez az Ige az angyalokról szól, és jövő 

időben beszél. Akikről Isten előre látta, hogy el fogják Jézust fogadni, elküldte hozzájuk az 
angyalokat, hogy vigyázzanak rájuk, még mielőtt újjászülettek volna. 

Róma 8,30. 
30. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is 

igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.  
Akikről Isten előre tudta, hogy el fogják fogadni Jézust, azokat eleve elrendelte. Csak ezek 

az emberek vannak eleve elrendelve. Isten képes rá, hogy mindent tudjon, de nem biztos, 
hogy ezt alkalmazza is. Két esetet említek, amikor Isten hírét vette, hogy Szodomában és 
Gomorában milyen erkölcstelenség van, akkor leküldte angyalait, hogy ellenőrizzék le. Vagy 
pedig amikor Ádám bűnbe esett, és elrejtőzött, akkor megkérdezte, hogy Ádám, hol vagy? De 
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képzeljétek el, hogy milyen hatással lenne az a kapcsolatokra, ha mindent előre tudnánk 
másokról. Itt megemlítem még az Efézus 1,5. és 1,11. igeverseket, amik szintén az eleve 
elrendelésről szólnak. 

Efézus 1,5. 
5. Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő 

akaratjának jókedve szerint, 
Efézus 1,11. 
11. Őbenne, akiben vettük is az örökséget, amelyre előre elrendelt minket az Isten a 

saját végzése szerint, aki mindent a saját akaratának tanácsából cselekszik, 
Isten nem határozza meg az elmúlásunk időpontját sem. Voltak, akik kezdetben több mint 

kilencszáz évig éltek, de a bűn miatt az emberek élethossza zuhanni kezdett. Az 1Mózes 6,3-
at olvasom fel. Isten itt felállított egy időkorlátot:  

1Mózes 6,3. 
3. És monda az Úr: Ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivelhogy ő 

test; legyen életének ideje százhúsz esztendő.  
Később pedig a Zsoltárok könyvében a 90,10. versben a következőt olvassuk az Egyszerű 

fordításban. Ezt is bővebben magyarázza, mint a miénk.  
Zsoltárok 90,10. Egyszerű fordítás 
10. Mennyi életünk ideje? Röpke hetven év, legfeljebb nyolcvan, ha valaki erős, az is 

nagyrészt küszködés és nyomorúság! Oly hamar elszáll, s már mennünk is kell, mintha 
repülnénk! 

Mózes 70-80 évet említ ebben az Igében, mint alsó határt. Amit olvastam az 1Mózes 6,3-
ban, az pedig a földi életünk felső határa. 

Te is élhetsz akár százhúsz évet, amíg be nem teljesedsz élettel, ahogy olvastam Jóbról, de 
ugyanezt olvassuk Mózesről is. Leszögezhetjük, hogy Isten nem határozza meg előre a 
tetteinket. Viszont az idővégi eseményekben is lesznek olyanok, amelyeket Isten előre 
elrendelt. Egy Igét emelek ki, az 1Korinthus 15,52-t.  

1Korinthus 15, 52. 
52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog 

szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 
El fogunk változni Jézus hasonlatosságára. Ez nem kikerülhető, mert meg van írva az 

Igében, hogy mi fog történni.  
Összegezve a mai üzenetet: Isten nem tesz veled semmit az akaratod ellenére. Neked van 

döntési lehetőséged az életeddel kapcsolatban. Isten nem gonosz. Isten jó. Isten szeret és egy 
jó terve van veled. Ámen!  

Köszönöm, hogy meghallgattatok. 
Végezetül szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg nincs kapcsolata Istennel, fogadja 

be Jézust az élete Urának, Megváltójának, Szabadítójának, Gyógyítójának a saját szavaival. 
Ámen! 

 

 
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Azt 

mondja Isten Igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek, és ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ezek Jézus szavai voltak, Ő mondja ezeket, és 
meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hisszük, hogy Ő Isten Fia, meghalt és 
feltámadt, és ma is él. (Róm. 10,9–10) Mondjuk együtt ezt az imádságot: 

 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.  
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.  
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Kérlek, Jézus legyél az én Uram!  
Legyél az én Megváltóm!  
Legyél az én Gyógyítóm!  
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett.  
 
Jézus, Te vagy az én Uram. 
Te vagy az én Megváltóm.  
Te vagy az én Gyógyítóm.  
 
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.  
Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől. 
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.  
Köszönöm Neked, drága Jézusom! Ámen!  
Dicsőség az Úrnak! 
 
A Lukács 11-ben, azt írja Isten Igéje, a 11-től olvasom fel az Igét: 
Lukács 11,11–13. 
11. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád 

néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? 
12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? 
Tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Mi, itt a földön szeretjük 

a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Képzeljétek el akkor, hogy az Atya, a mi 
szellemi Atyánk mennyire szeret bennünket. 

13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 
inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. 

Le van írva, feketén fehéren, az Írásban, hogy Istentől, az Atyától kérnünk kell a Szent 
Szellemet, és Ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk, azért, hogy a Szent Szellem 
elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétel legyen az életünkben. Nagyon fontos, 
hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most a Szent Szellem keresztség imáját mondjuk el!  

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha kérem Tőled a Szent Szellemet, akkor Te 
odaadod nekem. Ezért most, mennyei Atyám, a Te Igédnek megfelelően, megkérlek Jézus 
nevében, töltsd be a szívem Szent Szellemmel!  

Köszönöm, mennyei Atyám, betöltekeztem most a Szent Szellemeddel, teljes a szívem a 
Szent Szellemmel, ennek jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a 
kiejtést.  

Köszönöm, szent Atyám, drága Jézusom, a Szent Szellem mindörökké bennem és velem 
marad. Ámen! Köszönjük az Úrnak! 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
 

 


