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ISTEN JÓSÁGA 
 Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2019. január 28. 
  
Évi: Köszöntelek benneteket, és köszönjük a mai dicséreteket, Jézus nevében. Mert mindig 

az Úr szava szól a dicséretekben, tanításokban, az Írásban. Köszönjük ezt a mennyei Atyának. 
A mai napon Isten jóságáról fogok nektek tanítani. Erről mindig hallani kell. Ma olyan Igéket 
fogtok hallani, amit már hallottatok nagyon sokszor, de még többször kell hallani, hogy 
beépüljön a szívünkbe, minél mélyebbre, hogy megértést kapjunk arról, hogyan tudjunk 
ellenállni a sátán támadásának. Hogy tudjunk Istenhez kiáltani, amikor szükségünk van rá. 
Jézus nevében. Márpedig Őrá minden pillanatban szükségünk van.  

1. Betegség forrása 
Sajnos a hívőknek a szívében sem – nemcsak a többi embernek, a hívők szívében sem – 

tudatosult az, hogy honnan származnak a betegségek, és a gonosz dolgok. Kimondunk 
dolgokat, hogy tudjuk, hogy a sátántól van, de nem biztos, hogy tudatosult bennünk mélyen, 
hogy az tényleg onnan van. Azt viszont mindenki jól tudja, hogy például a betegség nem jó. 
Mert elmegyünk az orvoshoz, beszedjük a gyógyszereket, elmegyünk akár kórházba is, ha 
szükség van rá. Tudjuk azt, hogy nem jó a viszály, nem jó a veszekedés, nem jó a bántalom, 
ezért keressük mindig a békességet. Ennek ellenére mégis vannak olyan közösségek, olyan 
szolgálatok, ahol azt tanítják, hogy szenvednünk kell, kínlódnunk kell, mert Jézus is kínlódott. 
Nekünk is kínlódni kell. De azt ők is tudják, hogy nem jó dolog, mert a betegség, a fájdalom 
nem jó. Kinek jó, ha fáj a teste? Vagy kinek jó az, ha fáj a lelke? Mert a lelkünk az a pont, 
amit ha sérelem ér, az testi problémákat is okozhat. Ezek az emberek is elmennek az 
orvoshoz. Ők is tudják, hogy a betegség nem jó. A fájdalmak nem jók. Ez is ellentétbe kerül 
azzal, amit mondanak, hogy szenvedni kell. Pedig ők is tudják, hogy ez nem jó dolog. 
Valószínű, hogy ezeknek az embereknek sincs megértésük a megváltásról, hogy mit jelent a 
megváltás? Hogy Jézus megváltott minket a betegség, a szegénység, és a szellemi halál 
átkától. Megmentett minket a gonosz dolgoktól, mert lefegyverezte az ellenséget. Ebből 
eredően, amíg az emberek azt gondolják, hogy a betegségek, csapások, Istentől vannak, addig 
sajnos nem fognak tudni megszabadulni a betegségeiktől, fájdalmaiktól, a viszályoktól sem.  

A drága mennyei Atyánktól származnak a jó dolgok. Ezt tudjuk mindannyian, és minél 
mélyebben kell ezt az Igét tanulmányoznunk, hogy megértésünk legyen ebből. Tudjuk azt, 
hogy nem Istentől származnak a rossz dolgok, mert a mennyben nincsenek rossz dolgok. Első 
Igénk a Jakab 1,17. Azt mondja: 

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. 
Azt írja az Ige, hogy minden jó adomány fentről származik. Tehát Istentől származik. 

Minden tökéletes ajándék. A gonosztól nincs tökéletes ajándék. Istentől van csak a jó, 
tökéletes dolog. Például a betegséget, katasztrófát, háborút nem lehet jó ajándéknak nevezni, 
ezt tudjuk mindannyian. Ezek nem jó dolgok. Azt nem az Atya küldi. Ezek mind rossz és 
gonosz dolgok. Ismétlésképpen: már jól tudjuk, hogy a teremtéskor az Éden kertben csak jó 
dolgok voltak. Nem volt betegség, nem volt fájdalom, nem volt viszály, nem volt veszekedés. 
Nem volt bűn. De azt is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy Ádám bűnbeesésének, bukásának 
következtében az átok bejött a földre. Azt a hatalmat, amit ő kapott Istentől, hogy uralkodjon 
az egész földön, az élőlényeken, azt mind odaadta az ördögnek. Mind átadta a sátánnak. 
Onnantól kezdve a sátán uralkodik, és joga van itt lenni a földön, mert az ember átadta neki 
ezt az uralmat. Ezért tud munkálkodni az emberek életében. De most már ismerjük a 
hatalmunkat, és védekezni tudunk ellene. Minden rossz és gonosz dolog a sátántól származik. 
Sajnos sok ember ezt nem tudja még. Mindannyian a világban élünk és halljuk az embereket, 
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hogy miket mondanak: hogy Isten ezért vert meg, azért kell szenvednem, meg Isten adta a 
katasztrófát. Nagyon sok mindent hallunk az emberektől. Sok ember nem tudja, hogy nem az 
Istentől vannak a rossz dolgok, ezért vádolják meg Őt a balesetekért, a szeretetteik meg-
betegedéséért, a halálesetekért. Földrengések miatt. Az összes katasztrófa miatt, minden, ami 
beletartozik a katasztrófába. De ezek nem lehetnek Isten cselekedetei, ezek nem jó ajándékok. 
Azt is tudjuk már, hogy a szellemi világban két birodalom létezik. Az Isten királysága, a 
menny királysága, és az ördög birodalma. A sötétség és a világosság birodalma. A János 
evangéliumban a 10,10 Igét jól ismeritek. Abban az van megírva: 

János 10,10/a. 
10/a. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson… 
Ezeket mindig csak így ledaráljuk, elmondjuk, csak vajon megértésünk van-e belőle? A 

szívünkben van-e az, hogy bizony így van, mert azért jön. A tolvaj maga a sátán. Az biztos. 
Ami téged meglop, minden, ami téged meglop, megöl, elpusztít, az a sátántól ered. A sátán 
tönkre akar tenni, el akar pusztítani. Neki az a terve, hogy Isten teremtményét elpusztítsa. 
Azért azok a rossz dolgok, amik veled történnek meg, azok mind a sátántól vannak. De az Ige 
második felében Jézus azt mondja: 

János 10,10/b. 
10/b.  … én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. 
Hogy életet adjak, mégpedig teljes, és túláradóan bőséges életet. Tehát Isten az élet oldalán 

áll. Isten az életet adta nekünk. Azért küldte el a Fiát, hogy megmentse az emberiséget. Ha 
Isten gonosz lett volna, akkor ezt nem tette volna meg. Azt is tudjuk, hogy Ő maga a Szeretet, 
és a Szeretet nem tesz gonosz dolgokat. Amikor megnézzük Jézus szolgálatát, akkor látjuk, 
hogy meggyógyította a betegeket, megszabadította az embereket a kötésekből. Még a 
természeti elemeknek is parancsolt. A Lukács 4,18-ban azt mondja Jézus: 

Lukács 4,18.  
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az Evangéliumot hirdessen, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy 
a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat.  

Ebben minden benne van, Isten jósága. Isten azt akarta, hogy az emberiség ne legyen 
beteg, ne legyen kötözöttségben, ne legyen elnyomva. A természet is jól működjön. Itt nem 
olvassuk az Igében, hogy Jézus mindenkit beteggé tett volna. Azt olvassuk, hogy mindenkit 
meggyógyított, mindenkit megszabadított. Azt is olvassuk az Igékben, hogy minden 
betegséget meggyógyított. Mindenkit nem tudott, mert nem mindenkinek volt nyitott a szíve 
rá. De minden betegséget gyógyított. Az Igében azt sem olvassuk, hogy Isten valamilyen 
betegséggel fenyített volna meg bármikor is. Isten nem helyez ránk betegséget, vagy 
szegénységet.  

2. Isten jó 
A mi Istenünk egy jó Isten, egy szabadító Isten, egy helyreállító Isten. Nézzük meg az 

Újszövetségben, hogy Jézus hogy szolgált a földön. Tudjuk, hogy Jézus mindig az Atya 
akaratát cselekedte. Három történetet fogok nektek röviden átadni. Először a Máté 8,23–27-ig. 
Itt a természeti elemeknek parancsolt Jézus. Azt írja az Ige: 

Máté 8,23–27. 
23. És mikor a hajóra szállt, követék Őt az Ő tanítványai. 
24. És ímé, nagy háborgás lett a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullá-

mok; Ő pedig alszik vala.  
25. És az Ő tanítványai hozzá menvén, felköltötték Őt, mondván: Uram, ments meg 

minket; mert elveszünk. 
26. És monda nékik: Mit féltek, oh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a 

szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. 
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27. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, 
mind a tenger engednek néki?  

Ez a történet nagyon sok mindent elmond nekünk. Itt hajóra szálltak, a Galileai tengeren 
átkelt a tanítványaival Jézus. Eközben jött egy nagy vihar, egy nagy szélvihar, és a tanít-
ványokat rögtön eltöltötte a félelem. Felkeltették Jézust, mondták neki, hogy kelj fel, mert 
elveszünk! A hajóban már ott volt a víz, már belecsapott a hullám, és már kezdett megtelni 
vízzel. Megijedtek, hogy el fognak veszni a tengerben. Jézus a hitüket nézte itt is az 
embereknek. Itt is a hitüket nézte, hogy kicsinyhitűek. Volt hitük, csak még abban nem tudtak 
hinni, hogy ez megtörténhet, nem tudták, hogy parancsoljanak azoknak a hullámoknak, hogy 
csendesedjenek el. De Jézus parancsolt a hullámoknak, és elcsendesedett a víz, és a szélvihar 
is megállt. Mi volt ebben Isten akarata? Az, hogy megmentse az embereket. Amikor Jézus 
megdorgálta a vihart, akkor kinek a munkáját dorgálta meg? Az ördög munkáját. Mert a vihar, 
a nagy szélvihar, a rossz idő, az mind az ördögtől származik. Nem Istentől származott ez a 
vihar. Isten akaratát cselekedte. Elcsendesítette a vihart.  

a.) Leprás 
Most nézzük meg a következő történetben, újra az Atya akaratát, és ez a betegséggel 
kapcsolatban lesz. Itt egy leprásról van szó, akit meggyógyít Jézus.  
Máté 8,2–3. 
2. És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisz-

títhatsz engem. 
3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azon-

nal eltisztult annak poklossága.  
Ebben is az Atya akarata volt, mert Jézus mindig azt cselekedte, amit az Atya akart, amit 

az Atya kívánt tőle, és amit azért adott Jézusnak, hogy a földön mutassa be Őt, az Ő akaratát, 
hogy Ő jóságos. Amikor megkérte Jézust ez a leprás, hogy meggyógyítaná-e, hogy akarja-e, 
hogy meggyógyuljon, akkor Jézus azt mondta, hogy igen, akarom, tisztulj meg! Ott volt, hogy 
akarom, hogy tisztulj meg! Nem azt mondta a leprásnak, hogy gyermekem, most nem gyó-
gyítalak meg, mert biztos Istennek az a célja, hogy most szenvedjél, maradj békében, aztán 
tűrjed ezt a betegséget! Ugye, nem ezt mondta neki? Hanem az Atya akaratát teljesítette.  

b.) Meggörbedt asszony 
Következő történet. Lukács 13,10–17. Itt a meggörbedt asszony gyógyulásáról szólok.  
Lukács 13,10–16,17. 
10. Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában.  
11. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt tizennyolc 

esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. 
12. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te 

betegségedből! 
13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.  
14. Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, 

monda a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek azért és 
gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon. 

15. Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombatnapon nem oldja-é el 
mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?  

16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé, tizennyolc esztendeje, 
nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon? 

17. És mikor ezeket mondta, megszégyenülének mindnyájan, kik magukat néki 
ellenébe vetették; és az egész nép örült mindazokon a dicsőséges dolgokon, amelyek 
Őáltala lettek.  

Ez a történet is sokatmondó. Itt, ahogy olvastam, a betegség szelleme kötözte meg ezt az 
asszonyt, és a betegség szelleme a sátántól ered. Tehát a sátán kötözte meg. Azt olvassuk az 



Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető. 

4/9 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  

Igében, hogy Jézus mindenkor azon munkálkodott, hogy szabaddá tegye a megkötözötteket. 
Egyetlen egyszer sem olvasható a Bibliában, hogy Jézus elküldött volna valakit, és betegen 
hagyta volna. Mindig mindenkit meggyógyított, aki nyitott volt rá. Ebben látjuk, hogy 
egyértelműen az ördög a pusztító, Jézus pedig a szabadító. Itt a történetben arról is 
olvashatunk, hogy a törvények szerint szombatnapon nem lehetett gyógyítani, de azért az 
ökröket, az állatokat megitatták. Ugye? Mi is, meg mindannyiunk, ha ki lenne szabva egy nap, 
csak ennénk, innánk, de a szükséges dolgokat el kell végezni. Aki például balesetet szenved 
szombatnapon, akkor nem megy ki a mentő, mert szombat van? Jézus megmutatta az 
igazságát. Mondta, hogy minden nap gyógyít, és nem csak hétköznap, hanem hétvégén is. 
Dicsőség az Úrnak, hogy sok minden megtalálható az Írásban!  

3. Jézus célja 
Azt is tudjuk, hogy Jézus miért jött a földre? Azért jött a földre, hogy lerombolja és 

megsemmisítse a sátán felépített munkáját. Azért jött a földre. Ezt az 1János 3,8-ban 
olvashatjátok.  

1János 3,8/b. Egyszerű fordítás  
8/b. Isten Fia azonban éppen azért jött le a Földre, hogy lerombolja és megsemmisítse 

mindazt, amit a sátán épít.  
Nem Isten a gonoszság szerzője, hanem a sátán. Isten az élet oldalán áll, ahogy mondtam 

már az elején. Jézus földi szolgálatában Isten akarata működött. Isten végezte el Őbenne a 
munkát. Jelenleg is ezt látjuk. Ezt látjuk, amit rajtunk keresztül végez Isten. Most megyünk a 
János 6,38-as Igéhez. Ez az Ige elmondja, hogy Jézus miért jött a földre.  

János 6,38. 
38. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, 

hanem annak akaratát, aki elküldött engem.  
Jézus, mikor itt járt a földön soha semmit nem tett az Atya akaratán kívül. Nem a saját 

akaratát tette. Itt eszembe jutott, amikor a Gecsemáné kertben emberként volt a földön. Voltak 
érzései, és akkor bizony fájdalmas érzései voltak és kérte az Atyát, hogy hadd múljék el tőlem 
e pohár. De azt mondta mégis, hogy nem számít, mit érzek, akkor is legyen meg a Te 
akaratod, Atyám! A másik, amiről tanítottam már, hogy már tizenkét éves korában az Atya 
akaratát cselekedte, mert azt mondta a szüleinek a jeruzsálemi Templomban, amikor keresték 
és megtalálták: nem tudjátok, hogy nekem az Atya dolgaival kell foglalatoskodnom? A 
Lukács 2,49-ben olvashatjuk ezt. Már onnantól kezdve az Atya akaratát cselekedte Jézus. Már 
fiatal korától. Azt tanította mindig, hogy az Atya munkálkodik Őbenne és Őáltala. A 
következő versben mindenkinek szól, nemcsak a tanítványainak.  

János 14,10–11. 
10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszé-

deket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki 
énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.  

11. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha 
pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem.  

Azért higgyenek neki, hogy látták a csodálatos gyógyításokat is, amiket elvégzett. A mai 
napon is azért, amit elvégez, dicsérjük Őt. Ha Jézus gyógyításai Isten ellen lettek volna, akkor 
nem Isten akaratát cselekedte volna. Istennek semmi köze sincs a természeti katasztrófákhoz. 
Egyáltalán, semmi köze sincs. Ezek a csapások azóta vannak jelen a földön, mióta a sátán e 
világ istene.  

2Korinthus 4,4. 
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.  
Akiben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit. A hitetlenek elméjét vakította meg. 

Nem elég, hogy hitetlenek az emberek, az ördög még nagyobb nyomást ad rájuk. Még jobban 
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elvakítja, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten 
képe. Sok ember össze van zavarodva, mert nem ismerik a Bibliát. Nem ismerik a bibliai 
igazságot. Általában azt fogadják el, amit másoktól hallanak a világból. Azt fogadják el, és 
így a sötétségben járnak. Ezt legfőképpen magamról mondom, de lehet, hogy más is magára 
ismer ebből, amit most elmondok, felsorolok, mert mi is ebben a cipőben jártunk, valószínű. 
Nem tudtuk azt, hogy a gyógyulás és a szabadulás Isten megváltási tervében van. Én 
legalábbis nem tudtam. Azt se tudtam, hogy mi az a megváltás. Aztán nem tudtuk azt, hogy 
elhordozta a betegségeinket Jézus. Elhordozta a fájdalmainkat, bűneinket, szenvedéseinket. 
Nem tudtuk azt, hogy mi a hit. Hittünk valamiben, de soha nem tudtuk, hogy mi az az isteni 
fajta hit. Az az igazi hit. Nem tudtuk, hogy mi a hit. Nem tudtam azt, hogy mi az, hogy Ige. 
Nem tudtam ezt sem.  

Ezek mind az Írásban szerepelnek. Nem tudtam azt sem, hogy a sátán a betegség szerzője. 
Gyerekkoromban azt tudtam, hogy majd jön az ördög, de hogy mi a jelentése vagy mi az, mi 
származik tőle, azt nem tudtam. Azt sem tudtuk sokáig, hogy mit tehetünk ellene. Hogy 
álljunk ellen? Mit tehetünk, honnan származik? Mit kell ellene tenni? De dicsőség az Úrnak, 
ezt ma már tudjuk, és gyakoroljuk a hatalmunkat. Tudjuk azt, hogy Jézus megváltotta az 
emberiséget a betegség, a szellemi halál és a szegénység atkától. A Galata 3,13 le is írja. 

Galata 3,13. 
13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg 

van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 
Most lépkedünk egyik szövetségből a másikba.  
4. Torz kép 
a.) Ószövetségben 
A keresztények között is vannak olyanok, akiknek negatív, rossz elképzelése van Istenről, 

mert amikor az Ószövetséget tanulmányozzák, akkor több helyen azt is olvassuk, hogy Isten 
adta a rossz dolgokat. Ez egy nagyon kényes és nagyon érdekes kérdés a keresztények 
életében, mert ez így van leírva. Az Ószövetséget, ha megnézitek, mivel a Bibliakutatók is 
emberek voltak, ezért a fordítás nem pontos. De be lehet bizonyítani azt, hogy ugyan az volt 
leírva, hogy Isten adja neked a betegséget, de Ő jóságos is volt, mert ha végigolvasunk egy 
történetet, akkor látjuk, hogy lehet, az van oda írva, hogy Isten küldte azt meg ezt, de a végén 
meg ott van, hogy megoldotta a problémát. Nagyon-nagyon érdekes dolog, és érdemes is vele 
foglalkozni. Tehát nem sikerült pontosan lefordítani. A héber és a görög fordításokat hozta elő 
István is a vasárnapi tanításban, hogy héber és görög eredetű az Írás, és magyarra nehéz volt 
lefordítani. A héber eredetű szöveg bebizonyítja, hogy Isten megengedte a rossz dolgokat az 
embereknek, mert az embereknek adott szabad akarat miatt Isten nem akadályozhatta meg 
azokat. Tehát nem Ő bocsátotta rájuk a rossz dolgokat.  

Nézzünk is erre egy példát. A zsidó nép Isten akaratának tulajdonította azt, amikor az 
engedetlenségük miatt büntetés szállt rájuk, és mivel így gondolkodtak Istenről, az egyfajta 
kétséget szült a szívükben, és egy hamis képet kaptak Istenről. Ma is, amikor az emberek a 
törvény átkáról olvasnak a Bibliában, akkor úgy értelmezik, mintha Isten büntette volna a 
népet. Ezért sokan megbotránkoznak és elfordulnak Istentől. Erről sok vita van. Gyakran 
félreértik ezeket az Igéket, pedig a zsidó nép volt az, aki azt mondta Mózesnek, hogy mindent, 
amit Isten előír a törvényben, azt mi betartjuk! De az is elhangzott vasárnap, hogy a törvényt 
nem tudták betartani, a törvényt csak megszegni lehet. A törvényt nem tudjuk betartani, de az 
Írást azt könnyebb és igyekszünk is, hogy betartsuk. Vannak, akik a negyven éves pusztai 
vándorlásra hivatkoznak. Az egy hosszú rész Bibliában, a 2Mózestől az 5Mózesig taglalja a 
negyven évet. Azért nem volt egyszerű leírni. Ha végigolvassátok, akkor abban is láttok ilyen 
dolgokat, hogy Isten ezt adta, meg azt adta. Egy részt fogok belőle nektek felolvasni. De azt 
nem látják, hogy Izrael népe volt az engedetlen. Folyton zúgolódtak Isten ellen és Mózes 
ellen, mert Mózes képviselte Istent. Állandóan zúgolódtak, de Isten jóságát nem látták meg. 
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Azt mondogatták, hogy nincs mit ennünk, nincs mit innunk, de Isten mindig gondoskodott az 
ellátásukról. Előre figyelmeztette is őket, hogy a szájukat jól használják, mert amit 
kimondanak, az fog velük megtörténni. Mi is így vagyunk a mai világban. Ha nem jól 
használjuk a szánkat, akkor bizony nem is lesz jó a vége. A zsidó nép a pusztai vándorlás 
idején állandóan arról beszélt, hogy: Miért hoztál ide minket, Mózes? Azért, hogy meghaljunk 
itt a pusztában? A 4Mózes 21,5-ben elolvasom ehhez az Igét. Ez sok helyen megjelenik 
ezekben a részekben.  

4Mózes 21,5. 
5. És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, 

hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt 
utáljuk. 

Semmi nem volt jó, elégedetlenek voltak, zúgolódtak. A zúgolódásnak mi lett a 
következménye? Jöttek a mérges kígyók, megmarták őket, és sokan meghaltak. Olvassuk 
tovább, mert az egész szövegkörnyezetet meg kell ahhoz nézni, hogy meglássuk Isten jóságát.  

4Mózes 21,6–9.  
6. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan 

meghalának Izrael népéből. 
Mit ír az Ige? Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat. Ugye? Hát milyen Isten ez? 

Sokan mondják, ha kiveszik ezt a részt.  
7. Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr 

ellen és ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék 
Mózes a népért.  

Látjátok? Az embereknek mennyi esze van? Tudták, hogy vétkeztek, hogy miért kellett 
nekünk zúgolódni, mert most akkor ez történt. Lehet, hogy ez egy félelmet okozott nekik. Azt 
hitték, hogy Isten ilyen rossz hozzájuk. Imádkozzál az Úrhoz – mondták Mózesnek. 
Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat, és imádkozott Mózes a népért. Abban 
az időben a királyok, a papok felett volt a Szent Szellem, ők tudtak Istenhez imádkozni. A nép 
tudta, hogy imádkozni kell Istenhez, ezért mentek és szóltak Isten emberének, hogy 
imádkozzál az Istenhez, mert már akkor tudták azt, hogy az imával lehet kapcsolatba kerülni 
Istennel. Imádkozott Mózes az Úrhoz. 

8. És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: 
és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben marad. 

Látjátok Isten a megoldást hozta?  
9. Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó 

valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada. 
Isten a megoldást is meghozta, hogy nem hagyta azért az emberek életét elveszni. Amúgy 

ez a rézkígyós történet Krisztus előképe. Ezt is már biztos hallottátok és tudjátok. Tehát nem 
Isten küldte a mérges kígyókat, hanem a nép engedetlenségének a következménye volt. Isten 
ellen zúgolódtak és ezért magukra vonták az átkot. Mindennek van következménye. Az ítélet, 
amely akkor a zsidó népre szállt, nem szerzett Istennek örömöt egyáltalán. Akkor ezt az 
ítéletet Isten gonosznak nevezte. Ellentmondásos lenne, ha Isten egyik kezével adna, a 
másikkal meg elvenne. Nem? Egyszerre két dolgot nem lehet. Ő jó Isten. Gyakran azért 
értelmezik félre az Igéket, mert kiemelik a szövegkörnyezetből azt a részt, hogy Isten ezt meg 
azt a rosszat adja. Ugye? De nem nézik meg teljes egészében. Érdemes megnézni, mert ha 
csak azt a részt veszik ki, akkor egy ellentét, ellentmondás jön elő belőle. Ilyen ellentétes 
elméleteket építenek fel Isten ellen.  

b.) Újszövetségben 
Az újszövetségben találunk egy olyan példát is, amikor a zsidók ugyan látták Jézus 

gyógyításait, ennek ellenére mégis azzal vádolták, hogy a sátán erejével gyógyít. 
Megmondom őszintén, én még nem is nagyon figyeltem fel erre a részre a Bibliában, pedig 
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olvasgatom mindig. Nézzük meg a Máté evangélium 12, 24-28-ig. Ezt a mi fordításunkból is 
el fogom nektek olvasni és az Egyszerű fordításból is, így nagyobb értelmet kapunk belőle, 
mert érdekes ez a rész.  

Máté 12,24–28.  
24. A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Nem űzi ki az ördögöket, hanem ha 

Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. 
25. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, amely 

magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely 
meghasonlik magával. 

26. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg 
tehát az ő országa? 

27. És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők 
maguk lesznek a ti bíráitok. 

28. Ha pedig én Istennek Szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül 
elérkezett hozzátok az Isten királysága. 

Először is olvastuk ebben a részben, hogy „meghasonlás”. Mi az, hogy meghasonlás? A 
szó jelentése ellentmondás, ellenkezés, viszálykodás, több részre szakadás, az összhang 
megszűnése. Most elolvasom az Egyszerű fordításból. 

Máté 12,24–28. Egyszerű fordítás 
 24. Amikor ezt a farizeusok meghallották, kijelentették: „Ez az ember csak azért tudja 

kiűzni a gonosz szellemeket, mert a Sátán, a gonosz szellemek fejedelme segít neki.” 
25 Jézus tudta, hogyan gondolkoznak, ezért így válaszolt nekik: „Ha egy királyság 

egyik része a másik ellen támad, az egész elpusztul. Ugyanúgy elpusztul az a város, vagy 
család is, amelyben belső harcok dúlnak. 

26. Ha tehát a Sátán a saját szolgáit, a gonosz szellemeket űzi ki, akkor valójában 
önmaga ellen fordul, és a királysága nem állhat fenn tovább. 

27. Másrészt, ha én a Sátán erejével űzöm ki a gonosz szellemeket, akkor a ti 
tanítványaitok kinek az erejével űzik ki őket? A saját tanítványaitok fognak elítélni 
titeket! 

28. Ha viszont én Isten Szellemével űzöm ki a gonosz szellemeket, akkor nyilvánvaló, 
hogy Isten Királysága megérkezett hozzátok. 

Ha az igaz lenne, hogy Isten teszi ránk a betegségeket, akkor az Ő királysága nem állhatna 
meg, hiszen Ő gyógyítja a betegeket. Mi már tudjuk, hogy a mennyországban nincsenek 
betegségek, ezért Isten senkit sem tud betegséggel sújtani. Isten királysága örökké megmarad, 
az ördög királysága már elbukott, és sajnos azok az emberek is elbuknak, akik az ő hazugsá-
gaira hallgatnak. A sátán végleges uralmának akkor lesz vége, amikor a millenniumi korszak 
lezáródik, mert onnantól kezdve nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, nem lesz bűn, nem 
lesz semmi rossz dolog.  

c.) Kísértés eredete 
Sok keresztény olyan dolgokban hisz, amivel saját magukat fogságban, kötözöttségben 

tartják. Szükség van tehát arra, hogy megújítsuk az elménket Isten Igéjével, tanulmányozzuk 
Isten Igéjét. 

Van egy fontos igei rész, amely megmutatja, hogy Istenben nincs semmiféle gonoszság. 
Jakab 1,13–17. 
13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten 

gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért. 
14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 
15. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált 

nemz. 
16. Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!  
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17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok 
Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 

Ha Isten teremtené a gonoszságot, akkor Ő lenne az, aki megkísértené az embert a földön. 
Gonoszsággal kísért az ördög, de Isten nem. A sötétség gonoszságot jelent. A sötétség a fény 
hiánya. A gonoszság az igazság hiánya. A betegség nem áldás Istentől, ezt mindenki tudja a 
szíve mélyén. Azt is leírja az Ige, hogy Istennél, még a változásnak az előjele sem látható, ami 
a jót gonosszá változtatná. Jézus Krisztus ma, és mindörökké ugyanaz, és Isten Igéje is 
mindörökké ugyanaz marad. Fontos, hogy a Jézus nevében kapott hatalmunkkal ellenálljunk 
az ördögnek, a sötétség erőinek Isten Igéjével, mert a Szellem kardja Isten Igéje. Ezzel kell 
ellenállnunk. Ehhez kérjünk Istentől bölcsességet, hogy mindenkor minden helyzetben 
szilárdan meg tudjunk állni az Igén. 

Jakab 1,4–6/a. 
4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, 

semmiben hiányt ne szenvedjetek. 
5. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek 

készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki. 
6/a. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: 
Ezt az imát értetek mondom el: 
Efézus 1,17–18. 
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében; 
18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának 

reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben, 
Pásztor: Dicsőség Istennek ezért a fontos tanításért! Fontos, hogy az Igében növekedjünk. 

Az Ige a világosság. A zsoltáros azt mondja, hogy a világító szövétnek. Az Ige a világosság a 
számunkra, és ebben a világosságban növekednünk kell. Amint hallottátok, akiknek nincs 
kellő világosságuk, úgy gondolják, hogy Isten okozza a problémákat. Isten odacsap a karikás 
ostorral az emberek nyakába. A félreértés oka az, hogy az eredeti szövegben, ami megengedő 
igemódban volt írva, azt a magyarban okozati igemódban fordították le. Ez azt jelenti, hogy az 
eredeti szövegben, a héberben úgy szerepelt például ez a történet, hogy Isten megengedte, 
hogy a mérges kígyók megjelenjenek Izrael táborában, és megmardossák őket. Mert ez az ő 
helytelen beszédüknek a következménye. Isten azért engedte meg, mert előtte figyelmeztette 
őket, sőt a teremtéskor már minden embernek szabad akaratot adott. Ezért mondhatjuk azt, 
hogy Isten megengedte, mert rossz magot vetettek, rossz aratás következett. Ez a helyes 
értelmezési módja. Az okozati igeidő, ahogy a magyarban áll, az már azt mondja, hogy Isten 
küldte a kígyókat. Ami nem igaz! Tehát ebből van a félreértés. 

Ahogy a tegnapi tanítást hallgattam, nagyon megörült a szívem, hogy van egy párhuzam. A 
mai tanításban is van egy párhuzam, hogy ne ragadjuk ki az Igét a szövegkörnyezetéből. Ez a 
tanítás már addigra elkészült, tehát nem a tegnapi tanításból került ez át, hanem a Szent 
Szellem így működik. 

Két Igét fölírhattok még, mert bemutatok egy vad példát, a Máté 27,5 és a Lukács 10,37. 
Ez egy extrém példa arra, amikor az Igét kiragadják a szövegkörnyezetéből, és akár társítják 
is. A Máté 27,5-ben az áll, hogy Júdás elmenvén felakasztá magát. Ha valaki ehhez 
hozzákapcsolja a Lukács 10,37-ből azt, hogy eredj el, és te is akképpen cselekedjél, akkor egy 
nagy butaság jön ki belőle. Tehát az jön ki belőle, hogy elmenvén felakasztotta magát, eredj el 
te is, és akképpen cselekedjél. Egy nagy bolondság jön ki belőle, mert ki van ragadva. Igaz a 
két igerész, amit idéztem? Természetesen igaz, de ha ki van ragadva, és rosszul van 
összeillesztve, akkor nagyon vad dolgokat is ki lehet hozni belőle. 

Közben egy-két gondolat jött, ahogy hallgattam a tanítást a fordításokkal kapcsolatban. 
Ahogy hallottuk tegnap a pesti alkalom során is, a fordításban benne van az ember. 
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Akármilyen könyvet fordítanak le magyar nyelvre, benne van az illetőnek az egyénisége, mert 
vannak szavak, amelyeket sokféleképpen le lehet fordítani. Van olyan Biblia, amelyet 
kétszeresen fordítottak. Eredetiből latinra és latinról magyarra. Itt már dupla a torzulás 
lehetősége. 

Hallottátok Évi tanításában azt, hogy álljunk ellen az ördögnek. Eszembe hozta az Úr az 
esküvőnket. Ott álltunk az oltár előtt és természetesen föl voltunk készítve. Volt egy kérdés: 
„Ellenálltok az ördögnek?” Be voltunk tanítva, hogy azt kell mondani, hogy „Igen, 
ellenállunk.” De azt már senki nem mondta meg, hogy hogyan kell ellenállni, sőt valószínű, 
hogy maga a pap sem tudta. Itt a probléma. 

Szó volt a rézkígyóról. A réz az ítélet jelképe a Bibliában. Igazából Jézus előképe is, mert 
Jézus kapta az ítéletet. Köszönjük a Szent Szellemnek!  

 
Nálam a Szent Szellem mutatta a lábban a gyógyító munkát, különösen a lábszárban, 

csontozatban, ízületben, szívben, karban, úgyhogy vegyétek el! Köszönjük az Úrnak! 
Ima az imakönyvből: Megújulok és növekedem a belső emberben. 
Ágnes: Múltkor az Apostolok cselekedetei 6-ban olvastunk Istvánról, és ez alapján egy 

megvallást szeretnék elmondani. Legyen meg bennünk is az, ami Istvánban megvolt, mert ő 
befogadta a Szent Szellemet, a bölcsességet, és a hitet. Erről szeretnék egy megvallást 
elmondani:  

Szent Szellemmel, bölcsességgel teljesek vagyunk. Teljesek vagyunk hittel, erővel, és nagy 
csodák és jelek történnek a szolgálatunk által. Ha valaki ellenáll az Igének, akkor nem tud 
ellenállni az Igének, a bölcsességnek, és a Szent Szellemnek. Isten Igéje növekedik, és 
sokasodik nagyon a tanítványok száma mindazokon a helyeken ahol élünk, és ahol 
szolgálunk, Jézus nevében. Ámen. (Apostolok cselekedetei 6.) 

Pásztor: Megköszönjük, hogy az időtöket az Úrnak szenteltétek! Megköszönjük az Úr 
Jézus jelenlétét! Áldott hetet kívánunk! Jövő héten találkozunk!  

 
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el. 

Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus 
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső 
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem! 
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál 
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és 
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet meg-
nyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és Szabadítóm! 
A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget 
nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. 
Ámen. 

 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


