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ALAPTANÍTÁSOK 
Gyógyulás az Úr asztalánál 2. – Az Úr fenyítése 2. 

 
Zsidó 12:9-13 
„Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és mi becsültük ıket; avagy nem sokkal 

inkább alávetjük magunkat a szellemek Atyjának, és élünk!  
Mert azok kevés ideig, tetszésük szerint fenyítettek; İ pedig javunkra, hogy szentségében 

részesüljünk.  
Bármely fenyítés ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, 

ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa megedzıdtek.  
Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és 

lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sıt inkább meggyógyuljon.” 
 
Újból az Úr fenyítésérıl szólunk - folytatjuk a múltkori tanítást.  
Visszatérünk arra az igazságra, hogy az Igékben ugyanaz az alapszó ’tanításként’, vagy 

’utasításként’ szerepel ’fenyítés’ helyett.  
Ez az utasítása az Úrnak azt szolgálja a számunkra, hogy a lábainkkal egyenesen járjunk az 

egyenes úton, el ne hajoljunk.  
Más szóval az Úr utasít minket az Igéjén keresztül, hogy az utunkat megırizzük- a keskeny, 

igaz utat -, a lábunkat megırizzük ott, mert ha a lábainkkal az ördög területére kívánunk lépni, 
akkor az ördög meglopja az anyagi áldásainkat, az ördög meglop a gyermekeink áldásaiból, 
meglop a békességünkbıl, és elpusztítja az otthonunk békességét.  

Az ördög nagyon sok kereszténnyel elhitette azt a Zsidó levél 12. fejezetének Igéjébıl, hogy 
Isten az, aki a problémákat az utunkba hozza. De ezek a problémák nem Istentıl vannak - az ördög 
hozza ezeket a problémákat ránk, ha kikerülünk az ördög területére.  

Azt meg kell érteni mindenkinek, hogy Isten nem az összezavarás és a zavarok Istene. Istenünk 
nem olyan Isten, aki az egyik nap jót tenne a számodra, a másik nap pedig jól felpofozna, és 
megtaposna - mint ahogy ezt nagyon sok hívı hiszi.  

Mégis meglepıdnél, ha megtudnád, hogy hány ember hiszi így.  
De a Biblia, az Újszövetség ezt nem tanítja!  
Emlékszem, egyszer Ausztráliában egy asszony az egyik alkalommal felállt, és a következı 

megvallást tette, hogy Isten a nagy fenyegetı bottal figyeli ıt, és ha nem olvasná naponta a 
Bibliáját, és nem imádkozna naponta, és nem tenné ezt és ezt, akkor az Úr bizony megbüntetné.  
İ azt hitte, ha nem teszi meg ezeket a pontokat, akkor Isten a büntetı botjával ráver.  
Nem tudom, hogy honnan vette ezt a butaságot, de ezt borzasztó volt hallgatni!  
Egy új szövetségben élünk, és ezt az új szövetséget Isten velünk jobb ígéretek alapján kötötte 

meg. Tudnotok kell azt is, hogy Jézus Krisztus a garanciája, a kezese az új szövetségünknek, és 
jobb ígéretek alapján köttetett ez az új szövetségünk.  

Itt arról tanítunk, hogy mit jelent az Úr fenyítése.  
 
Zsidó 12:12-13 
„Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és 

lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sıt inkább meggyógyuljon.” 
 
Ne fordulj el a helytelen és hibás, rossz utakra! Vagyis, hogy a sánta nehogy még jobban 

elhajoljon, hanem helyette inkább meggyógyuljon.  
Tudjátok-e, hogy a hit hallásból, Isten Igéjének a hallásából származik? Jelek és csodák 

követik Isten Igéjét! Az elmúlt alkalmunkon is egy megbénult ember gyógyult meg.  
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Zsidó 12:14-15 
 „Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem 

látja meg az Urat: ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétıl senki el ne hajoljon; hogy a 
keserőség bármely gyökere fölnevekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertızzön.” 

 
Pontosan itt írja le az Ige, hogy mi történt, amikor az Úr fenyítésérıl tévesen tanítottak.  
Az emberek megengedték azt a szívükben, hogy a keserőség gyökeret eresszen és 

felnövekedjen bennük, azért, mert hibásan gondolkodtak, mert hibás tanításokat hallottak. Mert 
úgy tanítják ıket, hogy az Úr fenyít minket a betegségekkel, a szegénységgel, a gyermekeink 
betegségével, a gyermekeink halálával.  

Kiesnek Isten kegyelmébıl, és a keserőség gyökerét a szívükben hordva fölnövekszik a 
keserőség, és megkeserednek – de ez nem a mi Mennyei Atyánk!  

Azért, mert elfogadták ezt a fajta téves tanítást, és ebben hittek, ezért kiestek Isten 
kegyelmébıl.  

Fel kell ismernünk, hogy Isten a kegyelmét a mi javunkra használja az életünkben, attól 
függetlenül, hogy nem szolgáltunk rá.  

Isten kegyelmét úgy lehetne meghatározni, hogy az İ jósága és irgalma, hogy az irányunkba 
gyógyulást és áldásokat hozzon, bár mi nem szolgáltunk rá. 

Úgy tanították ıket, hogy az Isten az, aki ezeket a csapásokat az útjukba hozza, az ördög 
helyett, és ezért a keserőségben növekedtek fel.  

Ahogy mondja az Ige pontosan: „és ez által sokan megfertıztettek.”  
Nagyon sok ember azért sötétedik meg, mert azt hiszi, hogy Isten az, aki a problémáit szerzi. 

Azért hiszik ezt, mert helytelenül és tévesen tanították ıket.  
Isten nem a mi problémáink forrása!  
Az ember kegyvesztett helyen van, ezért Istennek vissza kellett állítania az embert a kegyelem 

helyére. Pontosan az ellentettje történt annak, mint amit tanítanak.  
Ezért mondja a Biblia azt, hogy magunkra kell venni Isten minden fegyverét, hogy 

megállhassunk az ördög minden cselvetésével szemben. Isten fegyverzete nem azért van rajtuk, 
hogy Istennel álljunk szembe, hanem hogy Isten oldalán álljunk, és az ellenséggel álljunk szembe. 
Mert nem test és vér ellen van a harcunk, hanem a sötétség erıi ellen. 

Visszatérünk egy-két elıbb említett Igére, mert szeretném, ha tisztán látnátok ezt.  
 
Efézus 6:4 
„Ti is atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek ıket az Úr tanítása és 

intése szerint.” 
 
Az ebben az Igében szereplı ’tanítás’ szó ugyanaz az alap görög szó, mint amit a Zsidó levél 

12. részében ’fenyítésnek’ fordít a Biblia.  
Itt az Ige azt mondja az atyáknak, hogy: „ne ingereljétek gyermekeiteket.”  
Betegségekben neveljétek fel ıket, és az összes többi rossz dologban az életben – nem ezt 

mondja az Ige! 
Nem látjátok ezt az igazságot? „Hanem tanítsátok” – és ez ugyanaz a görög szó. Az Úr 

tanítása, utasítása, intése szerint neveljétek fel ıket.  
Ez az Úr fenyítése! 
 
2Timóteus 3:16 
„A teljes Írás Istentıl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre.” 
 
Igazságban való nevelésrıl ír az Ige.  
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A görög eredeti szó az ’igazságban való nevelésre’ ugyanaz, mint a Zsidó levélben az ’Úr 
fenyítésére’ használt szó.  

Látod-e már, hogy mennyire téves tanítások származnak abból, hogy az Igéket különbözı 
helyeken másképp fordítják?  

Látod-e már, hogy a ’fenyítés’ szó igazából mit jelent? Tanítást, feddést, megjobbítást, intést. 
Mondja azt az Ige, hogy Isten Igéje alkalmas a nevelésre, ahogy a 15. versben mondja az Ige - 

hiszen magát Timóteust is az Ige alapján, a Szent Írások alapján nevelték, melyek ıt bölccsé tették 
az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.  

Tehát: azt mondja az Ige, hogy Timóteust betegségben, problémákban, rákbetegségben, 
halálban nevelték, az ördög mindenféle problémáiban? Nem, nem! 

Nincs arra mód, hogy be lehetne nekem magyarázni, hogy az Úr fenyítése ezt jelentené!  
Az Ige itt azt mondja, hogy magát Timóteust is úgy nevelték föl, az Úr útjaiban, az Úr 

bölcsességében, az Úr Igéjében, az Úr Igéjére tanítva.  
Az Ige arról is beszél, hogy Timóteus nagymamájának és édesanyjának is megvolt már ez a 

fajta hite.  
Hogyan kapom én ezt a hitet?  
Az Igék itt azt mondják, hogy megtántoríthatatlan hite volt, ami azt jelenti, hogy ez egy 

hatalmas erı - ez az Igébıl jön, az Ige hallásásból, és hallásából! 
Az Úr fenyítése, utasítása, útmutatása az Igébıl jön.  
„És hogy gyermekségedtıl fogva tudod a Szent Írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek.”  
Minden Ige Isten ihletettségébıl jön, és nem a betegség jön onnan, Istentıl.  
Látjátok-e ezt? Látjátok-e már, hogy az ördög egyik hamis tévtanítása, amikor az Úr fenyítése 

alapján betegségekre mutatnak, hogy Isten a betegségekkel tökéletesít minket? Ennél nagyobb 
hazugság nem is létezik!  

 
2Timóteus 3:17 
„Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 
 
Nem arról a bőnös emberrıl beszél az Ige, aki fellázad Isten Igéjével szemben, és ellenáll 

annak, és engedetlen - mert amikor az ellenszegülés bőnében járunk, akkor jönnek a problémák. A 
problémák nem Istentıl jönnek!  

„Hogy Isten embere tökéletes legyen.”  
Azt mondja itt az Ige, hogy az Istentıl ihletett Szent Ige az, ami tanít, ami megfedd, ami 

megjobbításra alkalmas, hogy tökéletes legyen Isten embere. 
 
Zsoltár 94:10-12     
„Aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? İ, aki az embert tudományra tanítja: 

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

 
 „Megtanítasz.”  
Remélem, hogy most már sokan megértettétek és megcsillant a fény a szemetekben, hogy mit 

jelent ez a szó, hogy ’megtanít’. 
 
Titus 2:11-12 
„Mert megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, 

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

 
Az itt szereplı ’tanít’  Ige a görög eredetiben ugyanaz az alapszó, amit az elıbb ’fenyítésnek’ 

fordítottunk. 
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„Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, 
mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon.”  

Ki teszi ezt? A 11. vers válaszol erre: Isten üdvözítı kegyelme. 
Isten üdvözítı kegyelme hoz üdvösséget.  
Nem a megpróbáltatások és problémák - Isten kegyelme tanít minket.  
Nem Isten fenyítése, és a fizikai test kínzása hozza meg a tanításunkat!  
Ha Isten valóban mindazt megtenné, amivel az emberek İt vádolják, akkor törvényszék elé 

állíthatnák, mert akkor vádolhatnánk a fizikai test kínzásával.  
Ez a ’fenyítés’ szó tehát a görögben ’tanítást’ jelent.  
Teljesen világosan kellene mutatni, hogy a Szent Szelem az, aki tanít minket ezekre a dogokra.  
Annyi olyan dolog van, amire a keresztényeket már megtanították, de nem igazságként.  
Ezt meg kell érteni!  
 
2Timóteus 2:23-25 
„Az ostoba és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok 

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

 
 „Aki szelíden fenyíti az ellenszegülıket” – vagyis tanítja.  
Hiszen szelíden nem lehet eltörni a csontjainkat.  
Szelíden tragédiákat helyezne ránk? Nem!  
Szelíden tanítja azokat, akik ellenszegülnek.  
Ha ellenállsz ezeknek az igazi tanításoknak és a hamis tanításokat fogadod el, akkor magad 

ellen vétettél.  
Én az Igét használom, és arra tanítalak benneteket, hogy hogyan lehet megszabadulni ezektıl a 

kötésektıl. Ahhoz, hogy ezt megtegyem, Igékre van szükségem – vagyis fenyítelek benneteket, 
megdorgállak benneteket, utasítalak benneteket, és ezt azért teszem, mert eddig ellenszegültél az 
Igének, és most arra szeretnélek rávenni szeretetben, hogy másképp higgy!  

Meg kell térned a helytelen hitbıl, és az igazság ismeretére el kell jutnod!  
Ahogy az Igen mondja: „ha talán adna nékik Isten megtérést az igazság megismerésére.”  
Ha megkapják ezt a kegyelmet, akkor mi történik? Nézzük a 26. verset: 
 
2Timóteus 2:26 
„És felocsúdnának az ördög kelepcéjébıl, aki foglyul tartja ıket a maga akaratában.” 
 
Vagyis aki úgy hisz, az ördög kelepcéjében van. Az ı akaratában vagy fogságban tartva - és ez 

egy borzasztó dolog!  
Keresztények mondják: Isten küldte ezeket a bajokat rám, hogy engem megbüntessen, 

megfegyelmezzen.  
Isten Igéje nem ezt mondja! Szelíden, szeretetben tanítja ıket, hogy ne legyenek 

ellenszegülésben. Isten adja a megtérést az İ kegyelmébıl, hogy végre az igazságot 
megismerhesd! 

 
2Timóteus 2:23-26 
„Az ostoba és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok 

háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem szabad torzsalkodnia, hanem legyen 
mindenkihez szívélyes, tanításra alkalmas, türelmes. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülıket; 
talán ha adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. És felocsúdnának az ördög 
kelepcéjébıl, aki foglyul tartja ıket a maga akaratában.” 
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Meg kell szabadulnod az ördög csapdájából, mert a problémák tömkelege nem fog 
kiszabadítani az ördög kelepcéjébıl. Isten Igéje az, ami ki tud szabadítani. Engedd, hogy Isten 
Igéje megfeddjen, megeddzen, tanítson, utasítson, hogy te magad ki tudj kerülni az ördög 
kelepcéjébıl - hogy ık maguk ki tudjanak jönni az ördög tırébıl.  

Neked kell magadat kihozni onnan!  
Nem a ’megszabadító szolgálat’ dolga ez! Ez teljesen az Igéknek ellentmondó, mert nincs 

egyetlen egy példa sem arra a Bibliában, hogy az egyik kereszténynek meg kellene szabadítania a 
másik keresztényt.  

Magadat kell megszabadítani Isten Igéjén keresztül, a helyes és igaz tanításokon keresztül!  
Nagyon szeretem, amit Kenneth Hagin mond errıl. Kenneth Hagin véleménye szerint, amikor 

keresztények egymást démonoktól szabadítják meg, az csupán a lusta, és léha hústestünk 
kényelmes cselekedete – hiszen nem akarnak a hústestükkel foglalkozni. Ahelyett, hogy az 
elméjüket az Igével ráncba szednék, és a testüket ennek megfelelıen viselnék, ahelyett alávetik 
magukat, hogy: valaki majd csak kiőzi belılem ezt a démont.  

Vagy még könnyebb az, ha egyszerően csak Istent okoljuk érte, ahelyett, hogy megtanulnák 
Isten Igéjét, és utána ebben az Igében élnének, ezt gyakorolnák.  

1János 4:4-ben olvashatjuk, hogy: „nagyobb az, aki bennünk van, minta az, aki a világban 
van.”  

Ki gyızte le ıket?  
Te legyızted ıket. Te gyıztél, és jöttél ki az ördög csapdájából, azáltal, hogy az igazságot 

felismerted.  Azáltal, hogy Isten Igéje megvilágosított, megtanított, megértést adott, megfenyített.  
Ne lázadj fel a szívedben Isten Igéje ellen! Fogadd el az Igét!  
Van, amikor ez nehéz - de erre való, hogy megeddzen, hogy felneveljen, hogy tanítson, hogy 

megfeddjen.  
Még egy pár Igét vizsgáljunk át!  
 
Máté 7:7-8 
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 

Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetınek megnyittatik.” 
 
„Megnyittatik”  - nem 40 százalékában az eseteknek, hanem mindenki, aki kér, kap!  
A mindenkibe te is beleesel. Mindenki, aki hitben kér, mindig kap - akkor neked is 

megnyittatik.  
Bele kell tartoznod azoknak a hívıknek a körébe, akik hitben kérnek - és akkor megkapod! 
 
Máté 7:9-10 
„Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ı fia kenyeret kér tıle, követ ád néki? És ha 

halat kér, vajon kígyót ád-e néki?” 
 
Ha halat kér a gyermeked, kígyót adsz neki?  
Ennek ellenére az emberek Istent ezzel vádolják, és ez nem gyermekfegyelmezés, ez 

gyermekkínzás.  
Az állami törvények is ez ellen vannak, tiltják - mert ha ártasz a gyermekednek, és rosszat 

teszel neki gonoszságból, akkor bíróság elé állítanak.  
Ha az Úr, a szeretı Isten mindazt megtette volna, amivel a keresztényei vádolják İt, akkor 

élete végéig nem kerülhetne ki a börtönbıl - hiszen a törvényeink értelmében büntetés jár az 
emberkínzásért.  

Tudod-e, hogy tilos olyan dolgot közre adni, az emberek kezébe adni, ami az ı egészségükre 
ártalmas? Tudod-e, hogy vannak törvények, amik tiltják, hogy az emberek anyagi javait nem 
lophatod meg?  

Isten nem lopja meg az anyagi javaidat!  
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Én mindaz, amit a Bibliában olvasok, abból az jön, hogy Isten tesz engem gyıztessé, és tesz 
engem sikeressé.  

Ennek ellenére sokan, akik hallgatjátok ezt a tanítást, úgy gondoljátok, hogy Isten az, aki 
meglopott benneteket az anyagi áldásaitokból. Pedig annyi történt csak, hogy kikerültetek az 
engedelmességbıl. Az Úr útjáról lekerültetek, és az ördög területére kerültetek, és Isten ott nem 
tud nektek segíteni. 

Ugyanez történt Jób esetében. Jób a félelmeivel tette tönkre Isten védelmét maga körül.  
Jób szüntette meg a saját védelmét, nem Isten vette el tıle!  
Vagyis neked kell kijönnöd az ördög csapdájából. Te mentél oda, ahová Isten azt mondta, hogy 

ne menj.  
Ha megérted azt, hogy az ördög az oka a problémáidnak, ez már elég ismeretet ad neked arra, 

hogy kikerülj a problémáidból. Csupán ennyi megértés, és ez a tudás már elegendı. 
 
Máté 7:10-11 
„És ha halat kér, vajon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti 

fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a 
kik kérnek t ıle?!” 

 
Ha kérünk Tıle, jó dolgokat ad nekünk - mert Isten úgy foglalkozik veled, mint ahogy a földi 

apák az ı fiaikkal.  
Meg kell azt értenünk, hogy a mi Mennyei Atyánk a szellemek Atyja, ezért szellemünkön 

keresztül tud foglalkozni velünk, az Igén keresztül.  
Visszakerülünk a Zsidó levél 12. részére. 
 
Zsidó 12:15-16 
„Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétıl senki el ne hajoljon, hogy a keserőség 

bármely gyökere fölnevekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertızzön. Ne legyen 
senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta elsıszülöttségi jogát.” 

 
Zsidó 12:18,22 
„Mert nem kézzel tapintható hegyhez járultatok, sem lángoló tőzhöz, sem sőrő 

homályhoz, sötétséghez, szélvészhez,  … Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élı Istennek 
városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez.” 

 
Tehát nem azzal szembesülünk, amellyel Mózesnek kellet az ı napjaiban. Isten az 

Ószövetségben Mózessel és az ı népével, mint fizikai lényekkel foglalkozott, mert ık még az ó 
szövetségben voltak - de mi már nem vagyunk a törvény alatt. 

 
Zsidó 12:22-23 
„Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élı Istennek városához, a mennyei 

Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsıszülöttek seregéhez és egyházához, akik be 
vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához: Istenhez, és a tökéletességre jutott 
megigazultak szellemeihez.”  

 
A 23. versben megint van egy kulcsszó: „Az elsıszülöttek gyülekezetéhez forduljatok” - a 

kulcs, amit itt észre kell vennetek, hogy azokhoz a szellemekhez járulunk, akik igazak, és 
tökéletessé lettek.  

A kép tehát a következı: a mennyországban az elsıszülöttek serege és egyháza.  
Mondja az Ige, hogy: Isten, aki mindeneket megítél - és utána az én fordításom szerint: „és 

azokhoz a szellemekhez, akik igazak voltak és tökéletessé lettek.”  
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Hiszen új teremtések vagyunk Krisztusban, és újjáteremtett szellemünk van. Nem fizikai 
értelemben születtünk újjá.  

Ez azért kulcs Ige itt, mert segít benneteket, hogy észrevegyétek, hogy Isten a szellemünkkel 
foglalkozik.  

Izraelnek csak a törvény adatott. Ha engedetlenek voltak a törvénynek megfelelıen, akkor az 
átok szállt rájuk.  

Az én fordításom szerint ez így szól: „a tökéletessé vált igazak szellemeihez.” Vagyis a mi 
szellemünk újrateremtıdött, a mi szellemünk tökéletessé vált.  

Sajnos sok magyar fordításból ez általában nem világlik ki.   
 
Zsidó 12:24 
„És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat 

beszél, mint az Ábel vére.” 
 
Jobb dolgokról beszél.  
Sok kérdésedet ez az Ige megválaszolja.  
 
Zsidó 12:25 
„Vigyázzatok, meg ne vessétek İt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a 

földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekbıl való.” 
 
Meg ne vessétek azt, aki beszél, hiszen az Isten Igéjén keresztül szól hozzánk.  
Tehát a fenyítés nem más, mint gyermeknevelés - Isten a gyermekeiként nevel minket az 

Igéjén keresztül.  
Ne utasítsd vissza azokat a szavakat, amin keresztül beszél hozzád! Ne legyél engedetlen!  
Próbáljuk ezt a teljes fejezetet egységben nézni.  
Ha nyitott vagy az igazságra, és hajlandó vagy idıt tölteni, és elgondolkodni felette, akkor 

megértést kapsz. 
 
Zsidó 12:25-27 
„Vigyázzatok, meg ne vessétek İt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a 

földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekbıl való. 
Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer 
megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is. Az a "még egyszer" jelzi a megrendíthetı, 
vagyis teremtett dolgok átváltozását,  hogy a rendíthetetlenek megmaradjanak.” 

 
Visszamegyünk, és egy másik fordításból megnézzük, mert az elıbb felolvasott fordításból 

nem igazán értjük meg, hogy mit mond itt az Ige.  
Most a Vida fordítás szerint olvassuk el a következı verseket újra. 
 
Zsidó 12:25-27  
„Vigyázzatok, nehogy visszautasítsátok azt, aki szól, mert ha azok sem menekültek meg, 

akik a földön az intelmet adót elutasították, sokkal kevésbé mi, ha attól fordulunk el, aki az 
égbıl való. Akinek hangja a földet megrengette. Mostanra pedig ezt ígéri: még egyszer 
megrengetem, nemcsak a földet, hanem az eget is. Ez a még egyszer pedig azt jelenti, hogy 
azok rendülnek meg, változnak át, melyek alkotott dolgok, azért, hogy azok maradjanak 
meg, amelyek nem megrendíthetık. Ezért mi, akik rendíthetetlen királyságot nyertünk, 
tartsuk meg a kegyelmet, hogy általa Istennek tetszı módon szolgáljunk, tisztelettel és 
félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztı tőz.” 
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Nem próbálkozom meg, hogy kielemezzük a magyar fordítást, annyit mondok csak el, hogy 
mirıl szól az Ige. Isten az Újszövetségben, a kegyelem korszakában úgy foglalkozik velünk, mint 
fiakkal, és nem úgy, mint az Ószövetségben, a törvény alatt.  

Zsidó 13:1 „Az atyafiúi szeretet maradjon meg.” 
(„A testvéri barátság maradjon meg.” – egy másik fordításban.) 
 
Vagyis nem vagyunk az Ószövetség alatt.  
Visszamegyünk tehát a két fajtájára, amely az Úr fenyítésére utalhat.  
Az elsı jelentése az, hogy gyermeknevelés azon hívık számára, akik Isten gyermekei.  
Másrészt jelentheti a büntetést azok számára, akik ellenszegülnek, akik Isten ellen lázadnak fel 

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

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

 
Ez a törvény jön mőködésbe.  
Ha magot vetsz, és eljön az aratás ideje, az aratásért ne Istent okold, hogy rossz magot vetettél.  
Az elsı könyvek között olvashatjuk Jób könyvét. Jóbnak még nem állt módjában elolvasni a 

Bibliában Jób könyvét. Jób, amikor végig kellett, hogy menjen azokon a megpróbáltatásokon, ı 
nem tudta, hogy az ördög csapásait éli.  

 
Zsidó 12:15 
„Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétıl senki el ne hajoljon, hogy a keserőség 

bármely gyökere fölnevekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertızzön.” 
 
Isten azt mondja, hogy: ne gondolkodjatok így - mert különben megkeseredsz, és sok embert 

megfertızhetsz vele.  
Jób is megkeseredett az ı megpróbáltatásain keresztül, és neki is bőnbocsánatot kellett tartania.  
Az elsı fejezetig mondja azt az Ige, hogy Jób bőn nélküli volt, utána már nem mondja róla az 

Ige, mert az elsı fejezet után 74 hamis vádat emelt Jób Isten ellen. Jogtalanul, igazságtalanul 
vádolta Istent, és Istennel személyesen akart perbe szállni - és ez már a kevélységünk, 
büszkeségünk területére kerül.  

Ha eltévedünk az Ószövetségbe, akkor nagyon veszélyes helyre kerülünk, mert 
megtéveszthetnek azok az Igék - mert Isten akkor másképp foglalkozott az akkori emberrel. Mi 
egy új szövetségben vagyunk, Isten velünk megint másképp foglalkozik.  

Nagyon sok félreértés van ezen a területen - az Úr fenyítése területén -, de Istent nem lehet 
megcsúfolni, hiszen mindenki azt kell, hogy learassa, amit elvetett. Ha rossz magot vetettél el, az 
aratásod is olyan lesz.  

Az emberek azért szeretnek az Ószövetségbe menni, és ott példákkal példálózni, mert akkor rá 
tudják bizonyítani, hogy Isten tette ezt a sok rosszat.  

Mi pedig azon dolgozunk, és azon munkálkodunk, hogy téged szabaddá tegyünk ettıl a 
gondolkodástól.  

Isten az Ószövetségben a zsidó nép számára lehetıvé teszi, hogy áldásokban járjanak, ha 
engedelmesek, és az átok alatt járnak, ha engedetlenek.  

Ez pedig része a vetés-aratás törvényének.  
Az engedelmesség áldásai következnek: 
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3Mózes 26:3-12 
„Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat 

megcselekszitek: Esıt adok néktek idejében, és a föld megadja az ı termését, a mezı fája is 
megtermi gyümölcsét. És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és 
elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken.  

Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne rettentsen; és 
kipusztítom az ártalmas vadat arról a földrıl, és fegyver sem megy át a ti földeteken. Sıt 
előzitek ellenségeiteket, és elhullanak elıttetek fegyver által. És közületek öten százat 
előznek, és közületek százan előznek tízezeret, és elhullanak elıttetek a ti ellenségeitek 
fegyver által. És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket és 
szövetségemet megerısítem veletek. És réginél régibbet ehettek, és az új elıl is régit kell 
kihordanotok. És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem utál titeket az én lelkem. 
És közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.” 

 
Ezek voltak Mózes 3. könyve szerint az engedelmesség áldásai.  
Most pedig nézzük meg a szófogadatlanság átkát: 
 
3Mózes 26:14-17, 21 
„Ha pedig nem hallgattok reám, és mind e parancsolatokat meg nem cselekszitek; És ha 

megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megutálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem 
cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet: 
Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok: a száraz betegséget 
és a forrólázt, amelyek szemeket égetnek és életeket epesztenek, és a ti magotokat hiába 
vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt. És kiontom haragomat reátok, hogy 
elhulljatok a ti ellenségeitek elıtt, és uralkodjanak rajtatok a ti győlölıitek, és fussatok, 
mikor senki nem kerget is titeket. … Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám 
hallgatni: hétszeres csapást borítok reátok a ti bőneitekért.” 

 
A ti bőneitek szerint - mondja az Ige. Itt van az engedetlenség. 
 
3Mózes 26:23-24 
„És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok: Én is bizony ellenetekre 

járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bőneitekért.” 
 
Az engedetlenség - amely bőnként neveztetik - hozza magával ezen átkokat.  
Nem Isten okozza ezeket, hogy ránk jöjjenek!  
Mint mondtuk, kétfajta fenyítés létezik, az egyik a gyermeknevelés, amely az Igén keresztül 

megy végbe. Ez megtisztít minket, tisztára mos minket, az Ige fürdıjén keresztül.  
A másik pedig büntetés azoknak, akik ellenszegülnek, akik nem fogadják el az Ige 

korrekcióját. Azok a keresztények, akik az új szövetség alatt vannak, akik nem fogadják el az 
Újszövetség fenyítését, vagyis tanítását, amely az Úr szavain keresztül érkezik hozzánk.  

Mert Istennek az a szándéka, hogy az Újszövetségben a fenyítés eszköze az İ Igéje legyen. Az 
utasítás és a megértés, amely a Szent Szellemen keresztül jön, hogy vezessen, tanítson téged.  

Istennek nincs olyan szándéka, hogy betegséget hozzon rád. Pontosabban szólva úgy igaz, 
hogy Isten abban munkálkodik, hogy téged arra neveljen, hogy el tudd kerülni ezeket a 
betegségeket.  

Ebben a világban itt él az ördög, ennek a világnak az istene. Ebben a világban még akkor is, ha 
Isten gyermeke vagy, a tested képes hamis tüneteket elfogadni - a betegségeket.  

A Biblia azt tanítja, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átka alól - de neked az 
Újszövetség védı esernyıje alatt kell járnod, és engedelmesnek kell lenned az Igére. Akkor leszel 
szabad az átok alól, ami alól Jézus megváltott.  
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A másik oldala ennek, ha nem tudod, hogy szabad vagy, és nem tudod, hogy Isten Igéje alapján 
cselekedhetsz, és egészséges maradhatsz - lehet, hogy így is, és úgy is beteg lennél.  

Nagyon sok keresztény nem tudja, hogy jogában áll, hogy egészségben járjon, hiszen az 
Újszövetség alatt járunk, amikor is megadattak ezek az áldások, hogy egészségben éljük.  

De nem tudták, és nem tudtak az Ige alapján cselekedni.  
Attól még nem fog veled megtörténni, mert a Bibliában le van írva!  
Legalább annyira nem, mint ahogy az egész bőnös világ nem kap üdvösséget, pedig Jézus 

Krisztus mindannyiunkért meghalt - mert az Evangéliumnak kell hirdettetnie, és utána az egyénnek 
kell eldöntenie a szívében, hogy befogadja-e Jézust.  

Ugyanez a helyzet Isten többi áldásaival: elıször meg kell látnunk az Igében, és utána a 
szívünk szerint el kell dönteni, hogy mi ezt akarjuk-e.  

Az Ószövetség szerint az embereknek nem volt más választásuk, mint engedelmesnek lenni a 
törvénynek, hiszen nem újjászületettek voltak, nem voltak Isten fiai, és csak törvény alatt élhettek.  

Azok, aki engedelmesek voltak a törvényben, Isten azok számára is áldást hozott.  
Érdemes elolvasni ebben a fejezetben a 40-45 Igeverseket is! Mert megláthatjátok, hogy mit 

szólt hozzájuk Isten az Ószövetség alatt.  
De tedd föl magadnak a kérdést: mi okozta a problémákat?  
Nem Isten okozta, hanem az ı engedetlenségük hozta magával, mert az engedetlenség 

büntetést hoz maga után. Akkor jönnek a betegségek és az ördög többi gonosz dolgai.  
Ezek nem Istentıl voltak, ezek az ördögtıl voltak. Az ördög tudott belépni az ı életükbe, és az 

hozta magával a betegségeket, a gyötrelmeket, a fájdalmakat, a kínlódást.  
Vagyis mi történt velük?  
Kiléptek az alól a védı esernyı alól, amelyet Isten föléjük tudott tartani a törvényen keresztül.  
Amikor az emberek olvassák ezeket az Igéket, azt mondják: na látod, hát Isten tette.  
Nem Isten, az ördög tette! Pontosabban szólva az emberek tették saját magukkal, mert 

engedetlenek voltak. 
Nekünk keresztényeknek meg kell tanulnunk követni a Szent Szellem vezetését!  
Ha Isten gyermeke vagy, akkor Isten az İ gyermekeivel hasonlatos módon bánik veled is.  
Ha viszont ellenszegülsz, és Isten Igéjével szemben állsz, és annak ellenére jársz, akkor te 

ellenállsz Isten Igéje fenyítésének, vagyis elutasítod, hogy te nem fogadod el az Úr fenyítését az 
Igén keresztül.  

Akkor jönnek a szenvedések, amikor Isten ellen vagy.  
A jutalmad pedig, ha Isten fenyítésének engedelmeskedsz, hogy akkor ellen fogsz állni az 

ördögnek, és az ördög megfut elıled.  
Ha csak kifekszel, és megadod magad, és meghalsz, akkor mindenképpen te vagy a vesztes.  
Ha mégis a hamis és éves tanítások mellett döntesz, akkor elıbb-utóbb fel fogod fedezni, hogy 

az Úr büntetése nagyon keményen szállhat rád.  
Ha hibásan tanítottak, és te hibásan és tévesen hiszel, akkor Isten nem tud semmit sem tenni 

érted - az ördög területén vagy, az ördög földjén vagy.  
Röviden összefoglalva a következı történt: Isten szólt a zsidókhoz, elmondta az áldások és az 

átkok körét. Elmondta: ha engedelmesek vagytok, az áldások jönnek, ha engedetlenek vagytok az 
átkok jönnek.  

Ezek után a zsidó nép az engedetlenséget választotta, és kikerült a pusztaságba és ott 
meghaltak - és ezek után Istent vádolták –, és ugyanígy a fiatal keresztények, a tudatlan 
keresztények is ezt teszik.  


