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ALAPTANÍTÁSOK 
Szeretet – Isten törvénye 2. – Szeretetben járni 

 
A mai napon tanítást fogtok hallani Isten egyetemes törvényérıl – errıl a tanításnak a második 

részérıl -, a szeretetrıl. 
 
János 13:34-35 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást. Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretni fogjátok.” 

 
Egy új parancsolatról olvashattok itt, egy új törvényrıl.  
Honnan fogjátok megismerni Jézus Krisztus tanítványait? Azt mondja Jézus: ez az az út, ahogy 

meg fognak ismerni benneteket. Keresztényeknek szeretniük kell egymást.  
Tehát ez egy új törvény, a szeretet törvénye. És a régi törvényrendszernek a helyét ez az új 

törtvény töltötte be. Vagyis másképpen a Tízparancsolat helyébe lépett ez az új törvény. Megint 
másképpen szólva, Jézus Krisztus betöltötte az Ószövetség törvényeit, és egy új szövetséget alapított 
meg az İ vére által. Ezét nincs szükségünk többet a Tízparancsolatra. Azért, mert ha Jézus 
Krisztusban vagyunk, akkor betöltjük ezáltal a teljes parancsolatot, a vezetésünk miatt. 

 
Róma 13:8;10 
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki 

szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. 
Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.” 

 
Ha szeretetben vagyunk tehát egymással, akkor betöltöttük a szeretetet.  
Sajnos az emberek néha olyan hibás vallásos tanításokat kapnak, és ezáltal a Biblia alapvetı 

lényegérıl maradnak le. Mert ezt mondják, hogy: hát nem kell megtartanunk a Tízparancsolatot? 
Azt válaszolom: ha szeretetben vagy, akkor egyetlen egy régi parancsolatot sem fogsz megtörni.  

Ha én szeretlek téged, akkor nem fogok hamisan tanúbizonyságot tenni ellened. Ha én szeretlek 
téged, nem fogok lopni tıled.  

A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Tehát a szeretet a törvény betöltése.  
Ezért nem kell parancsolatokban gondolkodnunk! Egyszerően vedd az új parancsolatot, amit 

Jézus Krisztus adott nekünk, és járjál abban, és élj aszerint.  
Ezékiel próféta, és Jeremiás próféta is megjövendölte, amit a Zsidókhoz írt levélben idéznek, 

ahol azt olvashatjátok, hogy egy jobb szövetséget kaptunk. 
 
Zsidó 8:6 
„Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek 

közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.” 
 
A 7. Ige az elızı szövetségrıl, az Ószövetségnek a törvényeirıl beszél, és azt is elmondja, hogy 

a következı, a második szövetség pedig egy új szövetség. 
Nézzük meg a 7. verset: 
 
Zsidó 8:7 
„Mert ha az az elsõ kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.” 
 
A 8-10 versekben leírja az Ige, hogy mi ez az új szövetség: 
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Zsidó 8:8-10 
„Mert dorgálván ıket, így szól: Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával 

és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ı atyáikkal 
kötöttem ama napon, amikor kézen fogtam ıket, hogy kivezessem ıket Egyiptomból, mert ık 
nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr. 
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: 
Adom az én törvényemet az ı elméjükbe, és az ı szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük 
és ık lesznek nékem népem.” 

 
Tehát, ahogy mondja az Ige: a törvényeimet az elméjükbe adom.  
A görög eredetiben pontosan így olvashatjátok: az elméjükbe adom a parancsolataimat.  
Isten egy új szövetséget adott most nekünk, ezért az elménket, a gondolatainkat Isten Igéje 

alapján meg kell újítanunk. De az elménk nem elegendı erre: „és a szívükbe írom azokat.” Ez az új 
szövetég a szívünkbe, a szellemünkbe íratott.  

A Tízparancsolat annak idején az Ószövetségben kıtáblára íródott Isten ujjával. Az 
Újszövetségben az egyetlen egyetemes parancsolat Isten ujjával a szívünkbe íratott. Amikor Isten 
ujjáról beszélünk, akkor a Szent Szellemrıl beszélünk. Tehát a szellemünkbe íródott.  

Hogyan? A Római levélbıl megtudjuk: 
 
Róma 5:5 
„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.” 
 
 Istennek a szeretete, Isteni fajta szeretet. Ez a fajta szeretet kiöntetett a szíveinkbe a Szent 

Szellem által, ezért ha megtanulsz hallgatni a szívedre, a belsıdre, akkor fogod tudni, hogy mit 
tegyél az életed minden területén.  

Az emberek legtöbbje nem hallgat a szívére, hanem hagyják, hogy a zajos elméjük alapján 
járjanak - és az a baj, hogy az elméjükben ott vannak a rossz, vallásos tanítások, és az alapján járnak, 
ahelyett, hogy a szívük alapján járnának. Pedig Isten törvénye a szívünkbe írattatott, a szellemünkbe 
íratott.  

A Galata levélre megyünk. Fontos tudnotok, hogy a Galatákhoz írt levél, nem egy kimondott 
gyülekezet számára íródott, hanem a teljes gyülekezetek számára, az összes gyülekezet számára 
Galatán. 

 
Galata 5:14 
„Mert az egész törvény ez egy Igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint 

tenmagadat.” 
 
Az egész törvény egyetlen egy parancsolatban teljesedik be! Ha szeretem a felebarátomat, az 

egész törvényt betöltöttem.  
Mit jelent az, hogy egész? Vegyél egy darab papírt, és írd le. Mindent! Az egészet! 100%-ban! 

Semmi nem marad akkor már, ha mindent leírtál. Ezért nem kell aggódnom, hogy egy parancsolat 
esetleg kimaradna.  

Vallásos értelemben az emberek nagyon sok buta harcot folytatnak ezzel kapcsolatban. Pedig ez 
annyira egyszerő, hogy nem veszik észre az egyszerőségét, és lemaradnak Jézus Krisztus lényegérıl. 

 
Galata 5:22 
„De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség, 

szelídség, mértékletesség.” 
 
Az én Bibliámban, de a magyarban is, a ’Szellem’ szó nagy betővel kezdıdik itt.  
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Az egyik nagyon neves görög Bibliafordító azt mondja, hogy a Szent Szellemre és az emberi 
szellemre a görögben csak egy szó van. Ha a ’szent’ szó szerepel a ’Szellem’ elıtt, akkor 
nyilvánvaló, hogy ez a Szent Szellemre értendı. De ha nem szerepel a ’szent’ szó a ’szellem’ elıtt, 
akkor a szellemrıl mindig a szöveg értelmezésébıl kell kideríteni, hogy az a Szent Szellemrıl, vagy 
az emberi szellemrıl szól-e.  

De itt ebben az Igében nem a Szent Szellemrıl szól az Ige! A Szent Szellem az nem termel 
gyümölcsöt – az maga a Szeretet. Itt, ebben az Igében az emberi szellemrıl szól az írás.  A szeretet 
pedig az elsı gyümölcs, ami felszínre jön egy újrateremtett emberi szellemben. Tehát az emberi 
szellemünk elsı gyümölcse, ami felszínre jön, ez a szeretet.  

 
János 15:1-5 
„Én vagyok az igazi szılıtı, és az én Atyám a szılımőves. Minden szılıvesszıt, amely 

énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, 
megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet 
szóltam néktek. Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szılıvesszı nem 
teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szõlõtõkén marad; akképpen ti sem, hanemha 
énbennem maradtok. Én vagyok a szılıtı, ti a szılıvesszık: Aki énbennem marad, én pedig 
ıbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” 

 
Jézus mondta ezt! Jézus mondta: „én vagyok a szılıtı, ti vagytok a szılıvesszık.”  És ti 

termelitek ki, hozzátok a gyümölcsöt.  
Hol növekszik a gyümölcs? Az ágakon. Az élet viszont a tıbıl származik. Az igazi élet pedig 

maga Jézus Krisztus. A gyümölcs pedig az ágakon. Az elsı gyümölcs pedig, amely az emberi 
szellemben jelentkezik és növekedik, ez a szeretet.  

Egy másik Igére is rámutatunk, ami bizonyítja ezt: 
 
1János 3:14 
„Mi tudjuk , hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki 

nem szereti az ı atyjafiát , a halálban marad.” 
 
Azt mondja az Ige, hogy: „tudjuk.”   
Hogyan tudjuk? Mert szeretjük az atyánkfiait. Az örök életnek, Isten örök életének az elsı 

gyümölcse a szeretet. A Szent Szellem az, aki a mi szellemünkbe beleteszi, belehelyezi, beleülteti 
ezt az elsı gyümölcsöt, a szeretetet. Ennek az isteni fajta szeretetnek a mértékét kaptuk meg a Szent 
Szellemtıl az újjászületésünkkor.  

 
Efezus 4:32 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.” 
 
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok.” Azt is mondja az Ige, hogy: „bocsássatok meg 

egymásnak.” Bocsássatok meg egymásnak! Tehát a szeretet és a megbocsátás kéz a kézben vannak.  
Miért tudok én ugyanúgy megbocsátani, ahogy Isten megbocsát nekem? Mert ugyanaz a fajta 

szeretet van az én szívemben, amely Istennek a szeretete, hiszen Isten szeretete öntetett ki az én 
szívembe. 

Nézzük meg, hogy Isten hogy bocsát meg: 
 
Ézsaiás 43:25 
„Én , én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl nem emlékezem 

meg!” 
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Így bocsát meg Isten, ilyen módon.  
Ha te szeretetben vagy, akkor ez az a fajta megbocsátás, ahogy Isten várja tıled, hogy te is 

megbocsáss. Ez az a mód, ahogy ezt neked meg kell tenned. Ez pedig azt jelenti, hogy nem 
emlékezteted a többieket. Legyen ez férj, vagy feleség, gyerekek és szülık között, testvérek között, a 
nagy családban. Nem emlékeztetjük ıket a múltban elkövetett hibáikra, a bőneikre, a kudarcaikra, 
vagy arra, hogy te milyen rosszat tettél nekem, hogy hogyan sértettél meg engem! Nem! Elfelejted! 

Ennek ellenére az ördög fogja hozni a képeket róla. Emlékeztetni fog arra, hogy ez az ember 
milyen rosszakat tett. Amikor az ördög ezzel jön, akkor nézzél a szemébe, nevess egyet, azt kell neki 
mondani, hogy: ördög, ez úgy volt, de már mind eltőnt, eltörlıdött. Már nem létezik, mert már 
megbocsátottam nekik, és ık is megbocsátottak nekem! 

Ahogy mondják, az éremnek három oldala van: az én oldalam, az ı oldaluk, és az igazság. És 
valóban így kell mindent megközelíteni. Ne felejtsétek el, hogy ez valóban így van. Tekintsétek 
mindig a három oldalát az éremnek, és azt se felejtsétek el, hogy soha senkinek nincs olyan hatalmas 
dolog, amit ne tudnál megbocsátani, amit Jézus Krisztus már megbocsátott neked.  

A Márk 11:23-24-et mindenki ismeri, csodálatos Igék, és örülnünk kell ezeknek az Igéknek! 
 

Márk 11:23-24 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, 
amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, 
hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.” 

 
Ez csodálatos! 
Figyeljétek meg a 25. Igét. Hogy kezdıdik: „és.”  Tehát ez azt jelenti, hogy nincs vége a 

gondolatnak, Jézus hozzáfőz még valamit ehhez a gondolathoz. Figyeljétek: 
 
Márk 11:25 
„És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; 

hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.” 
 
Tehát ha imádkozva megálltok, bocsássatok meg! A szeretet megbocsát!  
Tehát: „ha valami panaszotok van!” 
Az elmúlt három évben ezrével kellett foglalkoznom az emberekkel. Azt mindenki tudja a 

szívében, hogy nagy bőnöket nem lehet a szívünkben hordozni. De valami picike kis sérelmünk a 
múltból, az még elmegy, ha benne van a szívünkben. Az nem olyan nagy gond.  

A Biblia pedig, Jézus azt mondja, hogy: „ha valami panaszotok van” – ez a kicsire és a nagyra 
egyaránt vonatkozik. Mindre! Tehát mindenre vonatkozik ez az Ige! 

Az ószövetségi részben találtok Igét, hogy a rókafiak megrontják, tönkre teszik a szılıtöveket. 
Vegyük a példát: az emberek elmennek a Bibliaiskolába. Egész életüket odaszentelik az Úrnak, 

az egész életüket arra szentelik, hogy az Urat szolgálják – az alapoknál rontják el: nem ismerik föl a 
szeretetben járás fontosságát. Ez a picike kis dolog, amit nem ismertél föl, ez a kis rókafi megrontja 
a teljes szılıtövet – és ez vissza tud tartani attól is, hogy elfogadd a gyógyulásodat. Vissza tud 
tartani téged attól, meg tud akadályozni abban, hogy Isten áldásait el tudd fogadni.  

A Biblia azt tanítja, hogy a hit szeretet által mőködik és munkálkodik. 
 
Galata 5:6 
„Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, 

hanem a szeretet által munkálkodó hit.” 
 
Azt javasolom nektek, hogy amennyi idıtök csak van, azt mind az Ige hallgatásával töltsétek.  
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Azok, akik az elsı alkalomkor megérkeznek, nagyon kicsi százalékban kapnak csak gyógyulást. 
Azok, akik utána folyamatosan és kitartóan hallgatják Isten Igéjét, és válaszolnak is az Igére, ık 
azok, akik gyógyulást kapnak.  

Itt az alkalom elıtt, a gyógyítás elıtt, hallhattatok egy hölgyrıl, aki elmondja, ahányszor jönnek 
vissza a tünetei, elparancsolja a tüneteket Jézus Nevében.  

Egy másik alkalommal egy idısebb néni mondta el, hogy parkinzon kórból gyógyult meg. Az 
elsı pillanatban, amikor a remegés tünetei vissza akarnának jönni a testére, elparancsolja Jézus 
Krisztus nevében a tüneteket, és a tünetek elmennek.  

Kaposvárról hallottatok most egy gyógyulási történetet, egy kaposvári hölgy mondta el a 
gyógyulását. Ott történt meg, hogy a fiatalember eljött a gyógyításra, mondta, hogy soha nem volt 
gyógyító alkalmon, és meggyógyult, mert kapott ajándékba egy kazettát, és rendszeresen 
meghallgatta.  

Miért történik ez? Azért, mert ha megértitek a Biblia tanítását, ez a megértés meghozza a 
gyógyulásotokat.  

Ha egy pár alkalom után még mindig nem kaptál gyógyulást, akkor valami rossznak kell lennie.  
Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy nagyon sokszor másokra irányítsuk a felelısséget és a 

hibákat – de elıször mindig magadon kell elkezdeni az ellenırzést.  
Egyszer egy hölgy elmondta, hogy a 13. alkalommal, amikor eljött, akkor kapott tökéletes 

gyógyulást.  
Ha hallgatsz a Szent Szellem hangjára, vezetésére, a Szent Szellem minden problémádból ki fog 

segíteni, ki fog vezetni, A Szent szellem bizonyságot fog tenni.  
Amikor én üdvösséget kaptam, olyan hatalmas változás történt a belsımben - egyszerően hosszú 

távolságokra eltelefonáltam, nagy távolságokra, és bocsánatot kértem mindenkitıl, akit a múltban 
megbántottam.  

Volt egy gyógyító alkalmam egyszer Ausztráliában. Egy orvos szervezte a gyógyító alkalmat - és 
voltak emberek, akik gyógyulásért jöttek. Az orvos nagyon nagy figyelemmel nézte, hogy mi 
történik. Mondta, hogy vannak itt olyanok ma, akik a környéken mindenfelé, az összes 
gyülekezetben, ellenségeskedést szítanak, ez az életük. Tudtam, hogy ezek az emberek teljesen 
fölösleges, hogy ma itt vannak, hiszen nem tettek eleget Jézus Krisztus alapvetı követelményeinek. 
Szeretetben kell járnunk egymással, és meg kell bánni a bőneinket!  

Sokszor halljátok, hogy a keresztények ilyet mondanak, hogy: annyira győlölöm azt a másikat. 
Ez egy szó, a győlölöm, amit egyszerően el kell felejtened a szótáradban. Egy keresztény nem 
használhatja ezt a szót! Jézus Krisztus szeretete a szívünkben nem teszi lehetıvé egyszerően, hogy 
mi győlöletet érezzünk valaki iránt. Hiszen a Biblia gyilkosnak nevezi azt, aki győlöli az atyjafiát. 
Nekik, akik győlölettel vannak a szívükben, az szükséges, hogy újjászülessenek.  

Az ateisták veszik észre, és mondják el, miután újjászülettek, az elsı dolog, hogy a győlölet 
nincs többé a szívükben, csak szeretet.  

Ha keresztények beszélnek viszont győlölettel egymásról, akkor az a problémájuk, hogy nem 
hagyják a belsı szeretetet uralkodni az életükön, hanem a belsı vezetésük helyett a külsıt, a 
hústestüket hagyják uralkodni.  A Biblia pedig azt mondja, hogy a testünket keresztre feszítettük. Ezt 
nagyon nehéz megtenni, és nem mindig jó érzés. Szükséges, hogy az elménket megújítsuk Isten 
Igéje alapján, és hagyni, hogy Isten szeretete, ami bennünk lakozik, meghatározzon minket. 
Növekedjen ez a szeretet bennünk, és ez irányítsa az egész életünket.  

Az Ószövetségbıl fogunk Igéket felolvasni! 
 
2Mózes 15:26 
„És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hőségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami 

kedves az İ szemei elıtt és figyelmezel az İ parancsolataira és megtartod minden rendelését: 
egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én 
vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód.” 
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Ha az én King James fordításomat olvasod, az angolt, akkor az lesz a benyomásod, hogy Isten 
az, aki a betegségeket az emberekre helyezi. Sok híres és neves héber nyelvtanár egyetért abban, 
hogy ezeket a héber nyelvő Igéket megengedett igeidıben kellett volna leordítani, nem okozati 
igeidıben. Tehát ezeket az Igéket úgy kellett volna fordítani, hogy Isten lehetıvé teszi, megengedi, 
hogy ezek megtörténjenek veled.  

Más Igékre fogunk most rávilágítani, ami sajnos megint ilyen szempontból helytelenül van 
fordítva. 

 
Ézsaiás 45:7 
„Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt 

teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem!” 
 
Megkérdezem tıletek: az Isten teremt gonoszt? Nem! Hogyha Isten teremtene gonoszt, akkor 

ezáltal Isten az ördöggé válna. Isten csak lehetıvé teszi, megengedi a gonoszt is, de nem teremt 
gonoszt!  

 
Ámos 3:6 
„Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajon lehet-é baj a városban, 

amit nem az Úr szerezne?” 
 
Hogyha Isten parancsolná meg, hogy történjen gonosz, akkor nem lenne joga arra, hogy 

megítélje az embert. Ezért Isten nem parancsolja meg a gonoszt, egyszerően lehetıvé teszi, hogy 
megtörténjen a gonosz is.  

Nagy különbség van aközött, hogy valamire utasítást ad Isten, és valamit lehetıvé tesz Isten! 
 
1Sámuel 16:14 
„És az Úrnak Szelleme eltávozék Saultól, és az Úr megengedte, hogy egy gonosz szellem 

kezdje gyötörni ıt.” 
 
Kérdés: a gonosz szellem az Úrtól jött? Nem! Hogyha onnan jönnének, nem lenne jogunk arra, 

hogy a gonosz szellemeknek ellenálljunk az Úr Nevében.  
Ha a gonosz szellemek Istentıl jönnének, akkor üdvözölnünk kellene ıket.  
Mi történik tehát? Amikor Saul bőnbe esett, akkor a barátságot tette tönkre Istennel, az ı 

barátságát. Ezért Isten nem tudott mást tenni, mint lehetıvé tette, hogy a gonosz szellemek 
közelítsék meg. De nem Isten küldte! Lehetıvé tette, hogy a gonosz szellemek az ördögtıl Saul felé 
irányuljanak, és ezért került Saul bajba!  

Ilyen módon kellene, hogy a fordítás is értelmezve legyen. Tehát megengedı igeidıben kellene, 
hogy ezek lefordítva legyenek. Isten nem küld betegséget az embereire! Isten nem küld betegségeket 
az ı népére, az emberekre, hiszen maga Isten Igéje tanítja azt, hogy a betegségek a sátántól 
származnak, az ördögtıl származnak. 

 
Apostolok Cselekedetei 10:38 
„A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót 

tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt 
İvele.” 

 
Mi történik? Amikor az emberek megtörik a parancsolatot, amikor ezt megtették az 

Ószövetségben, kikerültek Isten szent védettsége alól, ezért nem tudták követelni a továbbiakban 
Isten szent védettségét. Ezért Isten nem tudott mást tenni, minthogy lehetıvé tette, hogy a gonosz 
szellemek betegségekkel támadják meg az embereit.  
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Tehát a bőnök és a rossz cselekedetek okozták, hogy az emberek betegségekbe kerültek. De Isten 
azt mondja: ha megtartod a parancsolataimat, akkor a betegségeket elveszem tıled, eltávolítom 
tıled. Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak! 

Említettük már régebben a kisgyerek példáját, akinek elmondod, hogy nehogy megérintse a forró 
tőzhelyen lévı forró lábost – kimész a konyhából, és megteszi. Nem ez volt a módja, hogy te így 
szeretted volna megtanítani a kicsit, de végül is megtanulta, hogy azt nem szabad. Nem tudtál mit 
tenni, mert amíg nem voltál a közelében, nem tudtad megvédeni. De a kisgyereknek is megvolt a 
saját szabad akarata. Isten is meghagyta a saját szabad akaratunkat az Ószövetségben is. Isten csak 
megmutatta: ha megtöröd ezeket a parancsolatokat, a saját szabad akaratodból megteheted, de akkor 
ez fog következni rád. Végül is ez egy kegyetlen módja a kisgyereknek, hogy megtanulja, hogy az 
nagyon forró, de nem a te módod lett volna erre, hogy megtanítsd.  

És Isten sem kegyetlen, és nem úgy akar megtanítni téged, hogy beteg leszel!  
A bőnnek ára van, de Isten nem ilyen módon akar megtanítani. Az kegyetlen! A betegségek nem 

a szeretetbıl fakadnak. Isten pedig maga a szeretet.  
 
2Mózes 23:25-26 
„És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és 

eltávolítom tiközületek a betegséget. El sem vetél, meddı sem lesz a te földeden semmi; napjaid 
számát teljessé teszem.” 

 
Tehát amikor Isten megáld minket, akkor elveszi tılünk a betegségeket. Tehát akkor nem 

vagyunk betegek. Vagyis, ha megtartod a parancsolatokat, akkor betegség nélkül halsz meg. 
 
5Mózes 7:15 
„És távol tart az Úr tıled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, 

amelyeket ismersz; nem veti azokat reád, hanem mind azokra, akik győlölnek téged.” 
 
Tehát minden betegséget távol tart az Úr tılünk!  
Nem tudunk ezekkel az Igékkel szembeszállni. Ezek nagyon világosak.  
Tehát Izrael embereinek megvolt a lehetıségük, hogy egész életükben tökéletes egészségben 

éljenek, ha megtartották a parancsolatokat. Vagyis megvolt a lehetıség. A teljes életüket tökéletes 
egészségben, betegségek nélkül tudták élni. Ezt mondja a Biblia.  

Van egy csodálatos könyv, Jézus a gyógyító – ez a címe. A könyv írója soha életében nem volt 
beteg. Az egyik evangélista barátja látta ıt aznap, amikor hazaköltözött az Úrhoz. Egy órával elıtte 
találkozott vele, mielıtt hazaköltözött. Azt mondta a könyv írója: ez az életem leghatalmasabb, 
legcsodálatosabb napja! Ma hazamegyek Jézus Krisztushoz. És nem volt beteg!  

És az Ószövetség prófétái is: egyetlen egyikük sem volt beteg életében. Egyszerően egészségben 
költöztek haza az Úrhoz. 

Valaki azt mondja erre, hogy: igen, igen, de ez Izrael volt. 
Viszont nekünk egy jobb szövetségünk van, jobb ígéreteken alapuló szövetségünk van! Jobb!  
Ha lenne egy csodálatosan szép családi házad, nagy kerttel, három hálószobával, és eladod, mert 

egy jobbat szeretnél, és ezért veszel egy szők lakást egy hálószobával. Ez ugye milyen bolondul 
hangzik?  

Ha az Ószövetségben nem volt betegség, nekünk pedig egy új szövetség, egy jobb szövetség 
adatott, és valaki erre azt mondja, hogy: ha megtartod az Újszövetség egyetlen parancsolatát, akkor 
beteg leszel. Ez a jobb szövetség azt jelenti, hogy betegségekkel leszel sújtva az egész életedben itt az 
Újszövetségben.  

Hiszen hát ezt prédikálják olyan sokan! De ennek így nincs értelme! Hogy lehetne egy jobb 
szövetségünk akkor, ha mindannyian betegek vagyunk? 

 
 



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

 

11/8 Jim Sanders – Alaptanítások: Szeretet – Isten törvénye 2. 

 

Róma 13:8 
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki 

szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.” 
 
„Senkinek semmivel ne tartozzatok” – ezt mondja itt az Ige.  
Az emberek ezt is általában rosszul értelmezik. Azt értik ezalatt, hogy ne kérjünk pénzt kölcsön 

egymástól. Hiszen ezek olyan szélsıségekbe vezetik az embereket, hogy azt hiszik, hogy ha a 
villanyszámlájuk csak a hó végén jön, akkor egész hónapban adósok – és ez nem így van!  

Ennek a mondatnak van folytatása: „senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy 
egymást szeressétek.”  

Ez az, amivel tartozol mindenki felé, hogy szeretned kell! Szeretettel tartozol! És ebbıl nem 
tudsz eleget adni a másiknak. Mert az, aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.  

Mit mondott Isten Izraelnek? Hogy ha megtartják a parancsolatokat, „akkor a betegségeket távol 
tartom tıletek.” Ez volt az Ószövetség törvénye.  

Ha viszont én betöltöm az Újszövetség egyetlen törvényét, és utána megkapom az átkokat? Az 
átkokat olvashatod 5Mózes 28. részében. Ha én betartom a szeretetben való járást, utána rám esnek 
ezek az átkok? Az egész életem folyamán átkok alatt fogok járni? Betegségekben és nyomorúságban 
fogom élni az életemet? Egy jobb szövetség alatt? Van ennek így értelme? Ezek szerint Jézus 
Krisztus földre jövetelével és kereszthalálával csak vesztettünk. Jobban jártunk volna, hogy ha nem 
is hal kereszthalált Jézus Krisztus. Jobban jártunk volna, ha zsidó prozelitákká válunk! Mert akkor 
megvolt a védettségük, ha a törvényt betartottuk, nem voltunk betegek! 

Ez nem így van! Jézus Krisztus jött, és meghalt értünk! Kiontatott a vére értünk! És 
megtarthatjuk ugyan a régi törvényeket - azáltal, ha a szeretetben járunk, az összes akkor adatott 
törvényt betöltjük. De akkor ugyanaz az áldás következik ránk! Nem átkokat kapunk az áldás 
helyett! A helytelen gondolkodásra a válasz: nem, nem, nem, nem, ezerszer nem!  

Még egy kicsi gyerek is megérti, ez annyira egyszerő.  
Talán a prédikátorok is meg fogják érteni sokan.  
 
Róma 13:9 
„És ha valamely más parancsolat van, ebben az Igében foglaltatik egybe: Szeresd 

felebarátodat, mint tenmagadat.” 
 
Tehát ha valamely más parancsolat van, ebben az Igében foglaltatik egybe: szeresd felebarátodat, 

mint tenmagadat. És a következı Ige pedig: 
 
Róma 13:11 
„A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a 

szeretet.” 
 
Ha szeretetben járok, akkor betöltöm a törvényt. Ha a szeretet nélkül járok, akkor töröm meg a 

törvényt. De ha a törvényben járok, a szeretetben járok, akkor az áldás az enyém.  
Erre lehet, hogy valaki azt mondja, hogy: igen, de én tudok olyan keresztényekrıl, akik… És 

mondják.  
Igen, de neked követelned kell az áldást ahhoz, hogy megkapd. Az üdvösség a város 

legszegényebb koldusának ugyanúgy jár, mint bárki másnak. Miért nincs akkor ı ebben az 
üdvösségben? Talán azért, mert soha nem hallott róla. Vagy ha hallott róla valaha, elutasította. 

Ugyanez a helyzet itt is. Hogyha nem hallottak az emberek errıl, akkor a sátán ennek hasznát 
veszi. Az Ószövetségben olvashatod, Isten azt mondja: 

 
Hoseás 4:6 
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.” 
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Vagyis tudatlanok. Ha nem tudunk róla, akkor az ördög kihasználja a tudatlanságunkat. Ha 

viszont tudtok róla, és elutasítjátok, a sátán ugyanúgy kihasználja - még annak ellenére is, hogy Isten 
gyermeke vagy.  

Ahogy ezt a texasiak mondják: Isten áldása nem hullik rád, mint például az érett cseresznye 
lehullik a fáról. 

 
Galata 5:14 
„Mert az egész törvény ez egy Igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint 

tenmagadat.” 
 
Tehát az egész törvényre utal az Ige. Mit jelent az, hogy egész? A teljeset jelenti. Ez pedig ebben 

foglaltatik: „szeresd felebarátodat, mint magadat.”  
Hányan teszik ezt meg? Nem sokan.  A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot, ezért a törvény 

betöltése a szeretet.  
Én ugyan tanítottam errıl, de nem mindig tudtam tökéletesen ebben járni – én is fejlıdök ezen az 

úton. Ha egy Úrban idıs keresztény beteg lesz, ez az elsı hely, amit meg kell vizsgálnia: a 
szeretetben való járás. Minden lépés, amit a szereteten kívül teszel meg, az a bőn felé vezet. Amint 
kikerültél a szeretetbıl, abban a pillanatban vissza kell szaladnod!  

Ismerek olyanokat, akik miután ezt felfedezték az életükben, és itt megváltoztatták az életüket, 
abban a pillanatban meggyógyultak. Mert a kis rókák, a rókafiak azok, akik tönkre teszik a 
szılıtövet.  

A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Teljesen mindegy, hogy milyen hatalmas hited van. 
Ha hitetlenekkel vagy körülvéve, ezek mindig meg fognak akadályozni.  

Mózes annak idején 12 kémet küldött, hogy Izrael földjét felfedezzék, hogy felderítsék. Kettınek 
hatalmas hite volt. De a másik tíz hitetlensége és a rossz jelentése Kálebet és Jósuét 40 éven 
keresztül megakadályozták abban, hogy sikerre vigye a küldetését. Ugyan ı kettıjüknek volt 
hatalmas hitük, de a hitetlenek, akik körülvették ıket, megakadályozták ıket.  

Ha te is hitetlenekkel vagy körbevéve, akkor téged is visszahúznak ık.  
Igen – mondod erre -, de hiszen ık is újjászületettek már!  
Erre én azt mondom, hogy nincs rosszabb egy hitetlen hívınél! Az ı hústestük, a fizikai testük, 

és az ı elméjük teljesen össze van zavarva. És az ilyen fajta soha nem viszi sikerre.  
Sajnos ezért van nagyon sok betegség a pásztorok, az evangélisták között. Mert nem járnak 

egymással szeretetben.  
Ausztráliában is sokáig szolgáltam. Tudnék számtalan példát mondani. Ezek közül egyet fogok 

említeni: volt egy pásztor, aki már 30 éve pásztori munkát végzett. Én is végeztem az én pásztori 
munkámat. Elhatározta a gyülekezetünk, hogy vesz egy videó sorozatot, egy tanítást, tehát egy 
Bibliaiskolát akartunk nyitni, videó Bibliaiskolát. Megvásároltuk az anyagot, az Egyesült 
Államokból megrendeltük, kifizettük, és megkaptuk ezt az anyagot. Nagyon sokba került. Sokat 
kellett rá várni, tehát idı is volt, és az összes pénzünket ebbe helyeztük bele, mert fontosnak láttuk 
ezt. És ezzel ez a sorozat teljes volt, és nagyon örültünk neki. Alá kellett írnom egy egyességet, hogy 
én ezeket a videó szalagokat nem másolom, nem árusítom. Tudjátok, ez hozzátartozik.  

Ez a pásztor, akit az elıbb említettem, egy párat kölcsönkért az ı gyülekezete számára. 
Mondtam, hogy: itt vannak. Parancsolj, vigyed. De ne másold le ıket!  

Gondoljátok, hogy megtartotta a szavát? Természetesen lemásolta a szalagokat. Engem nem 
zavart, mert én megtartottam a szavamat. De a hited nem fog mőködni, ha nem tartod meg a 
szavadat!  

Egy bizonyos idı múlva szívinfarktusban halt meg. Amikor ez a roham tört rá, éppen tiszta 
véletlenségbıl ott vezettem el a ház elıtt, és megálltam a kocsimmal, beugrottam hozzá. Azt mondta 
a pásztor, hogy: Isten küldött, imádkoznod kell értem. És imádkoztam érte. De tudjátok, ezt mind 
saját maga hozta magára. Utána a szalagok egy részét más pásztoroknak is kölcsön adta.  
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Egyszer pedig szerettem volna az egészet egyben látni – vissza akartam kérni. A pásztor azt 
mondta, hogy ı nem tudja, hogy most hol vannak ezek a szalagok.  

Most már négy éve, hogy nem járok ott. Az egyik gyülekezet, amit annak idején pásztorkodtam, 
egy Bibliaiskolát nyitott - a videó szalag sorozat alapján viszik ezt a Bibliaiskolát. Az összes videó 
szalagom, ami annak idején eltőnt, véletlenszerően elıkerült, és ezeket a szalagokat rendszeresen 
használják.  

Meg kell nektek, hogy mondjam, hogy ez a szolgáló, aki tette, soha nem tud Isten áldásában 
fejlıdni. A hitük soha nem fog mőködni! Nem tartották meg a szavukat.  

Ez a legnagyobb próba, amivel valaha is szembesülsz, hogy megtartod-e a szavadat. Ha 
valakinek megígérsz valamit – és ahogy ezt a Biblia mondja -, a szavadat meg kell tartanod! 

Amikor visszautaztam, megtapasztaltam, hogy ha valaki is egyszer hazudott a másiknak, ezáltal 
a fejlıdése bevégeztetett.  

Én olyan területen nevelkedtem föl, ahol az emberek egyszerően ezt nem tehetik meg. Az 
embereknek meg kell tartaniuk a szavát.  

Nekem is nagyon kell figyelnem erre: ha valakinek valamit megígérek, azt meg kell tartanom. 
Tizennégy éve élek már tengerentúlon. És ha egyszer megteszed ezt azon a környéken, ahol én 
növekedtem, hogy nem tartod meg a szavadat, egyszerően szakítanak a barátsággal. 

Nagyon fontosak a szavak, amiket a másiknak odaadsz! Úgy gondolom, hogy itt ezt a szolgálók, 
a prédikátorok nem értik meg ennek a fontosságát! És sajnos, amíg nem értik meg a fontosságát, és 
nem eszerint járnak, nem lesznek sikeresek. Nem tudják Isten kenetét az életükre kifejleszteni, és 
nem tudnak Isten áldásában járni.  

Azok az emberek, akik gyógyulást kapnak, figyeld meg, hogy mindig megvan a 
jellegzetességük: nagyon gyorsan megbocsátanak, nagyon gyorsan kérnek bőnbocsánatot, nagyon 
gyorsan megbocsátanak, és nagyon gyorsak a hitre. A Biblia minderre tartalmazza a választ. Talán 
nem az a válasz van a Bibliában, ami te szeretnél.  

Soha nem engedem meg magamnak, hogy azon gondolkodjam, hogy miért gyógyulnak az 
emberek, vagy miért nem gyógyulnak meg az emberek. A Biblia azt tanítja, hogy a titkok az Úréi? 
Ha Isten azt akarja, hogy tudjak róla, akkor kinyilatkoztatja nekem a tudás szavában, ha nem akarja, 
akkor én nem hánytorgatom ezt. Ezért tökéletesen megtiltom az ilyen gondolatoknak, hogy bennem 
éljenek – és neked is ugyanezt kell tenned! 

A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot, ezért nem szabad olyan viselkedésformában élned, 
hogy gyülekezeti szakadásokat okozol, vagy problémákat, viszálykodásokat, szakadásokat okozol.  

Nagyon sokszor találkozom ezzel, sajnos. Reméltem, hogy Magyarország nem ilyen – de nem 
ezt tapasztaltam. Sajnos - két éve vagyok Magyarországon -, sok ilyen szakadást láttam. Az emberek 
azt szokták mondani ilyenkor, hogy: Isten irányított engem erre, Isten mutatta, hogy így kell tennem.  

Ez nem igaz! Isten maga a szeretet! Nem okoz gonoszt egyetlen egy pásztor számára sem. Nem 
tesz gonoszul ellenük.  

Szükséges, hogy megértsétek mindannyian, hogy ha Isten áldásában akartok járni!  
Nem akarunk senkire sem ezáltal fekete lepedıt ráhúzni, és mutogatni. Nagyon sokan vannak, 

akik kinövekednek, és újra és újra többet és többet akarnak Isten Igéjébıl. Megpróbáljuk az 
embereket az ı szintjükön kielégíteni a tanítással, a tudással. Ennek ellenére tapasztaljuk, hogy 
sokszor az úgynevezett tanítók gyülekezeti szakadásokat okoznak.  

 
Róma 14:12 
„Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.” 
 
Tehát mindannyian saját magunknak kell számot adnunk Isten elıtt. Jézus Krisztus elıtt 

mindannyiunknak meg kell jelennünk, mint hívıknek. Azok, akik nem Jézus Krisztusban vannak, 
tehát nincsenek újjászületve, nem hívık, egy másik ítéleten kell részt venniük, a nagy fehér trón 
elıtti utolsó ítéleten fognak részt venni. Isten azért fogja ıket elítélni, mert nem fogadták el az 
egyedüli Megváltójukat, Jézus Krisztust. Az ı ítéletük tehát elítélés lesz.  
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De nekünk, Jézus Krisztus hívıinek, nem elítélésünk lesz. Isten minket nem ítél el, mert mi Jézus 
Krisztusban vagyunk.  

Ennek ellenére, amikor Jézus Krisztus elıtt megjelenünk, nagyon sok mindenért számon fog 
kérni minket Jézus Krisztus. Nem fogunk számon kéretni az elızı életük részérıl, amíg meg nem 
tértünk, csak onnantól, amikor megtértünk. Miután megtértél Jézus Krisztushoz, és új szellemet 
kaptál tıle, ettıl kezdve leszel felelıs az életedért. Hiszen a múltad eltöröltetett Jézus Krisztus 
vérében. Senki mást nem fognak számon kérni az életedért, csak téged, saját magadat.  

A keresztények sokszor aggodalmaskodnak a másik keresztény élete miatt, és annyira a másikon 
gondolkodnak, és a másikra figyelnek, hogy a saját szellemi fejlıdésüket egyszerően elhanyagolják, 
és az ı számonkérésükrıl nem gondolkodnak. Mindig csak a környezetükön gondolkodnak, és nem 
figyelnek magukra. Hogy X.Y. például mit tett – mindig errıl beszélnek, hogy hogyan vezeti a 
másik az életét. De Jézus Krisztus nem fogja számon kérni tıled X. Y. életét. Jézus Krisztus a te 
életedért fog számon kérni téged.  

Ezért arra van szükségetek, mindannyiótoknak, hogy megtanuljátok Isten Igéjét.  
Az Ige annyit mond arról, hogy ha látod, hogy a testvéred nem helyesen cselekszik, imádkozz 

érte, és a saját szellemi fejlıdésedrıl gondolkodj. Ezért fejezd be, hogy másokról gondolkodsz, és 
másokról alkotsz véleményt, és ítélsz véleményt! Ne ítélj meg másokat!  

Tehát Jézus számon fog kérni az újjászületett keresztény életedrıl, és az életviteledrıl is. A 
viselkedésformádról, a magatartásformádról, Isten dolgai irányában. Az atyafiaiaddal kapcsolatban, 
a többi kereszténnyel kapcsolatban, és azokkal kapcsolatban, akik nincsenek Jézus Krisztusban. Ha a 
megfelelı magatartásformánkat mutatjuk Isten felé, ez jelenti azt, hogy mások felé is helyesen 
viselkedünk.  

Igazából ott vagyunk nagyon próba alatt, hogy hogyan viselkedünk azokkal, akik nincsenek 
Jézusban.  

Meg kell nektek, hogy mondjam, hogy ık igazán kritikusak, és nézik a keresztényeket. Nagyon 
sok ateistával találkozunk nap mint nap. És meg kell nektek, hogy mondjam, hogy néha a helyi 
keresztény csoportokat nagyon reálisan és kritikusan megítélik. És azt hozzák föl érvnek, hogy a 
keresztények úgy gondolják magukról, hogy tökéletesek, pedig nem. Pont az ellenkezıje. És azok, 
akik nem tartoznak Jézus Krisztus testébe, ezért nem szeretik azokat, akik Jézusban vannak. 

Azoknak, akik Jézusban vannak, jó gyümölcsöket kell hozniuk ahhoz, hogy a hitetlenek feléjük 
figyeljenek, és ık is hitre induljanak.  

Sokszor az a hiba, hogy a hívık nem ismerik föl a gyülekezeti test egészét.  


