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ALAPTANÍTÁSOK 
Szeretet – Isten törvénye 3. – A szeretet soha nem hagy cserben 

 
Isten egyetemes törvényérıl, a szeretetrıl hallotok ma tanítást. Ez a tanítássorozat 3. része. 
 
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.” 

 
Itt rögtön a tanítás kezdetén el fogjuk olvasni az 1Korinthus 13:4-8 terjedı csodálatos verseket: 
 
1Korinthus 13:4-8 
„A szeretet hosszútőrı, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 

fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
tartja számon a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent 
elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltőr. A szeretet soha el nem fogy: de 
legyenek bár jövendımondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszőnnek; vagy akár 
ismeret, eltöröltetik.” 

 
Új törvényünk van, az Újszövetség egyetlen új törvénye adatott nekünk. Ez az új törvény az 

Ószövetség Tízparancsolatának a helyébe lépett. Jézus Krisztus betöltötte az Ószövetség 
törvényrendszerét. Ezt mondta a kereszten Jézus Krisztus: „bevégeztetett” - az Ószövetségrıl beszélt 
Jézus. És az İ vére által egy új szövetséget alapított meg.  

Sokan kérdezik: hát akkor nem kell megtartanom a Tízparancsolatot?  
Ha szeretetben jártok, akkor nem fogjátok megtörni egyetlen egy parancsolatát sem az 

Ószövetség törvényeinek. Mert ha szeretlek téged, nem fogok lopni tıled, vagy bárki mástól sem. Ha 
szeretetben járok, nem fogok hamisan tanúskodni senkirıl sem.  

„Mert innen fogja mindenki megismerni - az egész világról beszél itt Jézus-, hogy az én 
tanítványaim vagytok.”  

Honnan fogják tudni az emberek? Hogy szeretitek egymást, hogy szeretettel vagytok egymás 
iránt. Ez a fajta szeretet, amirıl Jézus beszél, ez nem önzı emberi szeretet.  

Van egy csodálatos példa a Bibliában az isteni szeretetrıl a János 3:16-ban. 
 
János 3:16 
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az İ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 

İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
 
Jézus azt mondta tehát, hogy: egy új törvényt adok nektek, egy új parancsolatot. Ez Isten 

családjának az új törvénye, hogy szeretnetek kell egymást!  
Hogyan? A János 13:34-ben mondja ezt Jézus: „Úgy, ahogy én szerettelek benneteket.” 
Hogy szeretett minket Jézus? Azért szeretett minket, mert ezt megszolgáltuk? Nem! Szeretett 

minket, akkor, amikor mi még bőnösök voltunk. Akkor szeretett minket, amikor mi még nem 
voltunk szeretetre méltók. Így tanítja a Biblia.  

Isten olyan hatalmas szeretettel szeretett minket, akkor még, amikor mi még nem voltunk 
szeretetre méltók, még mindig bőnösök voltunk, amikor mi még mindig ellenségei voltunk Istennek. 
Akkor is szeretett minket!  

Gondoljátok, hogy miután a gyermekeivé váltunk, kevésbé fog minket szeretni, mint akkor, 
amikor még bőnösök voltunk? Ezerszer is nem a válasz erre!  

A szeretet nem tesz betegséget a gyermekeire! A szeretet nem így neveli a gyermekeit! A 
szeretet nem így tesz! És tudjátok mindannyian, hogy ez az igazság!  
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Ennek ellenére vannak olyanok, akik a mikrofonhoz kijönnek, elmondják a gyógyulási 
történetüket, talán még prédikátorok is, és azt hirdetik, hogy: ezt a betegséget Istentıl kaptam, azért, 
hogy engem megtanítson valamire.  

Hát értsétek meg, hogy Isten nem ördög! Isten nem így cselekszik! 
Tudjátok, Jézus mit mondott? Jézus azt tanította, hogy: „ha láttatok engem, akkor láttátok az 

Atyát.”  
Ha elutasítjátok ezt az igazságot, nem tudok rajtatok segíteni. Hiszen az a fı probléma, hogy van, 

aki 40, van, aki 50, van, aki 60 éve a hitetlenségben él, és csak a hitetlenséget hallja maga körül. 
Azért vagyunk a tanítványai Jézusnak, hogy ugyanolyan módon szeressünk, ahogy İ szeretett 
minket.  

Tudjátok, a Biblia azt tanítja, hogy tegyetek jót egymással, hogy szeressétek az ellenségeiteket. 
Tudjátok-e, hogy azt tanítja a Biblia, hogy tegyetek jót azokkal, akik gonoszt cselekednek veletek? 

Ezt tanítja Jézus Krisztus a következı Igékben: 
 
Máté 5:44-45 
„Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket 

átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket győlölnek, és imádkozzatok azokért, akik 
háborgatnak és üldöznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az İ 
napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esıt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” 

 
Miért? Ezt magyarázza el a 34. vers: hogy olyanok legyetek, mint a Mennyei Atyátok a 

mennyországban, hogy a Mennyei Atyátoknak a gyermekei lehessetek.  
Meg kell értenetek, hogy a világban tapasztalható szeretet, az egy önzı szeretet, csak a sajátját 

keresi. Jézus Krisztus a szent szeretetrıl beszél, az isteni eredető szeretetrıl - és az pedig nem az 
emberi természető szeretet. Ebben a világban nincs igazi szeretet. Nincs hasonló ebben a világban 
ahhoz, ahogy Isten szeret minket.  

Egyszer Ausztráliában az egyik alkalmamon egy 20 éves fiatalember újjászületett. Sok 
mindenben követte a baráti társaságát, például teljesen leborotválva járt, nem volt haj a fején. Ez egy 
másik evangélista alkalmán történt. Ez egy anglikán gyülekezetben történt meg – és az anglikánus 
atya nagyon sok idıt eltöltött ezzel a fiatalemberrel. Többek között elküldte énhozzám is ezt a 
fiatalembert, hogy beszéljek vele, és segítsek neki. Megkérdeztem tıle, hogy: van-e kérdésed? Van-e 
kívánságod? Azt válaszolta, hogy szeretne sírni. Soha életében nem sírt még. Úgyhogy együtt 
sírtunk.  

Akkor viszont, amikor ez megtörtént, akkor már Isten Szelleme volt az ı szellemének a része, 
Isten odaadta neki az İ szívét Elıtte tele volt győlölettel ez a fiatalember, és nem volt szeretet 
benne. És akkor, amikor újjászületett, Isten szeretete részévé vált.  

Az eredeti emberi szeretet önzı. Ugyanígy igaz: az anyai szeretet a gyereke iránt ugyanígy önzı. 
Ez egy emberi eredető önzı szeretet. Mert azt mondja, hogy: az én gyermekem! Az én 
kisgyermekem! Természetesen a tiéd. De amikor felnınek, kell lenni annyi értelmednek, hogy 
elengeded ıket az ı útjukra, hagyod, hogy az ı társaságába járjon, amit ı igényel.  

Láttam már olyan rossz példát a szeretetre, hogy egy édesanya annyira ragaszkodott a 
gyerekéhez, hogy nem engedte játszani a többi gyerekkel együtt az ı saját gyerekét.  

Ez a fajta szeretet önzı, mert mindig azt tekinti, hogy: nekem mi a jó.  
A gyerekeknek viszont szükségük van arra, hogy az ı saját csoportjukkal, a korosztályukkal 

töltsenek idıt, úgy tudnak fejlıdni igazán. Az eredeti emberi természető szeretet az önzı, és ezért az 
anyai szeretet is önzı.  

Nagy különbség van aközött, hogy a szíveden viseled a gyermekeid érdekeit - és a szeretetet 
ilyen módon kell gyakorolni. A szeretet a szívünkbıl ered, a szellemünkbıl ered. A szeretetet mind 
szavakban, mind cselekedetekben kell kifejezni.  

Vannak sokan szülık, akik el tudták fogadni a gyereküknek a gyógyulást, azáltal, hogy 
eldöntötték, hogy csak szeretetben járnak.  
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Ismertem egyszer egy anyukát, akinek a kisgyermeke epilepsziából azonnal meggyógyult! Úgy 
történt a gyógyulás, hogy az édesanya megvallotta, hogy: ettıl a pillanattól kezdve, sátán, én 
szeretetben járok! És a gyógyulástól kezdve, ha a tüneteket az ördög megpróbálta visszahelyezni a 
kisgyerekre, az édesanya csak ennyit mondott, hogy: ördög, én szeretetben járok – és a tünetek 
elmúltak!  

Sokan mondják azt, hogy: igen, én nem jártam eddig szeretetben! Akkor most azonnal, ha ezt 
megállapítottad, azonnal kezdjél el szeretetben járni! Azonnal meg kell változnod! Lehet, hogy csak 
egy kis apró módosításra van szükség a szívedben. És ha belekerültél a szeretetbe, akkor utána abba 
is maradj! Ha egy lépést is kilépsz a szeretet körébıl, bármilyen kicsi lépés, amit kilépsz a szeretet 
körébıl, az a bőn felé vezet!  

Nagyon sok prédikátornak ezt meg kellene tanulni! Pásztoroknak, papoknak! Jézus Krisztus 
egész gyülekezeti testével együtt szeretetben kell járni! Úgy gondolják, hogy ık bőn nélkül valók, 
pedig a szeretet körén kívül vannak-, tehát bőnben vannak. Nem kell megvárnod a bőnmegvallással 
és a bőnbánással a gyülekezeti alkalmadat, azonnal meg kell tenned! Talán akkor már késı lesz! 

Ismerek olyan prédikátorokat, akik Istentıl igazi kenettel vannak, akik sajnos nem a szeretetben 
járnak, és ezért meghaltak. Ez az ára! Ezért vagyunk betegek sokan! És ha így jártok továbbra is, 
mindig is betegek maradtok! Addig, amíg nem tanuljátok meg szeretni a felebarátot.  

Tehát, amint kiléptél a szeretetbıl, azonnal kell Istent kérned a bocsánatért, és azonnal, amint ezt 
megtetted, és megkaptad a bőnbocsánatot, vissza kell lépned a szeretetben való járásba!  

Meg kell állapítanom a hosszú évek során, azok a prédikátorok, akik sikeresek, azok nagyon 
gyorsan megbánják a bőneiket.  

Sok alkalommal nekem is meg kellett tennem, hogy bőnbánatot, és bőnbocsánatot kellett 
nyernem Istentıl, és bocsánatot kellett kérnem a szolgálótársaimtól, és bőnbánó levelet kellett írnom. 
Abban a pillanatban, ahogy ezt megtettem, visszakerültem Isten áldásába.  

Ez a legjobb, amiben lehetsz! 
A szeretet hozzátok tartozik az új szövetség vére miatt.  
18 éve járok Jézusban, azóta nagyon sokat láttam. Láttam olyat, hogy egy pap, egy prédikátor 

úgy gondolta, hogy az a város, az az övé, hozzá tartozik. Ez nem igaz! Istenhez tartozik!  
Láttam már, hogy pásztor megbetegedett, mert úgy gondolta, hogy az egész város hozzá tartozik, 

és amikor egy másik szolgáló elkezdte a munkát, irigységben volt, és ezért megbetegedett. Hiszen 
azt mondta, hogy: ez az én városom!  

Nem! Amikor így beszélsz, akkor önzı vagy! Ez Isten városa!  
Sokaknak a legnagyobb gondja a büszkesége. És ha a megbocsátás nélküliség légkörében 

maradsz, akkor nem szeretetben jársz! Mert a szeretet megbocsát! 
Szeretnék még hozzátenni valamit: a szeretet nemcsak hogy megbocsát, hanem el is felejt. Mert 

Isten maga a Szeretet, İ megbocsát, és utána elfelejti.  
Sokak ezért vannak bajban, mert nem mindig járnak szeretetben, és nem mindig bocsátanak meg. 

A szeretet és a megbocsátás kézen fogva járnak egymással.  
Az Isten szeretete a szívünkben van, a szellemünkben van, és ezt a szeretetet gyakorolnod kell 

minden nap! És ahogy ezt tanítottuk, ennek a szeretetnek vannak gyümölcsei. Mint egy csodálatosan 
szép barack. Ez a barack lehet nagyon picike, kis fonnyadt, kukacos akár, és lehet egy csodálatosan 
szép nagy terméső barack is. Tehát a gyümölcsök növekedhetnek. A szeretet is növekedhet.  

Én sem érkeztem még meg, de én is azon vagyok, hogy egyre tökéletesebb legyek! 
Isten Igéje arról beszél, hogy legyetek tökéletesek a szeretetben. Én személy szerint nem ismerek 

senkit, aki ebben már tökéletes lenne.  
Van egy Ige, amit kimondottan kedvelek a Bibliában: 
 
1János 4:17-18 
„Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert 

amint İ van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincs félelem; sıt a teljes szeretet 
kiőzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” 
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Néha bizonyára te is rá fogsz döbbenni arra, hogy nem vagy olyan tökéletes a szeretetben, mint 
gondoltad. És szomorúan kell megállapítanom, de azt hiszem, ez az igazság, hogy prédikátorok is fel 
fogják fedezni ebben az országban, hogy nem olyan tökéletesek a szeretetben, mint gondolták. De 
Isten azt akarja mindannyiunktól, hogy növekedjünk ebben a szeretetben - és mi mindannyian 
növekedünk ebben a szeretetben.  

Az igazság az, hogy addig a szellemed nem tud növekedni, amíg nem növekedsz a szeretetben.  
Az Ige azt mondja, hogy legyünk tökéletesek a szeretetben. Az isteni eredető szeretet tökéletes - 

de bennünk még nem tudott tökéletessé válni, és ezért ezen kell mindannyiunknak egyenként 
dolgozni, és ezért ezt kell fejleszteni!  

Az isteni fajta szeretet nem abban érdekelt, hogy: én mit fogok abból kapni. Az emberi szeretet, 
az ilyen. Az emberi szeret önzı.  

Szeretném megjegyezni itt: figyelem a magyar TV-t, igazi cirkusznak lehet mondani. Mindenki 
úgy gondolja, hogy pontosan tudja, hogy mi rossz ezzel a magyar gazdasággal. Mindannyian tele 
vannak büszkeséggel. Mindannyian önzıek. Úgy gondolják, hogy mindent tudnak. Egyedül Isten az, 
aki mindent tud, és egyedül Isten az, aki meg tudja adni az országnak a fejlıdést! Egyiküket sem 
látod, hogy Istent dicsıítenék! Minden utcasarkon találsz politikust, aki olyan tökéletes, hogy 
mindent tud.  

Az isteni fajta szeretet nem önzı, az nem gondolja magáról, hogy ı mindent tud. Az isteni fajta 
szeretet abban érdekelt: amit én tudok adni a másiknak.  

Nagyon sokan egyszerően önzıek, annak ellenére, hogy keresztényeknek nevezik magukat. 
Nagyon sokan vannak így! Hagyják az embert, az eredeti embert uralkodni. És az eredeti érvelési 
tényezıket, a faktorokat hagyják erısen uralkodni az életükben: mi az, amit én tudok ebbıl 
magamnak szerezni! Mi az, ami nekem fog ebbıl származni. 

Nagyon sok prédikátor és pásztor gondolkodik így. Voltam az ı házukban. Sok pásztornak és 
prédikátornak nagyon jól ment az elmúlt rendszerben, meggazdagodtak. Ahogy az Egyesült 
Államokban meggazdagodtak a pásztorok ugyanúgy itt is gazdagodtak, és nem osztották meg amijük 
volt, senkivel. És úgy gondolják, hogy nagyon jól meg tudják ítélni a többieket.  

Meg kell nektek, hogy mondjam, Isten új papokat, új prédikátorokat fog kinevelni - és ezeket a 
magukat királyoknak tartó pásztorokat, ezeket az Isten nem fogja tudni megáldani. Szeretetben 
kellene járnia mindenkinek, aki Istent szolgája! Az igazságot kellene tanítaniuk! 

Ma reggel Isten megvilágosított valamit: egy kaliforniai adást néztem a TV-ben, egy keresztény 
alkalmat közvetített a TV. Tudjátok, mirıl tanított? Az 1Korinthus 13. fejezetérıl. Felolvasta az 
egész fejezetet. Mi itt ma ebbıl egy részt olvastunk el, a 4-8 Igékig. Az Úr megvilágosított valamit a 
számomra, mégpedig a következı volt ez: a szeretet örül az igazságnak. Tehát a szeretet maga az 
igazság kell, hogy legyen. A szeretet nem utasítja el az igazságot! 

Nézzétek meg azokat az embereket, akik a bibliai igazságot elutasítják! İk soha nem a szeretet 
útján járnak. İk mindig csak ítélgetik a másikat. Mindenben csak a rosszat találják meg, nem 
találják a jót semmiben.  

Ugyanez igaz: nem találnak az emberek jót ebben a kormányban. Ha elmentek a szomszédos 
országokba, például Oroszországba, meg fogjátok látni, hogy ez mégis mennyivel jobb. Azok az 
emberek igazából meg vannak törve, nincs jövı a számukra. És nem a kormány érdeme ez, nem 
ennek a kormánynak az érdeme, hanem Isten kegyelme, hogy gondját viseli ennek az országnak!  

Az, hogy egy másik csoport kerüljön most a kormányba – ez nem a megoldás. 
Mindannyiótoknak meg kell tanulnia imádkozni ezért az országért! És meg kell tanulnotok 
szeretetben járni, meg kell tanulnotok az Úr útjain járni, és utána Isten fogja megáldani ezt az 
országot.  

Ez az egyetlen ok, amiért ez az ország ezer év hányattatásait túlélte, hogy imádkoztak az 
emberek, hogy hittek, hogy keresztények voltak. Nem más az oka! És újra fel fognak kerülni a 
felszínre azok az emberek, akik az igazságot hirdetik. Az összes, amire szükségetek van, az igazság 
ismerete.  
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Ezen a héten jött egy idıs ember, akinek egy csodálatos látomása volt 15 éves korában - látta 
Jézus Krisztust. (Tudjátok, az ember meg tudja rögtön különböztetni, amikor az emberek minden 
nap jönnek a látomásaikkal. Az igazi látomások Istentıl nagyon ritkák, és nagyon mélyen 
megragadnak.) És olyan nagyon becsülettel van az igazság iránt! Tudjátok, egy nyugdíjasnak itt 
Magyarországon nincs olyan anyagi fedezete, hogy minden gyógyításra tudjon utazgatni, ritkán 
tudja magának megengedni, hogy egy-egy alkalomra eljöjjön - hiszen nyugdíjas már. Azt mondta 
nekem - és igazából nagyon jól esett -, azt mondta, hogy: a te kazettáid az igazságot tanítják.  

És ez nagyon jó volt, hogy valakitıl végre ezt hallottam. Szeretetben jár ez az idıs ember. A 
szeretet örül az igazságnak.  

A szeretet nem úgy nyilvánul meg, és nem azt mondja, hogy: én mindent tudok, nálam van 
minden megoldás - hiszen én sem mondom, hogy mindent tudnék! Tanulok folyamatosan. 
Állandóan, folyamatosan vásárolom a könyveket, a kazettákat, amik errıl tanítanak, hogy én is 
tanuljak. 18 éve ezt teszem, és még mindig tanítható vagyok.  

Nektek is így kellene lennetek! És ha hajlandóak vagytok az igazságot elfogadni, akkor tud Isten 
benneteket is megáldani, és tud benneteket fejleszteni.  

A pásztor, akit ma reggel hallgattam a TV-ben, egy nagyon igaz állítást tett. Leírtam, annyira 
tetszett. Nagyon tetszik, hallgassátok meg: a szeretet hit nélkül - az nem elfogadható. Viszont a hit 
szeretet nélkül – az semmit nem ér! 

Tehát hit szeretet nélkül – az semmi. És a szeretet hit nélkül – az pedig nem elfogadható. 
Elkezdtem ezen gondolkodni. Hosszú évek során a hozzám hasonlóan felkent Isten szolgálóit 

néztem a világban, hogy azok az emberek, akik kritizálják Isten felkent szolgálóit, azok 
tulajdonképpen semmit nem érnek.  

Ausztráliában is nagyon sok kritikát kaptam. A Biblia azt tanítja errıl, hogy azok, akik téged 
megkritizálnak, egy idı után eltőnnek, nem találod ıket. Ma sem találnád meg ıket, hogy hol 
vannak. Eltőnnek - és itt is el fognak tőnni. Szeretet nélkül tudniillik semmi nem vagy. A szeretet 
viszont együtt örül az igazággal.  

Ha viszont nem jársz szeretetben az egész egészséged megromlik.  
Én viszont nem akarok így járni!  
Az emberek mindig csak azt mondják, hogy: én, én, én, én - csak saját magukat tekintik. Az 

ördög az, aki így szól. Az ördög az, aki így szólt: én felmagasztalom magamat Isten trónja fölé. Én! 
Fogok errıl is majd tanítani – ez Ézsaiás könyvében olvasható. Ezt mondta ördög Istennek: én fogom 
magam felmagasztalni! Én, én, én, én – és olvashatjátok, hogy mit mond az ördög: én. 

Ez a fajta magatartásforma, amikor csak az ’én’ felé figyelünk, még a gyülekezetet is tönkre 
teheti!  

Láttam gyülekezeteket így tönkremenni, hogy kiálltak a prédikátorok, és így prédikáltak, hogy: 
én. Nem szeretetben jártak. Istennek a természete pedig a szeretet - és mivel ez a mi szellemünknek 
is részévé válik az újjászületéskor, ezért ez kellene, hogy uraljon minket is.  

De ha lehetıvé teszem, hogy a hústestem, az elmém, a külsı ember uraljon engem - különösen 
akkor, ha a külsı emberem, az elmém nincs megújulva Isten Igéje által – akkor van baj. És a 
keresztények nagyon sokszor ezt a külsı embert hagyják, hogy uralkodjon fölöttük, ahelyett, hogy a 
belsı emberüket, a szeretetet hagynák uralkodni!  

Tehát a baj ott van, hogy az isteni fajta szeretetet, a belsı emberüket bebörtönzik, börtönbe 
zárják a szívükben. Nem hagyják, hogy a szeretet kijöjjön a szívükbıl. Ezért van teljesen 
megzavarodva a szellemük. Ezért olyan sok megzavart keresztény van ebben az országban. 
Megzavarodik a szellemük, mert nem hagyják, hogy a szellemük ki tudjon bontakozni, a szeretet ki 
tudjon folyni a szívükbıl - vagyis bebörtönzik a szeretetet a szívükben, vagyis Isten tartják 
börtönben a szívükben. Másképpen szólva a Szent Szellemet tartják börtönben a szívükben!  

Hagyjátok kijönni! Így kell magadat megítélni, ha szeretetben jársz. 
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1Korinthus 13:4-8 
„A szeretet hosszútőrı, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 

fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
tartja számon a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent 
elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltőr. A szeretet soha el nem fogy: de 
legyenek bár jövendımondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszőnnek; vagy akár 
ismeret, eltöröltetik.” 

 
A szeretet tehát hosszútőrı. A szeretet türelmes. Jóságos. A szeretet soha nem irigykedik, vagy 

nem zuhantja rád a féltékenységét. A szeretet nem keresi a sajátját.  
Az isteni eredető szeretet tökéletes. Mi nem vagyunk tökéletesek ebben a szeretetben.  
Pál maga is azt mondja, hogy nem tartom magamat még elérkezettnek, de elfeledkezik arról, ami 

mögötte van, és mindig csak azt tekinti, ami elıtte van.  
 
Filippi 3:12-14 
„Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, 

hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én magamról nem 
gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött 
vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek elıttem vannak, nékifeszülve, célegyenest 
igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülr ıl való elhívása jutalmára.” 

 
A múltkori alkalommal is olvastuk a csodálatos Igét: a szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot, 

ezért a szeretet a törvény betöltése. A Róma 13:10-bıl van ez a csodálatos Ige. 
A szeretet tehát nem a sajátjához ragaszkodik, nem a saját jogait tekinti. Nem keresi a magáét.  
Sok mindenrıl szerettem volna még itt említést tenni, de ezeket ki kell sajnos hagynom az idı 

rövidsége miatt. Tehát mi, prédikátorok, szeretetben kell, hogy járjunk! Azok a prédikátorok, akik 
nem teljesítik ezt az alapvetı törvényt, a szeretetben való járást, nem jutnak elıbbre.  

 
Máté 25:40 
„És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben 

megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” 
 
A szeretet elszenvedi a rosszat, és a szeretet nem teszi azt, hogy a másikra helyezi a rosszat. És 

az a prédikátor, aki hamisan tanúskodik bárkirıl, az nem tud elıre lépni.  
Ha magunkat nem ítéljük meg, akkor Isten fog minket megítélni. Ez nem a legjobb, amit Istentıl 

kaphatsz, de annál jobb, mint hogy a pokolba kerüljünk.  
Azok a keresztények, akik nem járnak szeretetben - még a gyógyító alkalmakon is lehet ıket 

érezni, attól függetlenül, hogy ık azt nem veszik észre. Sugározzák magukból a győlöletet. A 
büszkeség burka veszi ıket körül. Arrogánsak.  

Voltam már olyan alkalmon, ahol pontosan lehetett érezni, hogy nem vagyok szívesen látott. 
Hiszen a Biblia azt mondja, hogy ne szomorítsátok meg az Isten Szent Szellemét. 

 
Efezus 4:30 
„És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a 

megváltás napjára.” 
 
Valakit megfegyelmezni – ez hozzá tartozik a szeretethez. Amikor mi innen elköszönünk olyan 

keresztényektıl, akik nem tudnak szeretetben járni – ez a szeretet útja. 
Ez megtörtént itt Budapesten. Olyanokat küldtünk innen el, akik miatt sokak és sokak sírtak 

hosszú ideig.  
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Ha valaki úgy tervezi, hogy a teljes Isten által megtervezett életét egészségben akarja itt a földön 
eltölteni, akkor szeretetben kell járnia!  

Én pásztorkodtam sokáig, de soha nem loptam el másnak a nyáját. Amikor pásztori munkát 
végeztem, mindig nyitott volt az ajtó. Eljöhettek a többi gyülekezetek résztvevıi is meghallgatni a 
tanításokat - hiszen a keresztény testvéreknek szükségük van az igazságra.  

Én úgy tervezem az életemet, hogy az utolsó nap, amikor itt az idı, egészségben lépek ki ebbıl a 
testbıl. Sokkal jobb ez, mint betegségekben meghalni. És a prédikátoroknak ezt tudniuk kellene! 
Szükség van arra is, hogy ez az igazság eljusson hozzájuk! 

 Ez az isteni eredető szeretet, nem keresi a magáét. Nem ragaszkodik a saját jogaihoz.  
Addig nem fogsz tudni elıbbre lépni, amíg nem hiszel Isten szeretetében!  
A szeretet nem haragtartó. A szeretet nem rója föl a rosszat, ami történt vele. A szeretet nem 

számítja be azt, ami történt vele rossz. 
Ismertek valakit, aki tökéletes lenne ebben? Aki tökéletes lenne a szeretetben? Nem ismertek, 

habár maga a szeret tökéletes. Tehát bennünk még nem tudott tökéletessé válni ez a szeretet, de Isten 
azt akarja, hogy ez tökéletes legyen bennünk.  

Azért mentünk végig ezeken az Igéken! Ez a szeretet mércéje.  
Nagyon könnyő valakire rámutogatni, és azt mondani: nem jársz szeretetben!  
Amikor valaki felszámítja a vele történt rosszat, akkor nem szeretetben jár. Addig, amíg Isten 

szeretetében akarsz megmaradni, és a Szent Szellem teljességében akarsz megmaradni, hagyjad, 
hogy ez a szeretet uraljon téged! És akkor viszont nem szabad fölszámítanod, és számba venned azt 
a rosszat, amit veled tettek a többiek.  

Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy ez rám nagyon igaz, mert az emberek többször, több 
ezerszer több dolgot mondanak rólam, mint amennyit rólad valaha is mondtak az életedben! Talán 
azt gondolják az emberek, hogy ez gyengeség részemrıl, hogy nem válaszolom meg ezeket. Pedig 
ez az erı! Hiszen a szeretet soha el nem múlik.  

Sok prédikátort ismertem az életemben, akik idı elıtt költöztek haza az Úrhoz, mert nem 
szeretetben jártak. Vagy pedig olyanokat, akik annyira a világban éltek, hogy nem tudták a 
kiváltságaikat és a jogaikat élvezni, amelyet Isten nekik akart adni. Nem voltak tehát képesek arra, 
hogy amit Isten nekik adott, azt valóban saját magukénak tudják. Állandóan csak vitáznak és 
harcolnak - és ez annyira elhatalmasodik rajtuk, hogy az egész lényükre pecsétet tesz. És ez bizony 
hatással van a testükre is.  

A szeretet nem rója fel a gonoszt, amit tesznek vele. Ez az isteni fajta szeretet.  
A Biblia azt tanítja, hogy Istennek ellenségei voltunk. Isten sem tudta fel azt a gonoszt, amit mi 

tettünk, hogy ellene voltunk. Isten szerette a világot. Tehát a szeretet nem figyelmez, nem figyel rá, 
hogy mi rosszat tesznek vele. És ha te így kezdesz el cselekedni, nagyon sok mindent helyre tudsz 
hozni az életedben, a nemzetedben, ennek az országnak az életében.  

Elıször is az embereknek arra van szükségük, hogy újjászülessenek a szellemükben Istentıl, és 
Isten szeretetét hagyják a szívükben munkálkodni.  

A Biblia azt mondja, hogy a szeretet nem örül az igazságtalannak, a gonosznak. A szeretet 
mindent elvisel. Sokan pedig ezt mondják, hogy: ezt pedig már nem fogom elviselni! A szeretet meg 
tudja tenni. Hiszen Isten is mindannyiunkkal együtt van, elvisel mindannyiunkat.  

Amikor így szólalsz meg, hogy: ezt már tovább nem viselem el – akkor nem a szeretet beszél 
belıled. Isten szeretete benned mindennel együtt tud lenni szeretetben. A szeretet kész arra, hogy 
mindenkirıl és mindenrıl mindig a legjobbat higgye.  

Az emberi szeretet pont az ellenkezıje: mindig arra hajlamos, hogy legelıször a legrosszabbat 
higgye el. Pontosan, amikor beszélgettek: persze, tudom, hogy ı ezt megtette, tudom. Pontosan 
olyan, mint az a másik volt. A legrosszabbat gondoljátok a családotokról is.  

Mivel Isten szeretetben jár velük, ezért mindannyiunkról a legjobbat feltételezi. A legjobbat kell 
ezért feltételezni neked is az embertársaidról, az országról, a gyülekezetedrıl, és mindenrıl - és 
ezáltal válsz gyızedelmessé.  
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Ezért nem szabad a gyermekeidrıl sem a rosszat elhinni. Vedd körül ıket hittel és szeretettel. 
Nem arra van szükség, hogy aggodalmaskodj fölöttük, mert ha így teszel, akkor az imádság úgysem 
használ. A gyerekeknek joguk van arra, hogy a szeretet légkörében növekedjenek. Akkor fog 
megtörténni, hogy amikor kikerülnek az életbe, akkor minden küzdelemben gyızedelmesen kerülnek 
ki.  

Ha a legrosszabbat látod meg a gyerekeidben, a legrosszabbat látod meg a családodban, akkor 
fog az megtörténni, hogy valóban a legrosszabb következik be, mert azt fogják magukból kihozni, 
amit te mondasz rájuk.  

Még akkor is, ha elrontottad idáig, amikor a legjobbat látod bennük, és a legjobban szereted ıket 
ezentúl, akkor az a legjobbat fogja kihozni belılük.  

A pásztorokra is vonatkozik ez olyan tekintetben, hogy a gyülekezeti tagokról a legjobbat kell, 
hogy kimondják. Ennek ellenére sajnos ismertem olyan pásztorokat, akik egy-egy gyülekezeti tagról, 
miután kimaradt egy ideig, szinte kalapáccsal verték a földbe be. Úgy kell hozzájuk szólni, és úgy 
kell kezelni ıket, mintha a legjobbat várnád tılük el, hitben kell lenned velük kapcsolatban is. 

A szeretet mindent remél, és minden körülmények között kitart, és mindenben 
gyızedelmeskedik gyengeség nélkül. A szeretet soha el nem múlik! Soha el nem gyengül, el nem 
halványul! Soha el nem tőnik a szeretet! Vagyis soha nem ér véget a szeretet.  

A múlt heti tanításunkat nem tudtuk befejezni, ezért visszatérünk 2-3 nagyon lényeges 
gondolatra. A mások megítélésérıl volt szó.  

 
1Korinthus 3:11-15 
„Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus 

Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre a 
fundamentumra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy 
tőzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémő legyen, azt a tőz próbálja meg. Ha 
valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája 
megég, kárt vall. İmaga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tőzön ment keresztül.” 

 
Pontosan ide illik az ítélkezés területére, hiszen mindannyiunk ítéletet fog kapni a végzett 

munkájáról. Nem elítélés ez, amit Isten fog adni! A cselekedeteinkért, a végzett munkánkért fogunk 
ítéletet kapni, és azért, hogy hogyan tartottuk meg a szeretet törvényét.  

Tehát a többi kereszténnyel megfelelı magatartásformát kell tanúsítanod! Nem a többiek életével 
kell elszámolnod majd, hanem a saját életeddel kell elszámolnod.  A saját magad 
magatartásformájával, viselkedésformájával a többiek felé. A többi keresztény felé, és azok felé, 
akik nem tartoznak Jézus Krisztus gyülekezeti testébe. Ha Isten felé megfelelı a magatartásformád, 
akkor a többiek felé is ezáltal tökéletes lesz a hozzáállásod.  

Jézus Krisztus egész gyülekezeti testét egyben kell elismerned.  
Sokak abban a hibában vannak benne keresztények, hogy nem ismerik el az egész testét 

Jézusnak, az egész gyülekezeti testet. Pedig minden újjászületett keresztény egy része Jézus 
gyülekezeti testének, attól függetlenül, hogy beszél-e nyelven, vagy nem. Attól függetlenül 
újjászületett keresztények, hogy hisznek-e a gyógyulásban, vagy nem hisznek a gyógyulásban. 
Hisznek-e a fejlıdésben, vagy nem hisznek a fejlıdésben. Attól függetlenül, hogy elfogadják-e az 
igazságot, a bibliait, vagy nem fogadják el az igazságot. Ettıl függetlenül a teljes testet el kell 
ismerned, el kell fogadnod!  

Nemcsak hogy a magatartásformánkért, a viselkedésformánkért kell számot adni, az 
életvitelünkért kell számot adni, hanem az indíttatásainkért kell számot adni, hogy mit miért teszünk 
meg. Ezt más szóval úgy lehet leellenırizni, meg kell kérdezni magadtól, hogy: ezt pedig miért 
teszem meg. Milyen indítékaim vannak arra, hogy ezt megtegyem? Mi vezérel arra, hogy ezt 
megtegyem?  

Nagyon sokszor az emberek vezérelve az önzıség: azért tesznek valamit, mert azt várja, hogy 
abból neki származik valami.  
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Talán azért tesznek valamit, hogy ezért elismerést kapjon az emberektıl, ismertté váljon az 
emberek elıtt. Valaki azért akar énekelni a gyülekezetben, hogy utána majd mindenki felismeri ıt, 
és mindenki felé fog fordulni.  

És ahogy a Bibliából ezt elolvastuk, pontosan ennyit fognak kapni, amennyit vártak azért, amit 
tettek. Istentıl nem fognak jutalmat kapni.  

Nemcsak hogy az indíttatásainkért kell számot adni Isten elıtt, hanem azért is számot kell 
adnunk, amit İ adott nekünk. Más szóval a tehetségünkért, a tudásunkért, a végzettségünkért, a 
kincsekért, amiket Tıle kaptunk. Tehát hogy jól sáfárkodtál-e Isten dolgaival, amit Isten adott neked. 
Tehát azokkal a dolgokkal sáfárkodsz-e helyesen, amelyek Istentıl valók. Mert föl kell állnod azon a 
napon, és számot kell adnod Istennek, hogy mit tettél azzal, mit Tıle kaptál.  

Ezt sem értik meg a keresztények, és nem fedezik fel ennek a fontosságát! Mindannyiunknak fel 
kell állni Jézus Krisztus elıtt az ítélet napján, és számot kell adnunk magunkról. Számot kell adni az 
életünkrıl, amit itt a földön éltünk. És lehetséges, hogy olyan bonyolult formában vitted az életedet, 
hogy amikor ki kell állnod oda, akkor csak Isten kegyelmére számíthatsz.  

Sok-sok tanítás következne még ezután, nagyon sok félreértés és téves elképzelés van a ítélettel 
kapcsolatban a keresztények gondolatai között, és ezt mind ki kell igazítani!  

Egyszer az egyik tanárom elmagyarázta, arról tanított, hogy a szolgálók hogy szolgálják az Urat, 
különbözı módokon, pedig Isten nem hívta el ıket arra, amit tesznek. Úgy gondolták ennek ellenére 
ezek a szolgálók, hogy hatalmas dolgokat cselekszenek az Úrnak, pedig olyanokat tettek, amire nem 
volt elhívásuk. Isten nem ezt akarta tılük. Tehát azt tették, amit ık akartak saját maguk, és nem azt 
keresték, amit Isten teremtett a számukra. És ezek után még hatalmas jutalmakat várnak - pedig nem 
jutalmat fognak kapni, hanem számonkérést.  

Az egyik nagyon fontos dolog, amiért számot kell adnotok, a szeretetben való járásnak a 
megtartása, hogy valóban szeretetben jártok-e. Ez az egyetlen törvény, ami alá tartozunk.  

Azok számára, akik nem tartoznak Jézus Krisztus testébe, azok nem a velünk együtt való ítélet 
napján lesznek, hanem a Mennyei Atya elé kell elmenniük. Ezt a Biblia az utolsó ítéletnek nevezi, a 
nagy fehér trón elıtti ítéletnek. İk Isten elé kell, hogy álljanak, és Isten fog ítéletet mondani 
fölöttük. És hiszem, hogy a mi Istenünk az egy igazságos Isten!  

Mi keresztények nem leszünk azon az ítéleten ott – és ezt is meg kellene érteni a 
keresztényeknek: ez kétfajta külön ítélet.  

 
Nagyon fontos a most következı imádság, mert ebben az imádságban meg fogjuk kérni Jézus 

Krisztust arra, hogy az életünk Ura, Megváltója és a Gyógyítója legyen. Jézus Krisztus meghallgat 
minden imádságot, és amikor ezt az imádságot elmondod, akkor Isten egy új szellemet ad a 
számodra, újrateremti a szellemedet. Ekkor válsz a gyermekévé, ekkor történik meg az, hogy a 
szeretetet a szíved részévé válik, és ezáltal fogod megismerni a Mennyei Atyádat.  

 
 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia! 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért a Biblia tanítása szerint. 

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. 
Kérlek Jézus, hogy legyél az én Uram és Megváltóm és Gyógyítóm! 

Jézus az én Uram és Megváltóm és Gyógyítóm! 
És én meg vagyok váltva, és ez az igazság. 

Amen 


