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ALAPTANÍTÁSOK 
Szeretet – Isten törvénye 5. – Dicséret 

 
Efezus 4:29-32 
„Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges 

az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent 
Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a megváltás napjára. Minden keserőség és fölgerjedés 
és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; Legyetek 
pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is 
megbocsátott néktek a Krisztusban.” 

 
Folyamatosan tárgyaljuk a megbocsátásban lévı erıt, és a dicséretben lévı erıt.  
 
Efezus 5:1-4 
„Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek: És járjatok szeretetben, 

miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul, áldozatul, és 
jó illatul az Istennek. Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy fösvénység még csak 
ne is neveztessék tiközöttetek, amint szentekhez illik; Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy 
trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.” 

 
Arról beszélünk, hogy küszöböld ki a rossz kommunikációs beszédet! Mindazokat a dolgokat, 

amelyek nem építik azt, akihez beszélsz.  
Hogyha dicsérjük Istent, amely azt teszi, hogy Isten jelenlétét hozza a szívre.  
 
Zsoltár 22:3 
„Te pedig Szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol.” 
 
Mondja az Ige, hogy Isten az İ népének dicséretei között lakozik. Ahogy tökéletesedünk a 

szeretetjárásban, és úgy járunk, ahogy Jézus járt, és ahogy a szokványos beszédünket a dicséret 
szavaival cseréljük ki, és megfegyelmezzük az addig használt szótárunkat, és a dicséret szavait 
helyezzük oda - Isten szeretet, és ebben az esetben Isten útján járunk.  

 
1János 2:5 
„Aki pedig megtartja az İ beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Err ıl 

tudjuk meg, hogy İbenne vagyunk;” 
 
Azt mondja az Ige, hogy aki megtartja a beszédét, abban megmarad az Isten szeretete.  
Ahogy Isten Igéjén cselekszünk, járjuk a szeretet útját, kiegyenesítjük a szóhasználatunkat a 

dicséret szavaival, az addigi harapós, gonosz szóhasználatunkat, vagyis minden olyat kiküszöbölünk, 
amely nem kegyelmet szolgáltat a hallgatóságnak - olyan dolgok, amelyek nem a Krisztus testének 
felépítésére valók. Ezeket abba kell hagyni, és helyette hálaadást adunk!  

És akkor a benned lévı szeretet fog tökéletessé válni. Akkor adsz lehetıséget annak a 
szeretetnek, amely benned van, hogy kiáradjon belıled. Kiárad belıled dicséret és hálaadás által. 
Ahogy dicséred az Urat, egyre könnyebbé válik szeretetben járni. Minél inkább szeretetben jársz, 
annál könnyebb dicsérni az Urat.  

Addig soha életemben nem dicsértem az Urat, amíg nem kerültem olyan emberek közé, akik 
igazán szerették Istent. Soha addigi életemben nem dicsértem az Urat, míg nem kerültem olyan 
emberek közé, akik szerették Istent, és az İ szeretetében jártak. Isten szeretetében mőködtek és élték 
az életüket.  

Csak azért, mert szerettem Istent, azért önmagában ez még nem volt elég, hogy dicsérjem is İt. 
Akartam ugyan dicsérni İt, de a karjaim szinte megmerevedtek.  
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Mert az számomra olyan furcsa volt, hogy az emberek felteszik a karjaikat magasra, és úgy, 
hangos szóval dicsérik Istent.  

Én is meg tudtam volna ezt tenni természetesen. És gondoltam magamban: elég, ha én a 
szívemben belül dicsérem Istent, de nem kell a számmal dicsérni.  

Aztán rájöttem arra, hogy ez nem igei. 
 
Máté 12:34 
„Mert a szívnek teljességébıl szól a száj.” 
 
Mászóval: a szív bıségébıl szól a száj.  
Úgyhogy megújítottam az elmémet, és elkezdtem másképp gondolkodni. Mert ha valaki bennem 

dicséri az Urat, annak elı kell jönni. Soha nem határoztam el a szívemben, hogy Istent fogom 
dicsérni, és ezért nem tettem.  

De miután egyre több ember közé kerültem, akikrıl felfedeztem, hogy engem szeretnek, és arra 
is rájöttem, hogy ık nem törıdnek azzal, hogy én dicsérem-e Istent, vagy nem, nem ítéltek el engem, 
és nem ítélkeztek felettem, és ahogy egyre inkább megszerettem ıket, úgy egyre inkább 
megszerettem Istent is. És ahogy megtanultam Isten Igéjét - mert megtanultam, hogy az Ige nem 
más, mint Jézus Krisztus megismerése -, akkor a dicséret elindult a bensımbıl. 

 
1Timóteus 2:8 
„Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl 

harag és versengés nélkül.” 
 
Vagyis: „minden helyen tiszta kezeket felemelvén!” 
Amikor ezt láttam Isten Igéjében, nem volt több gondom azzal, hogy fölemeljem a kezemet 

Istennek, és dicsérjem İt.  
Arról beszélünk, hogy tökéletessé tegyük a szeret utunkat.  
Mi történik akkor, amikor elhatározod magad, hogy ez az az út, ez az a mód, ahogy te fogsz 

járni? Megkérdezlek: hányótoknak volt lehetısége azután, hogy ne adj Isten, fölrobbanjon?  
Tudom, hogy ez minden prédikátorral megesik: habár errıl prédikált, akár egy óra sem telik el, 

és megvan lehetısége rá, hogy haragra gerjedjen - de ez nem szokatlan.  
De azt meg akarom mondani nektek, hogy ha a sátán ennyire érdekelt abban, hogy megállítson 

téged a szeretet útjában, én annyival inkább érdekelt vagyok abban, hogy ez az út végbemenjen 
bennem. Az igazság az, hogy ez az út veszélyes az ördögnek - és bármi, ami veszélyes az ördög 
számára, én azt szeretem.  

Úgyhogy ne ess ki a szeretet útról, valld meg a bőneidet, és azonnal térj vissza a szeret útjára! 
Vedd ki magadból a keserőséget! 

Most a szabadságról szólok. Nem leszel addig szabad ezen a négy területen, amíg nem a szeretet 
útját járod. El kell határoznod magad, mert anélkül, hogy döntést hoznál arról, hogy szeretetben 
jársz, pontosan úgy, ahogy Jézus Krisztus járt, és nem éled ezt a fajta életet, addig bizony dolgok 
fognak történni veled.  

� Az elsı dolog:  
Amíg nem határozod el magad, hogy a szeretet útját járod, addig nem leszel szabad attól a 
félelemtıl, hogy az emberek mit árthatnak neked. Nem leszel szabad még csak kis mértékben sem 
attól a félelemtıl, hogy mi kárt okozhatnak neked az emberek. Mit gondolnak rólad, mit tehetnek 
ellened. Amíg nem kezdesz el szeretetben járni, addig problémád lesz ezen a területen, a félelem 
területén! 

Most hozza az Úr az emlékezetembe az egyik pásztort Ausztráliában: megvolt az összes 
kazettája, az összes tanítás birtokában állt, és mégis egy üldözési mániában szenvedett, az egész 
gyülekezetétıl félt. Amikor beszélgetésre került a sor vele, mindig csak arról beszélt, hogy mennyire 
kell figyelni a gyülekezetbe, hogy ki mit akar ellene elkövetni.  



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

 

9/3 Jim Sanders – Alaptanítások: Szeretet – Isten törvénye 5. 

 

Azt hiszem, hogy nem kötelezte el magát arra, hogy szeretetben jár. 
 

� Második pont:  
Nem leszel addig szabad attól a félelemtıl, hogy mit tehet a sátán ellened, amíg nem kezdesz el 
szeretetben járni.  
 

� A harmadik pont:  
Nem tudsz megszabadulni addig az átoktól való félelemtıl. Attól az átoktól, amely akkor jött a 

földre, amikor Ádám a sátánnal egységre lépett.  
Azt tanítja a Biblia, hogy a törvény átka magában foglalja a szegénységet, a betegséget, és a 

szellemi halált. És ez egy átok – szellemi értelemben, értelmi értelemben, anyagi értelemben, és 
társadalmi értelemen, fizikai értelemben. Az átok az emberiség életének minden egyes területén 
megnyilvánul. A Biblia azt mondja, hogy Krisztus megváltott minket az átok alól, az átok minden 
egyes pontja alól. Addig nem leszel képes, hogy olyan szabad életet élj, hogy teljesen szabad legyél 
az átok minden egyes pontjától.  

Láttam az embereket itt, ebben az országban is, megfigyeltem rajtuk, az átoktól való teljes 
félelem van rajtuk. És ezek a fajta emberek, soha nem járnak szeretetben. Láthatod rajtuk, hogy 
félnek az embertıl, félnek a démonoktól, félnek az ördögtıl, remegnek szinte, mert nem járnak 
szeretetben a keresztény testvéreikkel.  

Vannak, akik félnek a betegségektıl.  
Vannak, akik félnek a szegénységtıl. Találsz olyan gazdag embereket, akik félnek a 

szegénységtıl. Vannak emberek, akik annyira félnek a szegénységtıl, hogy nem költik el a 
pénzüket, ami van nekik. Vagyis ez azt jelenti, hogy akkor már ugyanolyan törött lehetne anyagilag, 
és szakadt, mint amilyen a másik, akinek valóban nincs. Mert ha annyira félsz, akkor úgysem fogod 
elkölteni azt sem, amid van, és egy idı után el is jut oda, hogy nem lesz neki, hogyha hagyja, hogy 
ez a félelem teljesen elpusztítsa.  

Ezek a dolgok viszálykodást és feszültséget szítanak.  
A Biblia nem mondja, hogy a pénz lenne a gonosz okozója, a Biblia azt mondja, hogy a pénz 

szeretete okoz minden gonoszt. Ezen a területen is szabaddá kell lenned! 
 

� Négyes számú pont:  
Addig, amíg nem kezded el a szeretet útját, megvallani azt, és tökéletesíteni azt az életedben, 

addig folyamatosan félni fogsz egy számodra igazságtalannak tartott Istentıl. Amikor a Biblia azt 
tanítja, hogy féljünk Istentıl, akkor ez a szó pontosabban egy tiszteletet takar Isten felé, egy 
félelemmel teljes Isten félelmet, tiszteletet.  

Hiszen a Biblia tanítja, hogy ne féljünk Istentıl, hanem menjünk bátorsággal és bizalommal a 
kegyelemkirályi trónja elé, és kérjünk bizalommal, hogy a szükség idején kapjunk. Isten a saját 
Szent Szellemét helyezte belénk, amely fölsír bennünk, fölkiált bennünk, hogy: Abbá Atyám! És ez 
azt jelenti, ez az ’Abba’, hogy ’apuka’. És ez arra a szabadságra hív el minket, hogy Istent az 
apánknak nevezhessük, de az atyai tiszteletet meg kell adni.  

Vannak olyan emberek, akik annyira félnek Istentıl, hogy nem is mernek imádkozni.  
Sokszor az emberek két okból nem mernek kérni Istentıl, nem mernek imádkozni. Az elsı ok, 

hogy attól félnek, hogy esetleg megválaszolja az imát, és amikor kérnek valamit, Isten lenéz rájuk, 
és ha meglátja az én útjaimat, és megválaszolja az imámat, és látja, hogy mennyire elrontom a 
dolgaimat, és mennyi bőnt követek el, akkor majd mit fog tenni velem? A legtöbb embernek nincs 
semmi elképzelése, és nincs teljes koncepciója, nézete Isten valóságáról.  

A zsidóknak sem volt tiszta képük Istenrıl, amikor Jézus az İ Mennyei Atyjáról szólt neki.  
És ez a világ koncepciója.  
Az embereknek nincs elképzelésük arról, hogy Istenhez úgy lehet szólni, és úgy lehet beszélni, 

mint ahogy egy másik emberrel beszélsz. És imádkozhatsz az Atyához Jézus Nevében.  
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De arról is szólunk, hogy azzal a tisztelettel, tiszteletadással kell irányában lenni, mert İ a 
világegyetem teremtıje, és a te Teremtıd egyben. És azzal a tekintéllyel, amit kaptál, azáltal, hogy 
megváltottja lettél Istennek. Mert behelyezett Jézus Krisztus testébe Jézus Krisztus megváltott vérén 
keresztül.  

Ezen az alapon mehetsz Istenhez, és kapcsolatra léphetsz vele. Társkapcsolatra léphetsz vele.  
Ugyanabban az osztályban vagyok, ahol az emberek. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatot 

teremthetek, mondjuk a miniszterelnökkel - tehát ez azt jelenti, hogy mind a ketten emberek 
vagyunk, ugyanabba az osztályba tartozunk, tehát kapcsolatunk lehet, de nekem meg kell adnom az 
ı hivatalához járó tiszteletet.  

Egy katonai egyetemre jártam, és ha egy tábornok hozzánk látogatott, és szemlét tartott, akkor 
elmondták nekünk, hogy ne legyünk idegesek. Pontosan úgy veszi föl a nadrágját minden reggel, 
ahogy mi: elıször az egyik, aztán a másik lábát teszi bele.  

Ahogy beszélgetünk egymással, mint emberi lények, lehet, hogy ugyanabba az anyagi osztályba 
is tartozunk, és akkor is beszélgethetnénk egymással, ha nekem tiszteletben és tekintélyben kellene 
tartanom a másik illetı magas beosztását például. Ettıl még nincs meg a joga ahhoz, hogy ı 
istenként uralkodjon felettem, és hogy igazságtalanul és jogtalanul tegyen dolgokat felettem. Én 
emberi lény vagyok és ezért megvan a jogom hozzá, hogy mindenki úgy kezeljen engem.  

Isten teljesen hasonló módon van velünk: Isten nem hágja fölül a te akaratodat, és semmit nem 
fog tenni ellened igazságtalanul. İ a te szeretı Mennyei Atyád. És ha İt nem ismered, akkor el kell 
menned Jézushoz, és Jézus be fog mutatni téged az Atyának.  

Arról beszélünk, hogy a Biblia mondja, hogy az ember, ahogy fejlıdik a szeretet útjában, úgy 
szabadul meg ezektıl a félelmektıl. Ezért olyan csodálatos dolog felnövekedni a szellemünkben, 
felnövekedni az Úr Jézus Krisztusban. Megtanulni azt, amit İ tett értünk a kereszten. Visszavásárolt 
minket, és a te örökségedet megkaptad, és megvan a helyed Krisztusban. Dicsıség Istennek! 

 
1János 4:15-18 
„Aki megvallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ı is az Istenben. 

És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a 
szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ıbenne. 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.” 

 
A tökéletes szeretet kiőzi a félelmet.  
 
1János 2:5 
„Aki pedig megtartja az İ beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Err ıl 

tudjuk meg, hogy İbenne vagyunk;” 
 
Isten szeretete, amelyet az emberi szív mélyén épít ki Isten, saját magától fog mőködni.  
Amikor teljes, és tökéletessé vált, elkezdi a saját mőködését, indítékait, saját erejét, és 

egyszerően kiőzi a félelem motívumait. Tökéletesen meg fog szabadítni a félelmektıl! 
Tökéletességgel ki fogja takarítani a félelmet az életedbıl! 

Megtanultam, hogy a hívınek az Ige alapján való cselekvés által, és azáltal, hogy tökéletesítik az 
Igét az életükben, lehetıvé kellene tenniük, hogy Isten Igéje fejlıdjön az életükben, és tökéletesebbé 
kellene válniuk az isteni életben, és ettıl természetesen egy hitemberré válnak.  

Pontosan úgy, mint ahogy a világi ember a természeti eredendıjétıl fogva fél. A hitnek az ereje, 
mindig ott kellene, hogy legyen, amikor az embernek szüksége van rá.  

Ez kellene a legtermészetesebb, és legkönnyebb dolog legyen egy keresztény számára, hogy 
hinni tudjon Istenben. Az ı hit ereje pontosan olyan természetes kellene, hogy legyen, mint ahogy a 
félelem ereje mőködik azokban az emberekben, akik a világban vannak.  
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Megfigyelted-e már, hogy nem kell ahhoz külön idıt szentelned, hogy a félelmek kifejlıdjenek 
benned. Mindig is ott vannak, és készen várnak rád, hogy végre mőködj bennük.  

Pontosan ehhez hasonlóan a hitben is ugyanígy lehetne mőködni. Teljes félelmek nélkül élni - 
ezt szinte a legtöbb keresztény elutasítja. Azt mondják, hogy ez nem lehetséges, pedig ott van Isten 
Igéjében, és nem is én mondtam, hanem Isten mondta. 

 
1János 4:18 
„A szeretetben nincs félelem; sıt a teljes szeretet kiőzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” 
 
A félelem gyötrelemmel együtt jár. Aki fél, az nem lett tökéletes még a szeretetben, vagyis nem 

fejlıdött ki még a szeretetben.  
Ha most, jelenleg a félelem még mindig mőködik az életedben, akkor ott a kulcs, itt, pontosan. 
Néhányan hiszik, hogy keresztényeknek is úgy kell élni, hogy azért vannak félelmeik is – de ez 

nem igaz! Mert nem ezt mondja a 18. vers! Azt mondja, hogy: „a tökéletese szeretet kiőzi a 
félelmet!” Mert a szeretetben nincsen félelem. Mert aki fél, az még nem lett tökéletes a szeretetben. 
A félelem pedig kínlódással jár együtt.  

Itt a válasz!  
Hadd szóljak hozzád még valamit: ez pedig az önzıség lesz. Az önzıség az alapja minden 

félelemnek.  
Ha én attól félek, hogy az ember árthat nekem, akkor nem igazán attól félek, hogy mit árthatnak 

majd esetleg neked, hanem attól félek, hogy nekem mit ártanak. 
 Ha én vagyok az elmém tárgya állandóan, akkor az én gondjaim az én kezemben vannak. És az 

én ellátásom gondjai is az én kezemben vannak, és ez a fı dolog az én gondolkodásomban. Két 
dolog fog ekkor történni: nem tudom magamat távol tartani attól, hogy bőnt kövessek el, mert a bőn 
önzı. Mert az önzıség az én motívumom. Anélkül, hogy Isten szeretete tökéletessé válna benned, 
addig az önzıség ott helyet kap az életedben.  

De mivel Isten szeretetében mőködsz: vagy Isten szeretetében mőködsz, vagy a saját 
szeretetedben vagy. Vagy az egyik, vagy a másik az igaz – de nincs köztes.  

A saját magunk szeretete nagyon felsıfokon kifejlett bennünk. Ahogy a gyerek öt éves lesz, 
addigra olyan tökéletes benne saját maga iránti szeretete, hogy már nem is kell gondolkodni felıle. 
Ismerjük, a gyerekeknél, hogy nem örülnek annak, hogyha a játékaikat meg kell osztani mással.  

És ez magával hozza, ez az önzıség, hogy elkezdünk félni attól, hogy mi az, amit az ember 
árthat ellenem. Mert az önzıség a megalapozója minden félelmünknek, és a szeretet a megalapítója a 
hitünknek. 

Nem az emberi eredető szeretetrıl beszélünk, mert az a tulajdon jogait félti.  
Isten szeretete akkor jön mőködésbe, ha Isten Igéjén kezdesz cselekedni, és a hit ereje fogja 

kiépíteni Isten jelenlegi lényegét az életedben. Isten szeretet, és az İ valósága fog kifejlıdni 
tebenned. Elkezdesz majd fejlıdni, és észre fogod venni, hogy nem félsz attól, hogy mi történik 
majd veled. 

Ahogy én a szeretet útján járok, az Isten szeretete alapozza meg az én hitemet. Hitem lesz. És 
nem félek többé a törvény átkától, mert felfedezem azt, hogy Isten szeretete törte meg az átkot az 
életem felett.  

Amikor ezt a megértésemet elkezdem megosztani az emberekkel, vagyis az elmémben te vagy az 
elsı helyen, akkor kifejlesztem Isten Igéjét olyan szintre, hogy meg tudom osztani veled - hogy meg 
tudom azt teveled osztani. És akkor kezd el Isten Igéje mőködni a számomra.  

Amikor Jézus Krisztust tettem életem Urává, akkor a Biblia azt írja, hogy Isten szerelme 
kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Szellem által. Vagyis a szeretet ott van.  

Azon dolgozunk, hogy ez a szeretet kiépüljön bennünk, hogy Isten Igéje minél erıteljesebb 
legyen bennünk. 
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Van egy Ige, amit szeretnék ide bevonni - és meg kell érteni, hogy felelısségre vonható vagy 
ezen a területen!  

Vannak olyan keresztények, akik nem tudnak szeretetben járni a keresztény testvéreikkel. 
Teológiai érveik vannak, hogy távol tartsák magukat az általuk koszosnak gondolt emberektıl.  

De ez bőn! 
 
Jakab 4:17 
„Aki tehát tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bőne az annak.” 
 
Vagyis: ha megtanulod ezt az utat, és visszautasítod, nem így cselekszel, vagyis kilépsz errıl a 

szeretetrıl, bármilyen oka is, legyen - ez bőn. Meg kell vallanod.  
A szeretet nem egy érzés, amit érezned kell, a szeretet egy személy. Isten a szeretet.  
Amikor én a szeretet útját járom, akkor engedelmes vagyok egy személynek. A szeretet nem egy 

dolog, vagy nem egy érzés, hanem engedelmes vagyok egy személynek.  
Az irgalmasság és a szeretet azt mondja, hogy: menjetek el széles e világra, és hirdessétek az 

Evangéliumot minden embernek, és ezek a jelek fognak követni: az én nevemben ördögöket őznek, 
betegekre teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. És álljatok ellen az ördögnek, és megfut elıletek. 

 Amikor elkezdtem ezt tenni a szeretet alapján, akkor vált lehetıvé az Isten ereje az életemben, 
hogy mőködjön.  

És engedelmes vagyok! Akkor is teszem, amikor nem érzem, hogy úgy kellene! Azért teszem, 
mert engedelmes vagyok, és szeretem azt, aki mondta nekem.  

És akkor mi történik az életemben? Amikor megyek és Istent követem, és a szeretet útját járom, 
tudjátok, mit tesz İ? Akkor İ is jön velem. Azért teszem, amit teszek, mert engedelmes vagyok 
annak, amit İ mondott, és ez felelıssé teszi İt arra, amit mondott, hogy azt betöltse, amit mondott - 
és így nyerem el a szolgálatom eredményét, mint ahogy Jézus is a földön így végezte a feladatát. 

Ez az a struktúra, vagyis ez az a terv, amelyet Isten használ. Ha te megteszed azt, amit Isten 
mondott neked, akkor Isten azt is megteszi, amit İ mondott.  

Járni a szeretet útját - ez akkor kezdıdött, amikor Jézust életem Urává tettem, ez engem kivett az 
én kezembıl, és én, mivel Isten teljes fegyverzetét hordom, nem tudsz engem megsérteni. Ahogy 
megtanuljuk használni Isten fegyverzetét, megtanulok nem hallgatni arra, amikor te gonoszul 
beszélsz, rondán szólsz hozzám, vagy rondán beszélsz rólam, gonoszul.  

Egy dolgot meg kell tanulnod: ha én odafigyelek, akkor azzal hagyom magamat megsérteni! És 
az pedig az ördög munkája lesz, hogy engem megsértsen, megsebesítsen, és falakat építsen ki 
köztem és közted, hogy megszakítsa a köztünk lévı kommunikációt. És akkor én keserőbbé válok, 
és még keserőbbé, és pont olyanná válok, mint amilyen te voltál. Én is olyan gonosz szájú, gonosz 
kereszténnyé válok, mint amilyen te vagy. Ezért nem hallgatok rá: egyik fülemen be, a másikon ki - 
ahogy mondják.  

Nem hallgatok meg rossz dolgokat másokról sem, ha mondják.  
Ezen a területen föl kell fejlıdni mindannyiunknak, mert egy olyan világban élünk, ahol az 

emberek egymásról rendszeresen rosszat mondanak, elítélik egymást.  
Az Igék azt mondják, hogy ha távol járok a testemtıl, akkor otthon vagyok az Úrral. Ezért én 

megfegyelmeztem magam, és hiszem azt a szívemben, hogy hitben járok, és nem látásban - és ezt 
annyira beépítettem a szívembe, hogy attól sem félek, ha te engem meggyilkolsz a szavaiddal. 
Kifejlesztettem az Igét magamban. Szabad vagyok arra, hogy hirdessem az Igét, és független attól, 
hogy te mit mondasz rólam.  

Szabad vagyok, hirdetem az Igét, és nem törıdöm azzal, hogy mit mondasz rólam, vagy mit 
mondanak mások rólam, vagy mit mondanak mások rólad!  

Az önzıség az alapja a félelmeinknek - és én nem félek a sátántól soha többé! 
Beszéltem Ausztráliában keresztényekkel, és azt mondják, hogy: halkabban, mert az ördög még 

meghalja, hogy mit beszélsz!  
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De hát azt akarom, hogy ı meghallja, mert a szeretet gondoskodik rólam, a szeretet hord a 
karjain. 

 
1János 5:18 
„Tudjuk, hogy valaki Istent ıl született, nem vétkezik; hanem aki Istentıl született, megırzi 

magát, és a gonosz nem illeti ıt.” 
 
Addig, amíg a szeret útját járom, mit tud ártani ellenem az ördög?  
A sátán nem tud engem rávenni arra, hogy bőnt kövessek el, hacsak nem esem az önzıségbe. A 

bőn az önzı. Te nem követhetsz el bőnt más számára, saját magad számára követheted csak el a 
bőnöket. Tehát ez egy nagyon személyes dolog, ez egy önzı dolog.  

Azt tanítja az Ige, hogy: keskeny az az út, amely az életre vezet, és csak kevesen találják meg. 
Vagyis csak kevesen járják a szeretet utat.  

Én azon járok, és ott akarom tartani magam. Amikor jön a kísértés az én utamba, bármi, ami 
kívül esik Istennel való szeretetben járástól, ne vedd azt föl magadra! Minden bőn az önzıségbıl 
származik. 

 
Jakab 3:16 
„Mert ahol irigység és viszálykodás  van, ott zőrzavar és minden gonosz cselekedet is van.” 
 
Látjátok, ahol az irigységnek és a civakodásnak helyet adsz, ott a gonosz minden munkája 

elıkerül.  
Tehát ne másra nézz, és ne mást hibáztass! Ha valaki ellen fel akarsz lázadni, akkor az ördög 

ellen lázadj föl! És a szeretet útban azt jelenti, hogy szabad vagy a bőntıl. A szeretet az a bőnök 
sokaságát elfedi.  

 
1Péter 4:8 
„Mindenek elıtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok 

vétket elfedez.” 
 
A szeretet elfedezi a bőnt.  
Ha elkötelezed magad arra, hogy isteni szeretet elméjővé válsz. Isteni szeretet elméjővé, Isten 

Igéje elméjővé kell válnod! ’Isten bennünk’ címő elméjővé kell válnod. Hogyan gondolkodik a 
szeretet? Hogyan mőködik a szeretet? Mit tesz a szeretet? Mit nem tesz a szeretet? Hogyan felel erre 
a szeretet?  

Erre kapod meg a választ az 1Korinthus 13-ban. Megmagyaráztuk ezt, a 4-8. verseket. 
Személyesen egyes szám elsı személyben kell megjegyezned, és elmondanod, hogy: én soha el nem 
bukom a szeretetben, mert a szeretet mindent elvisel! Ezt meg kell vallanod, hogy: én mindezt így 
teszem.  

Ahogy szeretet központúvá válsz, akkor fogod a bőnt messzirıl kerülni. Mert a bőn mindig úgy 
tárja elı magát, az önzıségeden keresztül. A szeretet útról le kell jönnöd ahhoz, hogy az önzıség 
útjára lépj.  

Ha leléptél a szeretet útjáról, akkor kinek a területén vagy rajta? Akkor a sátán birodalmának 
területén vagy, és arra a helyre, kerültél, ahol ı tud fölfőteni.  

Azt tanácsolom neked, hogy tanuld meg a szeret útját, és maradj meg a szeretet útjában. 
 
1János 4:15-16 
„Aki megvallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ı is az Istenben. 

És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a 
szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ıbenne.” 
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Ahol van szeretet, ott nincs viszálykodás. És a szeretet teljességben jár velem minden 
lépésemben. 

Hogyan tudom megnyitni magam Istennek? A szeretet útjában való járásommal, és hogy 
megnyitom magamat az Igének. Isten mibennünk. 

 
1János 4:16-17 
„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és 

aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ıbenne. Azzal lett teljessé a szeretet 
közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint İ van, úgy vagyunk mi is e 
világban.” 

 
„Mert amint İ van, úgy vagyunk mi is e világban.” 
Hol van Jézus? Felmagasztaltatott a mennybe, és az Atya trónjának a jobbján ül. 
 
1János 4:18-21 
„A szeretetben nincs félelem; sıt a teljes szeretet kiőzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük İt; mert İ elıbb 
szeretett minket! Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és győlöli a maga atyjafiát, 
hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem 
lát? Az a parancsolatunk is van tıle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.” 

 
Ahogy a szeretet útját járjuk, Isten annyi szeretettel fog ellátni, hogy adni is tudsz majd. El fog 

látni minket erıvel, hogy útra indulhassunk, el fog látni minket mindennel a szükségeink 
tekintetében - és amikor elkezded a szeretet útját járni, akkor elkezded élni az adás életét.  

Jézusnak nem volt félelme! Micsoda adakozó volt! Imádkozott a betegekért!  
Isten fog elég erıt adni arra, hogy meggyógyítsd a betegeket. De ha azért imádkozol a 

betegekért, hogy magadat felmagasztald, hogy még nagyobb gyülekezetet építs magadnak, hogy 
még nagyobb jövedelmet építs magadnak, és még nagyobb nevő szolgálatod legyen magadnak, és 
ezekhez hasonlók, akkor nem lesz elegendı a szükségedre való ellátmány, szőkösen leszel, hiányod 
lesz.  

Miért? Mert a sátán ki fog vinni téged az önzıséged miatt az áldások területérıl. Nem jutsz 
sehova, és a sátán teljesen hatástalanná tesz az életed minden napjára.  

De amikor elkezdesz adni, és elkezdesz embereket fölemelni, és megfizeted érte az árat is, hogy 
ezt meg tudd tenni, akkor Isten ad neked elegendıt ahhoz, hogy tudjál szeretni másokat. Minden 
szükségedet be fogja tölteni, és elegendı kenetet fog adni. Nincs semmi, amiben az Úr Jézus 
Krisztus gyülekezetének hiányt kellene szenvednie. 

 
Lukács 6:37-38 
„Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, 

néktek is megbocsáttatik; Adjatok , néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és 
megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek 
néktek, amellyel ti mértek.” 

 
Ahogy elkezded az adás életét élni, ahogy elkezdesz ruhát adni, ruhát fogsz kapni. Ahogy egyre 

több ruhát elajándékozol, egyre több ruhát kell neked is magadra venned.  
Járjál a szeretet útján! Ha szükséged van idıre, adjál több idıt az Úrnak, adjál több idıt az 

embereknek, szentelj több idıt. 
Beszéltünk már John Rockefellernek az életérıl. Még alig volt 50 éves, és egy katasztrofális 

gyomor problémában szenvedett, és a legnagyobb orvos szakértık véleménye szerint is nem volt 
lehetısége, hogy tovább éljen. Tudjátok, hogy multimilliomos volt. Egyetlen egy dologban nem élt 
életet, az adakozásban.  
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Feküdt a halálos ágyán, és azon gondolkodott, hogy: mit tehetek még meg, mielıtt meghalnék? 
De már mindent megtettem. A világot végigjártam, eladtam és vettem, a létezı összes módon pénzt 
kerestem. És akkor rájött, hogy: ó, hát még soha senkinek nem adtam semmit. Mit fogok most tenni? 
Odaadom az összes pénzemet, és akkor majd még lesz hova keresnem.  

Vagyis elkezdte elajándékozni a pénzét. Negyven évre rá, tehát már több mint 90 volt, még 
mindig azon munkálkodott, hogy a pénzét elajándékozza. És akkor azt tette, hogy kb. 1 kilométer 
hosszan, kb. 5 forintos nagyságú pénzérmékkel fektette le az utat - és ezzel törte meg a 
gyermekbénulás betegségnek az erejét a világ felett. Isten tehát használta ıt hatalmas módon. Isten 
folyamatosan adta neki vissza. Ez a nap jelentette a kezdetét a gyermekbénulás elleni harcnak, és 
nagyon hamarosan többet nem létezett ez a betegség. Ma már nem létezik a világban. 

 
1János 4:19 
„Mi szeressük İt; mert İ elıbb szeretett minket!” 
 
Elbírnád-e képzelni Jézust, ahogy fél az emberektıl?  
Kezdj el úgy élni ebben az életben, mint Isten!  
Arra hívattunk el, hogy szeretetben járjunk. Ne a világ gonosz szóhasználatát és beszédét 

szóljuk!  
Isten a bőnösökért, a nem szeretetre méltó bőnösért halt meg. És minket ugyanarra hívott el, 

hogy olyanok legyünk, mint İ. Elhívott minket arra, hogy adjuk oda az életünket másokért.  
Sokszor az a válasz, az emberekre, hogy nézzél rá, nézzél magadra! Sokszor olyan embereknek 

ad az ember, akiknek még soha senki az életben semmit nem adott. Vannak ilyen emberek, akikkel 
találkoztam: nem tudják elfogadni, amit adni akarok, mert soha életükben nem kaptak még senkitıl 
semmit. De meg kell tanulni elfogadni is, hogy Isten is tudjon neked adni! 

Becsületesen kérdezzük meg magunktól, hogy hányan vagyunk, akik igazából és becsületesen 
Isten szeretetét helyeztük elsı helyre az életünkben?  

Ha Isten szeretetében járnánk, akkor az minden problémánkat megoldaná otthon a családban, a 
gyülekezetben, a házasságunkban. Mégis, Isten szeretete, amely rajtunk keresztül dolgozik, és kiér 
másokhoz, bárkit megváltoztathat! Még a legerıszakosabb, durvább bőnöst is! Mert Isten szeretete 
meg tudja lágyítani a legkeményebb, a legkérgesebb szívet is. Isten szeretete bárkit át tud alakítani. 

Mivel Isten szeretete soha el nem bukik, ezért errıl a szeretetrıl többet meg kellene tanulnunk! 
És meg kellene tanulnunk, hogy hogyan lehet fejlıdni benne, hogyan lehet növelni ezt a szeretetet 
magunkban. 

 
Róma 13:10 
„A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a 

szeretet.” 
 
2Korinthus 5:14 
„Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket.” 
 
Ha valóban szereted az embereket, és megbocsátasz nekik, akkor nem fogod emlékeztetni ıket a 

múltban elkövetett hibáikra, bőneikre és kudarcaikra. Nem fogod emlékeztetni ıket, hogy milyen 
módon bántottak, sértettek meg téged, hagytak el téged, vagy hogyan bántottak meg téged.  

 
 
 


