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A MEGTESTESÜLT SZERETET 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 12. 16. 
 

A karácsony a szeretet ünnepe, amikor a Megváltónk megszületését ünnepeljük. A Biblia azt írja: „az 
Isten szeretet”.  

1János 4,7-11. 
7. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől 

született, és ismeri az Istent.  
8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.   
9. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az Ő egyszülött Fiát elküldte az Isten 

e világba, hogy éljünk általa.  
10. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy Ő szeretett minket, és 

elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.  
11. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.  
Isten maga a szeretet, Jézus a Szeretet Fia, mi pedig a Szeretet gyermekeivé váltunk. Isten a hatalmas 

szeretetét úgy mutatta ki, hogy olyat tett, amire ember nem lenne képes.  
János 3,16. 
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen.  
Isten végtelenül szerette a világot és benne téged, ezért az egyetlen Fiát küldte el a földre, hogy a 

megváltás során feláldozza Őt értünk, és így ismét közösségben lehessünk az Atyával.  
Efézus 5,1-2. 
1. Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek:  
2. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk 

ajándékul, áldozatul, és jó illatul az Istennek.  
Az újjászületés által az ember ismét Isten családjába tartozhat, mert Isten gyermekévé vált! Krisztus 

megtestesülésében az istenség és az emberiség egyesülését láthatjuk. A betlehemi Kisded személyében az 
isteni szeretet hatolt be ebbe az önző világba. Isten nem hadsereggel, hanem egy törékeny gyermekkel lépett 
be a földre, és így a szeretet által szabadulást és győzelmet hozott az embernek.  

Hasonlítsuk össze röviden a két szövetség parancsolatainak a működését: Az Ószövetség ideje alatt élő 
emberek természeti szinten éltek, ezért velük fizikai szinten kellett foglalkozni, szabályok és előírások segít-
ségével. Őket még nem vezethette a Szent Szellem, mert még nem voltak újjászületve. Az Ószövetség alatt, ha 
valaki megszegte a törvénynek egy pontját, akkor az egész törvény megszegésében bűnösnek számított.  

Ha ma a régi törvényrendszer lenne érvényben, akkor a sofőrt egyetlen szabálytalan előzés miatt az 
összes KRESZ szabályzat megszegésével vádolnák. A kőtáblára írt ószövetségi törvényeknek az volt a célja, 
hogy kordában tartsák a természeti ember cselekedeteit, de ránk ez már nem vonatkozik. 

Mi az Újszövetség alatt, új teremtmények vagyunk és Isten a szívünkbe írta be a szeretet törvényét, amit 
követnünk kell a Szent Szellem vezetése által. 

2Korinthus 3,3. Egyszerű fordítás 
3. Mert nyilvánvaló, hogy Krisztustól származó „levél” vagytok, amelyet ő bízott ránk. Ezt a leve-

let azonban nem tintával írták, hanem az élő Isten Szellemével, és nem kőtáblára, hanem emberi 
szívekbe. 

Jézus az Újszövetségben élő emberek felé így rendelkezett:  
János 13,34-35. 
34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást.  
35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. 
Az ószövetségi törvény tartalmazta a tízparancsolatot, de az Újszövetségben, Jézus csak egyetlen új 

törvényt, a szeretet parancsolatát adta nekünk. Jézus betöltötte az ószövetségi törvényeket, ezzel eltörölte és 
eltette az útból azokat.  

Kolosse 2,14. 
14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt né-

künk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;  
Ha megmaradunk az Újszövetségben, és nem lépünk vissza a törvény vagy a vallásosság alá, akkor a 
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szeretet törvénye veszi át a régi törvény előírásainak, rendeleteinek és parancsolatainak helyét. A szeretet 
parancsolata sokkal több az ószövetségi tízparancsolatnál, mert az isteni-fajta szeretet az élet minden 
területére kiterjed.   

Kétfajta szeretetet különböztethetünk meg. Az egyik a természetes emberi szeretetet, amely önző és ezért 
képes egy pillanat alatt átcsapni gyűlöletbe. A másik az isteni-fajta szeretet, amely mindig kész adni és a 
másik érdekét tartja a szeme előtt. 

Jézus erre a magasabb rendű isteni-fajta szeretetre utalt a János 13-ban. Az isteni-fajta szeretetben járó 
ember egyre jobban hasonlóvá válik Krisztushoz. Ehhez a szeretethez bárki hozzájuthat, ha behívja Jézust az 
életébe, hiszen az üdvösség elnyerésével Isten az Ő tulajdonságait adja nekünk, mint egy magot. 

Ezt a szívünkben levő szeretetmagot nekünk kell táplálni Isten Igéjével, hogy az fel tudjon növekedni és 
jó gyümölcsöket teremhessen az életünkben. De nemcsak azokkal kell szeretetben járnunk, akik minket 
szeretnek, hanem az Úr parancsolata szerint minden emberrel. (Csel. 10,34-35)   

A szeretetben járáshoz néha természetfeletti hit szükséges. Előfordul, hogy olyan nehezünkre esik 
szeretetben járni és megbocsátani, hogy csak az Úr megerősítése által vagyunk képesek rá. A mennyei 
Atyánk nem igazságtalan, mert nem kér tőlünk olyat, amit ne tudnánk megtenni. Isten azért tud vezetni 
minket a szellemünkön keresztül, mert az az a hely, ahol Isten szeretete lakozik.  

Róma 5,5/b.  
5/b. … mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. 
Ő tesz bennünket képessé arra, hogy ebben az isteni-fajta szeretetben járjunk. Isten azt mondja nekünk: 

szeresd az embertársaidat. Szeretet legyen a szívedben és ne gyűlölet, megbocsátás és ne harag, alázat és ne 
büszkeség, öröm és ne keserűség, békesség és ne háborúság, szelídség és ne felgerjedés, hűség és ne 
hűtlenség, jóság és ne gonoszság. Ilyen szívvel fordulj az emberekhez. Isten szeretete égjen a szívedben és 
engedd, hogy ez átfolyjon rajtad keresztül mások felé. Az embereket felsegíteni kell, és nem eltaposni!  

Ebben kell mind jobban növekedni, hogy segíteni tudjunk másoknak. Jézus is ugyanezt mondta:  
Máté 5,44.  
44. … Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, 

akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket.  
Ha szeretettel és segítő szándékkal fordulsz az embertársaidhoz, akkor te is ugyanazt fogod visszakapni. 

Sokan nem ismerték még fel a következő igazságot:  
Máté 7,12/a.  
12/a. Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek 

azokkal… 
A szeretet megváltoztatja a te saját életedet és a környezetedben levőkét is. A szeretet az ember éltető 

ereje, amely száműzi a bűnt, a bánatot, az aggódást és a gondot, mert ezek felőrlik az életed erejét. A 
szeretet nyugalmat és gyógyító erőt ad.  

JÁRJ SZERETETBEN 
Isten szeretete az által árad ki az életünkben, hogy az Igéből vett megértés alapján cselekszünk. Ha nincs 

az Igéből kijelentett tudásunk, ami alapján cselekednünk kellene, akkor a szeretet nem képes kiáradni 
belőlünk, így az önzés kezd el uralkodni felettünk, annak ellenére, hogy új teremtések vagyunk. De amikor 
engedelmesen cselekszünk az Ige alapján, akkor Isten szeretete teljessé (tökéletessé) válik bennünk, és akkor 
tud belőlünk kiáradni mások felé. Ha élő kapcsolatban akarsz maradni Istennel, az csak úgy lehetséges, hogy 
isteni-fajta szeretetben jársz. Jézus az Őbenne való lakozást és az engedelmességet Isten szeretetével 
kapcsolta össze.  

1János 2,5-6.  
5. Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk 

meg, hogy Őbenne vagyunk;  
6. Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt.  
A Jézusban maradni az egy hosszú távú lakozást jelent. Egy vendég csak rövid ideig tartózkodik, de az 

ember az otthonában hosszabb ideig lakik. Mindaz, ami a szereteten kívül történik, az engedetlenségből 
származik. 

1János 4,16. 
16. … Isten szeretet; és aki a szeretetben marad (lakozik), az Istenben marad (lakozik), és az Isten 

is őbenne.  
A marad szó itt lakozást jelent. Ha Isten szeretetében élünk, és megmaradunk abban, akkor kenettel 

teljesek leszünk.  
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A LAKOZÁS ÉS ENGEDELMESSÉG 
Ne aggódj akkor sem, ha nem tudtál mindig szeretetben járni, mert a saját erőnkből erre egyikünk sem 

képes. Viszont tudnunk kell, hogy van kire támaszkodnunk, mert a Nagyobb él bennünk és Isten bennünk 
lévő ereje tesz minket győztessé. (1Ján. 4,4) Ha Jézusban maradunk, akkor idővel megnyilvánulnak a 
szellem gyümölcsei az életünkben, és ebbe beletartozik a szeretet is.  

Galata 5,22-23. 
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

mértékletesség.  
23. Az ilyenek ellen nincs törvény.   
Ezek csak akkor fognak megnyilvánulni az életedben, ha Jézusban lakozol, és kellő időt töltesz az 

Igében. Aki szeretetben jár, azt semmivel nem lehet megvádolni. Nézzük meg Jézus példázatát a szőlőtőről 
és a szőlővesszőről.  

János 15,1. 4-5. 
1. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.   
4. Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt 

magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok.  
5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok 

gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.  
A szőlővessző nem a saját erejéből hozza a fürtöket, hanem azért képes erre, mert kapcsolódik az életet 

adó tőhöz. A szőlővessző azért tud gyümölcsöt teremni, mert a tőből fakadó élet keresztüláramlik rajta. Ha 
te közösségben vagy Jézussal, aki a szőlőtő, akkor az Ő isteni élete ugyanígy keresztül áramlik rajtad, és 
ezáltal vagy képes szellemi gyümölcsöt teremni. Jézus a te életerőd, és a Vele való élő kapcsolatod 
határozza meg a szellemi gyümölcseidet. Az nem lehet sikeres keresztény, aki csak ritkán van közösségben 
az Úrral. Jézus világosan szól a Vele való közösség fontosságáról. 

János 15,6.  
6. Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad…  
A megszárad szó jelentése: elszárad; kiszárad; energiát, erőt, frissességet veszít. Abban a pillanatban, 

amikor a vessző letörik a tőről, haldokolni kezd, és nem számít az, hogy milyen közel vannak egymáshoz. 
Hiába teszed a vesszőt a szőlőtő mellé, mert ha megtört az egység, akkor az életerő nem fog átfolyni az 
egyikből a másikba. Ez egy kép arról, hogy mi történik velünk, ha nem vagyunk élő kapcsolatban és 
folyamatos közösségben az Úrral.  

Amikor nem töltünk kellő időt az Úrral imában és Igében, hanem csak a világi dolgokkal foglalkozunk, 
akkor kilépünk a Vele való bensőséges kapcsolatból, ezért azonnal elkezd kiszáradni a szellemünk. Ennek 
ellenére még Jézushoz tartozunk, mert bennünk az Ő élete van, de az Ő ereje így nem képes keresztül 
áramolni rajtunk, ezért gyümölcstelenek leszünk.  

Jézus a szőlőtő, de a termést nem Ő hozza, hanem a vesszők, akik mi vagyunk. Ő csak biztosítja 
számunkra az erőt és az életet a termés kifejlődéséhez. Tehát neked kell megtenned a te részedet azzal, hogy 
engedsz ennek az életnek. Hagynod kell azt, hogy amit Jézus a szellemedbe helyezett, az megnyilvánul-
hasson kívülről is.  

Például ha valaki megbánt, akkor oda kell figyelned, hogy miként reagálsz rá. Két lehetőséged van: a 
tested indulatának engedsz, és gorombán vágsz vissza, vagy a szellemednek engedsz, és szeretettel 
válaszolsz. Ha elhanyagoltad az Istennel töltött időt, akkor túl gyenge leszel ahhoz, hogy a szellemed 
hangjának engedelmeskedj. De ha folyamatosan közösségben élsz az Úrral, akkor a szellemed teljes lesz 
isteni erővel, és erre van szükséged ahhoz, hogy megfékezd a testedet, és szabad utat engedj a szeretetnek. 

SZERETETBEN GYŐZEDELMESKEDNI 
Mivel Isten Szelleme él bennünk, és folyamatosan erőt ad ahhoz, hogy megcselekedjük az Ő akaratát, 

akkor az engedelmesség már nem teher, hanem öröm lesz számunkra.  
1János 5,3-4. Bővített fordítás  
3. Az Ő parancsolatai pedig nem nehezek (fárasztóak, terhesek, nyomasztóak, súlyosak).  
4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a 

világot, a mi hitünk. 
Lehet, hogy olyan sokszor megsértettek és kritizáltak, hogy azt gondolod magadról, hogy sikertelen vagy 

és nem szeretnek. Ha ezt így érzed, akkor ne magadra koncentrálj, hanem inkább összpontosíts Isten Igéjére, 
és annak megfelelően lásd magad. Engedd, hogy az Ige megváltoztassa a magadról alkotott képet.  
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Egy győztes életmódba léphetsz be, ha időt töltesz az Igében, ezáltal kifejlesztheted a hitedet, és benső-
séges közösségben lehetsz az Atyával. Amikor hitben megállsz az Igén, többé nem vesztesnek, hanem 
Krisztusban győztesnek fogod látni magad!  Szeretetről szóló Igéket fog eléd hozni az Úr:  

1János 3,1. 
1. Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ 

azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.  
Az Isten Szellemétől kapott kijelentés által fogod meglátni, hogy Isten valójában a te Atyád, aki törődik 

veled és szeret téged. Kezdd el magadat úgy látni, ahogy az Atya lát téged Krisztusban. Mindaz, amit Isten 
mond rólad az Igéjében, az úgy is van. Amikor egyetértesz az Igével, akkor fogsz tudni engedelmeskedni 
Istennek. Tudatában kell lenned annak, hogy a Nagyobb él benned, és Ő tesz téged képessé mindenre, a 
szeretetben járásra is. Maga a szeretet él benned, és ezért tudsz szeretetben járni másokkal. Amikor 
folyamatosan az Igében lakozol, akkor tud Isten élete és szeretete megnyilvánulni az életedben.  

Efézus 3,18-19. 
18. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel 

egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság,  
19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen 

beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.  
Azt kívánom nektek, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, az egész életetek erre 

épüljön. Ilyen módon képesek legyetek annak a felismerésére, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen 
magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azt 
kívánom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek a Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be 
titeket teljesen. 
 
 

 


