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A SZERETETBEN JÁRÁS 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 12. 30. 
 

Isten a szeretet, és az Ő szeretetét kaptuk meg az újjászületés pillanatában, amikor Jézust a szívünkbe 
fogadtuk. 

Róma 5,5. 
5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a 

Szent Szellem által, aki adatott nékünk.  
Könnyebb azokkal szeretetben járni, akik kedvesek hozzád, de az ellenséges emberekkel nem olyan 

egyszerű, mert nem bánnak veled kedvesen. Csak az újjászületést követően vagyunk képesek szeretni az 
ellenségeinket is. Ez a világi ember számára lehetetlen, mert Jézus nem lakik a szívükben. A következő 
Igében Jézus elmondja nekünk, hogy kiért és mit imádkozzunk.  

Máté 5,44. 
44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket át-

koznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és 
üldöznek titeket.  

Jézus arra utasít téged is, hogy szeress, áldj, jót tégy és imádkozz az ellenségeidért is. Mi is tudunk 
másokat úgy szeretni, mint Jézus, és ha te így cselekszel, akkor te leszel a győztes. Ha valaki gyűlöl téged, 
akkor találd meg a módját annak, hogy jót tegyél vele! Például, lepd meg egy ajándékkal, egy élelmiszer 
csomaggal, vagy töltsd fel a kártyás villanyóráját, stb. Ha szeretetben cselekszünk, akkor Isten Igéje működ-
ni fog az életünkben! Ha viszont megengeded, hogy a testi természeted uraljon, akkor könnyebben vissza-
vágsz, és a rosszat rosszal viszonzod.  

Róma 12,17. 21. 
17. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.  
21. Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le. Minden hatalom Istentől rendelt. 
A legjobb dolog, amit tehetsz az ellenségeidért, az, hogy elkezdesz értük imádkozni! Mondhatja valaki: 

Te könnyen beszélsz, mert te nem tudod azt, hogy mit követtek el ellenem. De ez nem helyes hozzáállás. 
 
A szeretetben járás egy jó példáját láthatjuk Smith Wigglesworth és felesége, Polly életében. A 

bizonyságát maga Smith Wigglesworth mondta el a következőképpen. „A szolgálatomat a feleségemnek 
köszönhetem, de csak Isten után. A vízvezeték szerelői vállalkozásomban volt egy időszak, amikor 
anyagilag jól ment, de a szellemem kiszáradt. Nemigen jártam gyülekezetbe, és ezért visszacsúsztam, és 
amikor valaki visszacsúszik, akkor kötekedővé válik! 

Azt mondtam a feleségemnek: Folyton ott vagy abban a gyülekezetben, ennyi erővel az ágyadat is 
átvihetnéd oda. A feleségem így válaszolt: ezt nem jól látod, mert én nem vagyok ott állandóan, csak hetente 
háromszor. Ennek ellenére nem hanyagollak el sem téged, sem a gyerekeket, és ezt te is jól tudod. Erre azt 
válaszoltam, hogy én úgy tudom, hogy a Bibliában ez áll: a férfi a család feje, és ti asszonyok engedelmes-
kedjetek a férjeteknek! Tehát azt mondom neked, többé nem járhatsz gyülekezetbe! 

Polly így felelt: Igaz, hogy te vagy a férjem, és bármit mondasz itt a házban, az Evangélium vonalában, 
annak úgy kell lennie, ám az uram nem te vagy! Jézus az én Uram, ő pedig azt mondta, hogy járjak 
gyülekezetbe, tehát elmegyek! (Zsid. 10,25) Én sem maradtam el a válasszal: Renden van Polly, de ha te 
továbbra is elmész a gyülekezetbe, akkor kizárlak a házból! Aztán be is váltottam a fenyegetésemet, mert 
nem engedtem be a lakásba. Polly egész éjjel az ajtó előtt kuporgott. 

Amikor reggel kinyitottam az ajtót, ő mosolyogva felugrott és megkérdezte, hogy mit készíthet nekem 
reggelire. A történtek ellenére a feleségem egy szóval sem szidott meg, hanem úgy tett, mintha semmi sem 
történt volna, és elkészítette a kedvenc reggelimet. Az isteni-fajta szeretet annyira megérintet, hogy ennek a 
hatására bűntudat ébredt bennem. A feleségemnek köszönhetem azt, hogy a szívéből kiáradó szeretet által 
visszaterelt a gyülekezetbe és engedelmeskedtem Isten elhívásának.” 

Ebből a férfiből később Isten nagy embere lett, akit Ő olyan hatalmasan használt, hogy a szolgálatában 
14 ember támadt fel a halálból. Ezek személyes példák voltak, most térjünk át az újszövetségi példákra. 

 
Újszövetségi példák 

Nézzük meg újra a bevezető verset egy más fordításban. 
Máté 5,44. Békés-Dalos fordítás 
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44. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, (tegyetek jót haragosaitokkal) és 
imádkozzatok üldözőitekért (és rágalmazóitokért).   

Jézus a példaképünk, aki maga is szeretetben járt az ellenségeivel. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy a 
kereszten pont azokért az emberekért imádkozott, akik megfeszítették. Ezt mondta:  

Lukács 23,34/a. 
34/a. Atyám bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! … 
Mondhatná valaki, hogy erre csak Jézus volt képes! De ez nem így van, mert az Ő szeretete kitöltetett a 

mi szívünkbe, ezért mi is képesek vagyunk megbocsátani. Figyeljétek meg, hogy István is képes volt erre, 
aki újjá volt születve, és ő is Jézushoz hasonlóan cselekedett, miközben haldoklott. 

Apostolok cselekedetei 7,59-60. 
59. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én 

lelkemet!  
60. Térdre esvén pedig, nagy fennszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mond-

ván, elaluvék.  
Ezt lehet igazán szeretetnek nevezni, mert miközben az emberek halálra kövezték Istvánt, ő imádkozott 

értük! Építsd be a szellemedbe azt is, amit Péter a Szent Szellem ihletése által írt a gyülekezeti Testnek. 
1Péter 3,8-11. 
8. Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, együttérzők, atyafiszeretők, irgalmasak, előzékenyek:  
9. Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást 

mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,  
10. Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, 

hogy ne szóljanak álnokságot. 
Figyeld meg, ebben a versben az áll, hogy örökölhető az áldás! Az együttérzők szó a görögben a 

következőt jelenti: viseltessetek szimpátiával, legyetek együttérzőek, irgalmasak egymás iránt. Ne feledd, a 
Biblia azt mondja, hogy ne fizessünk gonosszal gonoszért! Így folytatódik: 

11. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt. 
 

Személyes példák 
Kenneth Haginnek rokoni körökben kellett ezt az Igét gyakorolnia: „Az elfoglaltságomra való tekintettel 

a bátyám felajánlotta, hogy elintéz helyettem egy családi ügyet. De amikor visszatért, azt közölte velem, 
hogy nem járt sikerrel, mert a rokonaink félreértették a szándékunkat, ezért nekiestek, és szitkozódva 
kidobták őt. A bátyám azt tanácsolta, hogy ne menjek oda, mert ostorral fognak kikergetni.  

Én azt feleltem erre: Te nem tudod, hogyan kell bánni velük, mert még szellemi csecsemő vagy. Én 
mindenképpen elmegyek, mert az Úr szeretete, ami bennem él, erősebb a bennük lévő gyűlöletnél. Amikor 
odautaztam, az egyik rokonom odajött hozzám, és elkezdett össze-vissza karattyolni és átkozódni. Dühöng-
ve mondta, hogy őket senki nem fogja kiforgatni a vagyonukból. 

Nem szóltam közbe, hanem magamban így elmélkedtem az Igén: Nagyobb az, aki bennem van, mert a 
bennem lévő szeretet hatalmasabb a rokonomból áradó gyűlölet, kapzsiság és önzés erejénél. Aztán azt 
gondoltam: Ez az ember nem ura önmagának, mert az ördög természete nyilvánul meg rajta keresztül. 
Továbbra sem szóltam egy szót sem, hanem csak együttérző szeretettel néztem a szemébe.  

Sajnálat ülhetett ki az arcomra, mert amikor hirtelen rám nézett, a torkán akadt a szó. Megragadta a 
kezem, megcsókolta, azután térdre esett és kérte, hogy imádkozzam érte. Sikerült elrendeznem ezt a családi 
ügyet és azok a rokonaim lettek a legkedvesebbek hozzám, akikkel azelőtt a legnehezebben jöttem ki. 
Bebizonyosodott, hogy Isten bennünk lakozó szeretete hatalmasabb mindennél, amely képes győzelemre 
vinni minket!” 

 
A következő bizonyság a gyógyulással kapcsolatos, amit Hagin így mondott el: „Az 1930-as években 

egy baptista családnál jártam látogatóban. Ott megbetegedett a családfő, és orvost hívtak. Amíg az orvost 
várták, megkértek, hogy imádkozzam velük. Én 16 éves baptista voltam, aki a betegágyán tapasztalta meg a 
hit imájának az erejét a Márk 11,23-24 alapján. Ezeket az igeverseket imádkoztam magamért, és Isten ereje 
által meggyógyultam.  

Amikor a doktor megérkezett, mindannyiuk arcán látta a szorongást. Ő egy jóravaló baptista orvos volt, 
de kevés ismerete volt az Isten ereje általi gyógyulásról. Mielőtt megvizsgálta volna a beteget, megfogta a 
kezét, és így szólt hozzá: ‘Drága Testvérem! Nyugodj meg, és csak nézz az Úrra! Ő a Gyógyító, nem én. Én 
minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek neked, de Ő a Nagy Orvos!’  
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Ez a keresztény orvos a 70-es éveinek az elején járt. Nagyon nyugodt és szelíd ember volt, és hatalmas 
bátorítás áradt ki a szavaiból a család felé is: ‘Nézzetek az Úrra, pihenjetek meg benne! Mi orvosok 
megtesszük, ami rajtunk múlik, de Ő a Nagy Gyógyító! Ő akkor is dolgozik tovább, amikor mindenki más 
feladta.’ Hosszú évek tapasztalatából szólta ezt.  

Mivel meggyőződéssel beszélt, békességet, megnyugvást és bizakodást osztott meg azzal a családdal. A 
szeretetteljes és hittel teli szavai megváltoztatták a szoba légkörét. A családtagok megnyugodtak az Úrban, 
és a szorongás eltűnt az arcukról. A beteg is két-három nap alatt rendbe jött.” 

Egy biztos: ha egészségben akarsz élni, akkor szoros közösségben kell lenned Istennel, megértve, mit 
mond neked az Igéje, és szeretetben kell járnod mindenkivel. Ha isteni-fajta szeretetben járunk, akkor va-
gyunk képesek megbocsátani. Nekünk Isten példáját kellene követnünk, aki nemcsak megbocsátja, amit 
ellene tettek, hanem el is felejti!  

Filippi 3,14. 
14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, 

amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét 
felülről való elhívása jutalmára.  

Másokhoz hasonlóan bennünket is megkísérthet a gondolat, hogy ne bocsássunk meg, de nekünk a 
sértődöttség legkisebb csíráját is vissza kell utasítanunk. Amikor az emberek elkezdenek rólad negatív hírt 
terjeszteni, akkor te kezdj el értük imádkozni. Imádkozz azért, hogy áldás szálljon az ő életükre, és vezetést 
kapjanak Istentől. 

 
Így tett Hagin is a rokonaival kapcsolatban, amit így mondott el: „Tizenhét éves koromban egyes roko-

naim igazságtalanul bántak velem. Így döntöttem magamban: A jól bevált módszert fogom használni. 
Csendkúrát kapnak, nem szólok többet hozzájuk, és többé semmi dolgunk egymással! Akkor még azért 
láttam jónak ezt a megoldást, mert csak részben volt megújítva a gondolkodásom az Ige által.  

Másnap épp a belvárosban sétáltam, mikor néhányan közülük felém tartottak. Két gondolat járt a 
fejemben: vagy a kirakat felé fordulok, vagy átmegyek az út túloldalára. De abban a pillanatban az isteni 
szeretet kezdett el feltörni belőlem. A Biblia szerint a Krisztus szeretete szorongat minket. (2Kor. 5,14) 
Senki sem kényszerített arra, hogy alárendeljem magam ennek a szeretetnek. 

Megtehettem volna, hogy a testi természet uralmának engedek, de hála Istennek az isteni szeretetnek 
adtam utat. Az ellenséges viselkedés helyett inkább feléjük tartottam. Amikor találkoztunk, kezet fogtam 
velük, és tudtukra adtam, hogy szeretem őket. 

Könnyek között szóltam hozzájuk: imádkozom értetek és szeretném, ha kibékülnénk. Amikor ezt 
meghallották, sírva fakadtak és azt mondták: Kérlek, bocsáss meg, igazságtalanul bántunk veled, nem kellett 
volna úgy beszélnünk rólad! Már fiatalon felismertem, hogy az isteni-fajta szeretet soha nem vall kudarcot, 
ezért innentől kezdve elkezdtem szeretetben járni.” 

 
Ahhoz, hogy közösségben lehessünk Istennel, meg kell maradnunk az isteni szeretetben, mert Isten ezt 

várja el tőlünk.  
1János 4,16. 
16. 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 őbenne. 
Szeretetben járni annyit jelent, mint Szellemben járni, mert a szeretet az újjászületett emberi szellem 

legelső gyümölcse. (Gal. 5,22.) Amikor újjászülettünk, akkor Isten lett a mi mennyei Édesapánk. Isten a 
szeretet, mi pedig a Szeretet gyermekei vagyunk.  

Istentől születtünk, ezért Isten természete van bennünk. Isten családjában mindenki rendelkezik ezzel a 
szeretettel. Viszont előfordulhat, hogy az isteni szeretetet nem mindenki gyakorolja, de attól az még ott van 
a szívükben. Jézus a következőt mondja: 

János 13,34-35. 
34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást.  
35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. 
Az egyedüli parancsolat, amelyet Jézus adott nekünk, a szeretet parancsolata, amit Ő a szívünk táblájára 

írt fel. Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még elveszettek, bűnösök és ellenségei voltunk neki. 
Gondold el, ha Isten ilyen nagy szeretettel szeretett bennünket bűnösként, akkor most mennyivel inkább 
szeret gyermekeként! Az embereknek a szeretetről általában a természetes emberi szeretet jut az eszükbe. 
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Sokat hallunk a szeretetről, de ebben a romlott világban semmi sincs olyan, ami hasonlatos lenne Isten 
szeretetéhez. A természetes emberi szeretet önző! Sokan azt állítják, hogy az anyai szeretet az Istenéhez 
hasonló, de ez nem fedi a valóságot. Általánosságban az anyai szeretetről is az mondható el, hogy önző.  

Az anyósoknak ritkán van bajuk a vejükkel, de a menyükkel annál több. Az ilyen anya önző, mert nem 
gondolná, hogy létezik olyan lány a világon, aki elég jó lenne az ő fiának. Tisztelet a kivételnek! Még a 
Szent Szellemmel betöltekezett anyukák körében is megtapasztalható ez a megnyilvánulás. Az anyósoknak 
azért gyűlik meg a bajuk a menyükkel, mert nem járnak velük isteni szeretetben. Engedniük kellene, hogy 
Isten szeretete uralkodjon felettük.  

Ha megtanuljuk azt, hogy hogyan felszabadítsuk fel a szívünkben levő szeretetet, akkor egy áttörést 
fogunk megtapasztalni. A magasabb rendű szeretet képes minden rosszat helyrehozni az életünkben. Hagin 
azt állítja, hogy az ilyen fajta szeretet soha nem indít válópert. A természetes, önző emberi szeretetben járó 
ember az, aki bíróságra jár.   

Isten azt akarja, hogy növekedjünk az Ő szeretetében. A szeretet egy gyümölcs, és a gyümölcsök 
tulajdonsága az, hogy növekednek. Ha szeretettel fordulsz az emberekhez, akkor bőséges lesz a jutalmad! 

1Péter 4,8.  
8. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket 

elfedez.  
A legfontosabb dolog az, hogy ápoljátok és őrizzétek meg az egymás iránti isteni szeretetet, mert ez a 

szeretet tesz titeket készségessé arra, hogy meg tudjatok bocsátani egymásnak. Újévi jó tanács: járjatok Isten 
szeretetében az elkövetkezendő új esztendőben! 
 
 
 

 


