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MIT JELENT AZ ELSŐ SZERETET? 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. szeptember 6. 
 

Kész van a szívetek arra, hogy az Igét befogadjátok? Hisszük, hogy a mai üzenet áldás lesz 

mindannyiunk számára. Miről lesz ma szó? Valójában mindannyiunknak szüksége van hitre. 

Vannak földi szükségeink, vagy valakinek abban kell a hitet gyakorolni, hogy legyen egy jó 

munkahelye, vagy legyen egy jó házastársa, egészségben maradjon, bővölködjön, gyarapod-

jon. Vagy később azért kell hitben maradni, hogy a házasságban meg is maradjanak. Sok 

dologra kell használni a hitünket, hiszen azt mondja a Biblia, hogy hit nélkül lehetetlen 

Istennek tetszeni. Tehát szükségünk van a hitre, hiszen hit által tudjuk birtokba venni 

mindazokat a dolgokat, amiért a Krisztus meghalt, amiért az Úr Jézus Krisztus a keresztre 

ment. Amiért ma összejöttünk, hogy hallgassuk Őt. Igen, de mégis van valami, ami nagyon 

fontos, ami a hitünket működteti, az pedig a szeretet. A Biblia azt írja, hogy az Úr Jézus 

Krisztusban sem a körülmetéltség, se a körülmetéletlenség nem számít, hanem a szeretet által 

működő hit. Ezért ma egy nagyon izgalmas téma következik. Tudom, hogy nagyon sokan 

vagytok itt, akik már mindent tudtok a szeretetről, én még nem tudok mindent a szeretetről. 

Sokan úgy vannak, mint a világi emberek a focival, hogy mindenki ért hozzá, de kevesen 

tudják jól csinálni. Valahogy így vagyunk mi is, hogy azt gondoljuk, már mindent tudunk a 

szeretetről. Sok szakértője van, akik nagyon sokszor kioktattak már téged is a szeretetről. 

Engem is. Az igazság pedig az, hogy amit az emberek mondanak, ahogyan megnyilatkoznak, 

abból világosan látszik, hogy fogalmuk sincs, hogy mi az isteni fajta szeretet. Vagy legalábbis 

úgy gondolják, hogy tudják, mi az.  

Ma meg fogjuk nézni, hogy mi az isteni fajta szeretet. Nem az, amit én gondolok róla, nem 

az, amit te gondolsz róla. Nem az, amit én teszek, nem az, amit más tesz, hanem azt fogjuk 

megnézni, hogy Isten Igéje mit mond róla. Mert az összes többi nem fontos. Az a fontos, amit 

Isten Igéje mond a szeretetről. Én hiszem, hogy ez a mai üzenet meg fog téged áldani. A múlt 

héten is, bár nem beszéltem Lacival, hogy mit fog prédikálni, érdekes módon a szeretetről 

prédikált. Több hónapja készülök, hogy a szeretetről tanítsak, de ezt a témát is meg kell 

alapozni. Az alap az Ige. Ezért volt három alkalommal is Isten Igéjéről, annak fontosságáról 

szó. Mi az Ige? Az Ige az maga Isten, maga Jézus, a testté lett Ige. Fontos megalapozni 

magunkat az Igében. A szeretetről fogok ma beszélni, több viszonylatban fogom ezt megten-

ni. A jövő héten is folytatni fogjuk, mert ezt nem tudjuk befejezni. Ha minden héten, minden 

vasárnap a szeretetről prédikálnánk, akkor sem érnénk ennek a végére. Hiszen az egész 

Könyv a szeretetről szól, mert az egész Biblia Istenről szól. Az első borítótól az utolsó lapig. 

Tudjunk nagyon jól, hogy Isten maga a szeretet.  

A mai napon meg fogjuk vizsgálni a szeretetet kérdését Isten és ember között. Megnézzük, 

Isten hogyan viszonyul hozzánk a szeretet kapcsán? Istennek milyen a hozzáállása az 

emberhez? Milyen szeretettel áll az emberhez? Aztán megnézzük azt, hogy nekünk, emberek-

nek, hogyan kell viszonyulnunk Istenhez, és Isten szeretetéhez. Valószínű, hogy erről nem 

lesz szó, az ember és ember viszonylatában fogjuk megvizsgálni Isten szeretetét. Mikor ké-

szültem, nagyon-nagyon sok kijelentést kaptam az Úrtól, hiszem, hogy tőle van. Bizony az Úr 

nagyon sok mindenben kiigazított engem is, és biztos, hogy még nem fejezte be velem a 

munkát, de hidd el, hogy veled sem. Nem azért prédikálok ma erről, mert e tekintetben jobb 

lennék bárkinél, ugyanis nem azért vagyunk itt, hogy bárkit kioktassunk, a szeretetről – ezt 

nagyon sokan szívesen elvégzik helyettem. Én nem azért állok itt, hanem tényleg azért, hogy 

megosszam Isten Igéjét, hogy valóban arról beszéljünk, mit mond Isten a szeretetről.  

Az ember nem mindig tesz helyes dolgokat. Vagy lehet, hogy helyes indítékkal teszi, de 

mégsem úgy teszi, ahogy szerette volna tenni. Hányszor fordult már elő veled, hogy valakinek 

szerettél volna segíteni, és valóban a szeretet, a segítő szándék motivált, és az emberek 
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támadásnak élték meg. Akkor megkérdezték már tőlem, hogy ezek után hogyan van képed 

prédikálni a szeretetről? De az Ige akkor is igazság, mindegy, hogy ki prédikálja. Ha bárkit 

megítélsz a szeretet kapcsán, akkor egy dolgot tettél: azt gondolod, hogy te jobb vagy, mint a 

másik. Ki kell, hogy ábrándítsalak, egyikünk se ütötte meg még a mércét! Egyikünk sem érte 

még el. Egyikünk sincs még azon a helyen, ahol lennie kellene. Nincs egyikünk sem azon a 

helyen, hogy ne tudna növekedni, akár az Ige ismeretében, akár a szeretetben, akár a hitben, 

vagy beszélhetünk bármi másról. Nézzük, hogy így volt ezzel Pál apostol is:  

Filippi 3,12–14. 

12. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igye-

kezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. 

13. Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna:  

Amikor kritizálunk, kioktatunk másokat, akkor fölé helyezzük magunkat a másiknak, és 

azt gondoljuk magunkról, hogy mi jobbak vagyunk nála. De a szeretet egyáltalán nem erről 

szól. Egyáltalán nem a cselekvésről, nem a kioktatásról, hanem a szeretet teljesen másról szól. 

Majd meg fogjuk nézni az Igében.  

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

pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisz-

tus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. 

Pál mit mond? Nem érdekes, hogy ki mit mond, ki mit beszél. Ő egyet cselekszik. Amire a 

Krisztus elhívta, azt a szolgálatát betöltse. Ez volt Pál legfőbb motivációja. Tehát tulajdon-

képpen nem az a kérdés, hogy ki üti meg a mércét, vagy ki nem, mert egyikünk sem tökéletes 

még a szeretetben az önmaga cselekedetéből, az önmaga erejéből, az önmaga erőfeszítéséből. 

Ettől függetlenül, Isten ilyen tökéletlen embereket használ. Nézd meg Jézusnak a tanítványait. 

Jézus kiket hívott el tanítványokul? Pétert. Hát egy nagyon hirtelen haragú ember volt. 

Nagyon indulatos volt. Aztán János egy kicsit szelídebb volt. Mindegyik tanítványa teljesen 

más volt. De mégis Isten ezeket a tökéletlen edényeket használta, és ezekre az apostolokra, az 

apostolok alapkövére építette az egész egyházat. Mert az Igében megvan az erő, hogy Isten 

edényein keresztül kiárassza Isten szeretetét, mindannyiunkra, bárkire. Tehát biztatni szeret-

nélek, hogy ne a tökéletességedre nézz! Nem a mi tökéletességünket prédikáljuk, hanem az Ő 

tökéletességét, mert mi csak Őbenne lehetünk tökéletesek. Bátran hirdesd az Igét, bátran 

hirdesd Isten szeretetét, mert Isten maga a szeretet! Erről szólt az úrvacsoránk is, hogy Isten 

úgy szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát odaadta: 

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.  

Ezért adta oda a keresztre. A Lukács 10,16-ban olvassuk, hogy hetven tanítványt küldött el 

Jézus, hogy menjenek, és hirdessék Isten országát. Hirdessék Isten szeretetét, imádkozzanak a 

betegekért, hirdessék, vigyék el a jó hírt, az örömhírt az emberekhez. Mit mondott Jézus a 

tanítványainak?  

Lukács 10,16. 

16. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; és aki 

engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött.  

Ne emberekre tekintsél, hanem Isten Igéjére! Az ember nem tökéletes. Az edény nem 

tökéletes. Nagyon jól tudjuk, hogy a szellemünk az, ami tökéletes. Egyetlen részünk van, a 

bensőnk. Mindenki, aki Krisztusban van, mindenki, aki itt ül, aki befogadta az Urat, a szelle-

mében egy új teremtés. Nincs rajtunk mit igazgatni, javítgatni, a szellemünkben Isten lakik. 

De az elménk, a gondolkodásmódunk és a hústestünk még mindig hordozza Ádám bűnének a 

következményét. A testünk még mindig nincs megváltva. Tele van kívánságokkal. Le vannak 

írva a Galata 5,19–21-ben a hústest cselekedetei. Irigykedik, a maga igazát keresi, verseng. A 

hústest természete már csak ilyen. Van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. Nem is fog vál-
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tozni! De van egy jó hírem: megvan a hatalmunk ahhoz, hogy a belső ember által, a 

szellemünk által megfeszítsük a hústestünket. Meg van erre az erőnk, mert ezt az erőt Istentől 

kaptuk. Kérdés az, hogy a hajlandóság, az akarat, az odaszánás, meg van-e ehhez bennünk? 

Egyedül Isten Igéje tud bennünket megváltoztatni.  

Szeretném nektek kivetíteni, hogy a szeretetnek milyen fajtái vannak. Nézzük meg egy 

kicsit. Azt gondolom, hogy sokat fog nekünk segíteni, ha megértjük, hogy mi a különbség a 

világi fajta szeretet és az isteni fajta szeretet között, ami által a hitünk tud működni.  

A szeretet fajtái: 

1. A rokoni vagy családi szeretet (sztorgé) 

2. A baráti szeretet (filia) 

Az érzések, amit a világ szeretetnek nevez. Hogy van a világban? A rokonait, a barátait 

szereti az ember. Hiszen az én családom. Az én gyerekem, az én édesanyám, az én édesapám, 

vagy az én unokám, vagy bárki. Az embernek van egy természetes szeretete. Ez minden 

emberben benne van. Benne van a világi emberben is. Teljesen normális dolog, hogy 

mindenki szereti a saját családját. A legnagyobb bűnöző, a legnagyobb gengszter is szereti a 

családját. Ez egy világi fajta szeretet. A másik a baráti szeretet. Ez az érzéki szeretet. Ha te 

szeretsz engem, akkor én is szeretlek téged. Ez a baráti szeretet. De ha rosszul nézel rám, ha 

csúnyán beszélsz, na meg, ha beszólsz nekem, akkor aztán nagyon nem szeretlek! Ez a világi 

szeretet. Úgy viszonyulok hozzá, ahogy a másik hozzám. Jézusnak van ezzel kapcsolatban 

egy-két szava: Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, minémű jutalmát veszitek? A 

világ is ezt teszi, nem? Ez nem az isteni fajta szeretet. Van még az úgynevezett: 

3. A szexuális és a romantikus vágy tárgyát képező szeretet (erósz) 

Ezt egy értelmező szótárból vettem ki, görögül erósz. Innen van az erotika szó. Ez a test 

kívánsága: kellesz nekem, szükségem van rád, jó szolgáltatást nyújtasz nekem, stb. Ez ilyen 

szeretet. Tudjátok, hogy mi a tragédia? Hogy a világnak a szeretete erre épül. Ezekre az 

érzésekre épül. Homokra, fövényre épül. A szeretet nem egy érzés! Következik: 

4. A vendéglátó szeretet (xénia) 

Vannak olyan népek, olyan nemzetek, a magyarokra is szokták mondani, hogy nagyon 

vendégszerető nép. Szeretnek megvendégelni másokat. Ez is egy fajta módja a szeretetnek, de 

ez még mindig a világi szeretet, a természetes emberi szeretethez tartozik.  

5. Az önkiüresítő, vagy isteni szeretet (agapé) 

Akkor nézzük meg, hogy milyen az agapé szeretet? Azt mondja az előző négy fajta 

szeretet, az nem sokat ér, ha nincs benne az agapé. Ha nincsen benne az isteni fajta szeretet. 

Akkor most ellapozunk oda, hogy a Pál apostol, aki azt mondta, hogy ő még nem tökéletes, 

hogy ő még nem érte el, leírta a tökéletes szeretetet. Még a világ is ismeri, ha jártatok világi 

esküvőn, még ott is fölolvasták az 1Korinthus 13-at. Ezt minden keresztény ismeri. Tudjátok, 

az 1Korinthus 13. az 1Korinthus 12. és az 1Korinthus 14. fejezetek között van. Ezt csak azért 

mondom, mert nagyon szeretjük használni a szellemi ajándékokat. A 12. fejezet erről beszél, a 

szellemi ajándékokról. Szeretnénk Isten erejében járni, szeretnénk az ajándékokat, de a 12. 

fejezet utolsó része mit mond? Hogy ennél egy kiválóbb utat mutatok nektek.  

1Korinthus 12,31. 

31. Törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra. És mindezek felett megmu-

tatom néktek a legkiválóbb utat. 

Akkor jön az 1Korinthus 13. fejezet. A 14. fejezet miről beszél? A nyelveken szólásról. 

Megint csak a Szent Szellem ajándékait bontja ki az Írás. De mindez semmit nem ér, ha nincs 

ott az 1Korinthus 13. Nézzük:  

1Korinthus 13,1–3. 

1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet (agapé) pedig nincs 

énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 
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Itt az agapéról beszélünk. Itt az agapé szó szerepel, az isteni szeretet. Mindegy, hogy 

Szókratészt, vagy Arisztotelészt meghazudtoló szóképekkel tudod kifejezni magad, vagy 

mennyit imádkozol az angyalok nyelvén, ha ezt nem az agapé motiválja, akkor üres. Akkor 

olyan, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. Mindegy, hogy mit mondasz a másiknak, 

mindegy, hogyan igazítod ki, ha azt nem a szeretet, nem az agapé motiválja, akkor az semmit 

az égvilágon nem ér.  

2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek 

is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, 

szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok.  

Mindegy, mennyi próféciát látsz, mindegy, mennyi látásod van, lehet, hogy titkokat tudsz, 

lehet, hogy hatalmas vagy a tudományokban, lehet, hogy hatalmas az ismereted, még akár az 

igei ismereted is, ha akkora a hited is van, hogy akár hegyeket tudsz elmozdítani a helyükről, 

semmi vagy! Nézd meg, a világnak is van hite. A világi embernek is van hite. Nézd meg, 

hatalmas birodalmakat építenek föl. Hatalmas dolgokat építenek föl. A világűrbe fölmentek. 

Sok mindent megtesznek az emberek. De ha nincs benne a szeretet, nincs benne az agapé, 

akkor semmi az egész.  

3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet (agapé) 

pedig nincs énbennem, semmi hasznom abból.  

Nézzétek meg, hogy hány ember adta oda az életét különböző eszmékért, és azt mondja az 

Írás, ha nincs ott az agapé, az isteni szeretet, ha gyűlölet motiválta ezt az egészet. Lehet 

gyűlöletből is odaadni valakinek saját magát másokért. A cselekedetekből nem lehet megítélni 

százszázalékosan, hogy az szeretetben volt, vagy nem. Az 1János 4,8-at nézzük meg. Itt 

gyakorlatilag meg van határozva egyetlen mondatban az agapé.  

1János 4,8. 

8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 

Maga Isten a szeretet. A szeretet az nem egy cselekvés, nem egy gondolkozásmód, és még 

nem is a magunk erőfeszítése, nem emberi tulajdonság, nem viselkedési forma, nem érzés, 

vagy családhoz fűződő természetes kötődés. Folytathatnánk a sort. Ki a szeretet? Isten a 

szeretet. Tehát amikor az isteni fajta szeretetről beszélünk, nagyon-nagyon sokan el vannak 

tévedve. Úgy gondolják, az a szeretet, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Azt teszek, amit 

akarok. Ha te véletlenül kiigazítanál engem, akkor te nem jársz szeretetben! Úgy gondolják 

sokan a szeretetről, hogy mindent megtehetnek a szeretet mögé bújva, hiszen az égvilágon 

senki nem szólhat rájuk. Senki nem igazíthatja ki őket. Nézzétek, az egész világ ilyen! Az 

egész világ így működik. Pedig nem erről szól a szeretet. Mert a szeretet maga Isten. Akkor 

most menjünk tovább.  

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. 

Ugye, az Atyáról beszélünk. Ki volt a Fiú? A zsidókhoz írt levélben olvassuk: 

Zsidó 1,3. 

3. Aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, aki 

szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a 

Felségnek jobbjára a Magasságban. 

A Fiú az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása. Fülöp odament 

Jézushoz, és azt mondta, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk! Mit válaszolt 

Jézus?  

János 14,9. 

9. Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, 

Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg 

nékünk az Atyát? 
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Fülöp, ha láttál engem, akkor láttad az Atyát. Jézus kijelenti, hogy én és az Atya egy 

vagyunk. Tehát ha Isten a szeretet, akkor kicsoda a Fiú? Ő is a szeretet, ugye? Ő a szeretet 

megnyilvánulása. Jézus mondta, hogy semmit nem cselekszem, csak azt, amit az Atyámtól 

láttam. 

János 5,19.  

19. Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: A Fiú semmit 

sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket Ő cselekszik, 

ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi. 

Amit tőle hallok. Tehát amit Jézus cselekedett, amit Jézus tett, az mi volt? A szeretet volt. 

Jézusnak minden cselekedetét, minden mondatát, minden megnyilvánulását mi motiválta? A 

szeretet. Mert Ő maga a szeretet. Ha az isteni fajta szeretetet meg akarjuk érteni, akkor ez az 

alap. Ez a kőszikla. Ki a kőszikla? Jézus. Kőszikla a szeretet. Ezen áll minden. Ezen áll fönn a 

világ. Isten mindent a szeretetéből tett. Olyan, mint a tűz. A tűz az nem tud nem égetni. Isten a 

szeretet. Isten nem tud nem szeretni. Mindegy, mit csinálunk, Isten akkor is szeret, bár 

csodálkozik az ostobaságunkon néha, hogy miket teszünk. De Isten akkor is szeret. Mert Ő 

maga a szeretet.  

Ki a Szent Szellem? Atya, Fiú, Szent Szellem. Ez a három egy. Ha Isten szeretet, a Fiú 

szeretet, akkor a Szent Szellem kicsoda? Hát Ő is a szeretet, nem? Ki az Ige? Ő is Jézus. 

Isten, az Ő Igéjével egyenlő. Amit mondott, az Isten Igéje írott formában. Mert az Ige a testté 

lett Krisztus. Ami az Igében le van írva, az Istentől van. Az a szeretettől van. Egyetlen 

prófétai szó sem támadott saját magyarázatból, mert Isten Szellemétől indíttatva szóltak 

Istennek szent emberei – mondja Péter apostol a levelében, igaz? Mind a Szent Szellemtől, 

mind az Istentől van, mind a szeretettől van. Az Ige. Ki az igazság?  

János 14,6. 

6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 

Atyához, hanemha énáltalam.  

Az is Jézus. Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság, és az élet. Senki nem mehet az 

Atyához, hanem csak énáltalam. Ki a világosság? Ő is a szeretet. Ő is Isten. Azt mondja János 

az első levelében: aki gyűlöli az atyjafiát, az mind a sötétségben van. Az még mind nem 

ismerte meg a világosságot, az még mind nem ismerte meg a szeretetet. Mi az agapé szeretet? 

Amikor néha fejbe verjük egymást, szépen szerényen? A szeretet maga Isten. Ezt kell 

megérteni. Az agapé maga Isten. A szeretetet Isten adja.  

Nézzük az 1János 4,10. igeverset. Egy nagyon-nagyon fontos igevers, ha a szeretetben 

alapot akarunk venni. Tehát a szeretet az Istentől van. Mert a szeretet maga Isten. Nézzük 

meg, hogy miben van Isten szeretete. Először is beszéljünk Isten szeretetéről. Isten szeretetét, 

ha megértjük, akkor megértjük a kegyelmet, mert a kegyelem is erről szól. Ebben a 

korszakban vagyunk, a kegyelemnek a korszakában. Mi a kegyelem? Isten feltétel nélküli 

szeretete. Isten kedvezése, jósága. Ugyanez történik a kegyelem tanítások kapcsán is, és úgy 

gondolják az emberek, ha Isten kegyelme alatt vagyunk, akkor a kegyelem felhatalmaz 

bennünket arra, hogy akármit tegyünk. A kegyelem nem a bűnre hatalmaz fel, hanem éppen 

megszabadít a bűntől. A kegyelem maga Jézus. Mert megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusnak 

üdvözítő kegyelme. Olvassuk a Titus levélben.  

Titus 2,11–12. 

11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,  

12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságo-

kat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon; 

Így szól a Titus levélben az Ige? Igen. Úgy, ahogy a szeretet. Először is meg kell ismer-

nünk Istennek a szeretetét, hogy kicsoda Isten? Hogy miben van egyáltalán a szeretet?  

1János 4,10. 
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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. 

Csodálatos! Ebben van a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy Ő adott. 

Aztán nézzük meg, a Róma levélben Pál apostol mit mond? Nagyon jól ismert igerész: 

Róma 5,5–6. 8. 10. 

5. A reménység nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkben a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. 

Ki által? A Szent Szellem által. Aztán ha tovább folytatjuk, akkor az Ige azt mondja, hogy 

az Isten hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, 

értünk meghalt.  

6. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az 

istentelenekért.  

Isten nem vár viszonzást. Istennek nem tudsz semmit adni. Mindenünk, amink van, még az 

életünk is, ez az egész világ, minden, minden az Ő szeretetéből fakad. Mert Ő a szeretet. Ha 

Isten nézte volna azt, úgy gondolkozott volna, mint a világ, akkor biztos nem váltott volna 

meg bennünket.  

8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még 

bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.  

10. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az Ő Fiának halála 

által, sokkal inkább megtartatunk az Ő élete által, miután megbékéltünk vele.  

Már akkor elküldte az Ő egyszülött Fiát értünk engesztelő áldozatul. Mi bűnösök voltunk, 

semmi jót nem tettünk, Isten ennek ellenére odaadta a legdrágábbat, odaadta az egyetlent. Ez 

a szeretet. Ezt a szeretetet kell, hogy megismerje a világ! Ezt a szeretetet kell, hogy mi 

elvigyük az embereknek, és ezt kell közvetítenünk az emberek felé. Akkor most folytassuk az 

1Korinthus 13-at, menjünk egy kicsit tovább. Ennek a részleteibe most nem megyünk bele. 

Majd jövő héten fogjuk tárgyalni, hiszen mindegyik mondat egy-egy órás üzenet lehetne, 

akkor se fejeznénk be. Nézzük meg, hogy mi az isteni szeretet? Ezt Pál apostol 

gyönyörűségesen leírja, hogy a szeretet mit nem tesz. Amikor mi azt olvassuk itt az Igében, 

hogy szeretet, akkor tudnod kell, hogy ez nem rólad szól. Nem a te tulajdonságodról szól ez a 

rész. Hanem a szeretet szót helyettesítsd be, hogy Isten, vagy Atya, vagy Jézus, vagy a Szent 

Szellem, vagy mind a hárommal.  

1Korinthus 13,4–8. 

4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 

nem fuvalkodik fel. 

Isten hosszútűrő? Isten hosszútűrő. Kegyes? Isten kegyes. Isten irigykedik? Isten irigy lesz 

rá, ha Ő megáld téged, és szép nagy házad lesz, autód lesz, vállalkozásod lesz, gyarapodsz, 

bővölködsz? Nem, nem fog irigykedni rád. A szeretet nem kérkedik. A szeretet nem 

fuvalkodik fel. Majd ezekről lesz szó a jövő héten. Egy kicsit ki fogjuk jobban bontani, hogy 

ezek alatt mit ért az Ige.  

5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 

tartja számon a gonoszt, 

Hűha! Nem tudom, hogy ti látjátok-e a tükröt? Én most egy tükröt látok itt. Hiszem, hogy 

ti is nézitek magatokat a tükörben. Mindannyian nézzük magunkat a tükörben!  

6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 

7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. 

Több jelentése van az eltűr szónak. Mindenben helytáll, ez az egyik fordítása a szónak. 

Most nem vetítettük ki a görög eredetit. Több mindent jelent. A lényeg az, hogy a szeretet az 

mindenben helytáll.  

8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy 

akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.  
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Ezt a fogy szót is megnéztem a görögben, kielemeztem, kibetűzgettem. Van egy másik 

jelentése is, hogy a szeretet soha nem vall kudarcot. A szeretet soha nem vall kudarcot. Nem a 

nyelveken szólásról van itt szó, felhívnám a figyelmet. Vannak olyanok, akik ezt az igehelyet 

használják, hogy már nincs nyelveken szólás, mert meg van írva, hogy a nyelvek eltűntek. 

Nem, nem, nem! Itt a különböző népek nyelveiről van szó. Tudjátok, ott Bábelnél, amikor 

összekeveredtek a dolgok, azokról a nyelvekről van szó, nem a nyelvek imájáról, nagyon 

fontos.  

Most nem megyünk tovább. Ezt a részt fogjuk egy kicsit kielemezni. Valójában, akiről 

most beszéltünk, a szeretetnek egy definíciója, magáról Istenről van szó. Hogy jön ez 

hozzánk, ez a szeretet? Ez a következő kérdés. Előbb már olvastuk, hogy Isten szeretete 

kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Isten Szelleme által, amikor újjászülettünk, 

amikor befogadtuk az Úr Jézus Krisztust, akkor maga a szeretet költözött a szellemünkbe. 

Isten Szelleme. Ha valaki azt mondja a másik kereszténynek, hogy nincs benned szeretet, 

akkor hazudik. Nem mond igazat. Nem mond igazat, benned van a szeretet. Ott él benned. Ott 

él a bensődben, ott van a szellemedben. De azt ki kell meríteni. Lehet, hogy az égvilágon 

semmilyen gyümölcse, semmilyen megnyilvánulása nem látszik, de a szeretet az akkor is ott 

van benned. Ha nem lenne ott a szeretet, akkor nem tudna működni a hitünk. Isten pedig 

tanítja, hogy alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. 

Kolosse 1,12. 

12. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való 

részvételre a világosságban;  

Ha nem lenne bennünk Isten szeretete, akkor nem tudna működni az isteni fajta hitünk. De 

Isten hatalmassá tett, felruházott bennünket mindarra, amire az életben szükségünk van. Azt 

mondja az Írás, hogy mindannyiunkért odaadta.  

Róma 8,32. 

32. Aki az Ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi 

módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk? 

Mindent odaadott Isten, semmit nem tartott vissza tőlünk. Tehát mi a szeretet bennünk? A 

Szellem gyümölcse. Tehát nem cselekedet, nem érzés, nem viselkedési forma, és sorolhatnám 

tovább, hanem micsoda? A Szellemnek a gyümölcse! Honnan jön ez a gyümölcs? Minden 

gyümölcs honnan jön? Hát egy magból, nem? Magból lesz a gyümölcs. Melyik magból? Az 

Ige romolhatatlan magjából jön elő a Szellem gyümölcse. Tehát a szeretet micsoda, kicsoda? 

Isten természete bennünk. Nézzünk ehhez Igét:  

2Péter 1,4. 

4. Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennün-

ket; hogy azok által isteni természet részeseivé lettetek, kikerülvén a romlottságot, amely 

a kívánságban van e világon.  

Tehát minden újjászületett hívőben ott van. 

Galata 5,22. 

22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hű-

ség, szelídség, mértékletesség.   

Hogy kezdődik? Szeretet. Ezek a Szellem gyümölcsei. Mindannyiunkban ott vannak. Azért 

tud működni a hitünk, mert Isten szeretete által működik a hit. Nézzük, hogy hol indul az 

egész! Nem tudunk semmit átadni, és nem tudunk semmit továbbadni, amivel nem rendel-

kezünk. Amiről nem tudod, hogy van neked. Ami nincs benned, amivel nem rendelkezel, azt 

nem tudod továbbadni. Éppen ezért a legelső dolog, amit meg kell ismernünk, amit a legelején 

felolvastam az Igéből, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük Őt, hanem hogy Ő 

szeretett bennünket. Először is meg kell, hogy értsük Isten irántunk való szeretetét. Amíg ezt 

nem értjük meg, addig nem tudjuk közvetíteni Isten szeretetét. Tudjátok, hogy hány 

keresztény hiszi azt, hogy Isten nem szereti őt? Hány keresztény gondolja azt, hogy Isten 
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elveti őt, elutasítja őt? Van egy elutasítottság érzés benne. Isten biztos nem szeret engem, mert 

ezt tettem, meg azt tettem, meg amazt tettem! Tudjátok, hány ember kárhoztatja magát, és 

pótcselekvéseket tesz? Az emberek szeretetére, lájkjaira vágyik, hogy az emberek dicsőítsék, 

magasztalják, fölemeljék őt. Miért van az összes többi negatív tulajdonság a szeretettel 

ellentétbe állítva a Bibliában?  Miért irigykedik, miért fuvalkodik fel? Miért csinálja ezeket a 

dolgokat? Az ellenkezőjét, mint amit a szeretet tesz. Tudod mi az oka? Mert nem ismerték 

meg Őt! Mert nem ismerték meg az Ő szeretetét. Ha megismered Isten természetfeletti szere-

tetét, akkor abszolút nem érdekel téged, ha az emberek elutasítanak, mit mondanak rólad, mit 

mondanak rád, hogyan viszonyulnak, megsimogatják a fejedet, vagy nem simogatják meg. 

Nyomnak egy lájkot, vagy éppen szidalmaznak. Mert te tudod az identitásodat. Tudod, hogy 

te ki vagy Krisztusban. Tudod, hogy bármi történjen veled, egy valaki akkor is melletted van, 

egy valaki akkor is a te javadat akarja. Azt akarja, hogy a legjobban menjen a dolgod, és az 

maga Isten. Mert Ő maga a szeretet.  

Róma 5,8. 

8. Az Isten pedig hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnö-

sök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. 

Tehát a hozzánk való szerelmét megmutatta Isten. Most nézzük meg Pálnak azt a 

gyönyörűséges imáját, abban nagyon sok minden benne van. 

Efézus 3,17–20. 

17. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 

18. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden 

szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, 

Mit mond az Írás? Gyökerezzünk meg a szeretetben, és vegyünk a szeretetben alapot. Ez 

az alap, hogy Isten bennünk él, Isten a szeretet, az Ő Szelleméből adott nekünk, az Ő 

Szelleme lakik bennünk, a szeretet lakik bennünk. Vegyünk alapot! 

19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy 

ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 

Itt kezdődik a szeretetben járás, itt kezdődik minden, hogy megismerjük a Krisztusnak 

minden értelmet felülhaladó szeretetét. Hogyan tudjuk megismerni? Az Ige által. Isten az 

Igéjében jelenti ki a Szent Szellem által a szeretetét. Így tudunk meggyökerezni. Nem 

ismerhetjük jobban Istent, mint amennyire ismerjük az Ő Igéjét. Nem ismerhetjük jobban 

Istent, mint amennyire közösségünk van vele. Hogy tudsz valakit megismerni? Ha 

kapcsolatod van vele. Hogy tudsz megismerni bárkit? Csak úgy, ha kapcsolatod van vele! 

Hogy tudjuk megismerni Isten szeretetét? Ha kapcsolatunk van vele. Márpedig a 

kereszténység nem egy vallás, hanem egy élő kapcsolat Istennel. Magával Istennel! 

Közösségünk van az Atyával, a Fiúval, az Úr Jézus Krisztussal, és közösségünk van 

egymással. Ez a szeretet, és ezt a szeretetet kell megismerni. Pál apostol ezért imádkozott az 

efézusi gyülekezetért, hogy ezt a szeretetet megismerjék. 

20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk mun-

kálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk,  

Bennünk lakik Isten, bennünk lakik Isten Szelleme. Mi ad erőt? A Szent Szellem, a 

szeretet által. Mert a hit szeretet által működik. A Szent Szellem ereje és a szeretet együttesen 

teszi erővé bennünk Isten Igéjét. Hogyan nyilvánult meg az Ő szeretete? Mert úgy szerette 

Isten e világot, hogy az egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen. Nézzük meg, hogy miről ismerjük meg a szeretetet: 

1János 4,13–20. 

13. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és Ő mibennünk; mert a maga 

Szelleméből adott minékünk. 

14. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözí-

tőjéül. 
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Az üdvözítő szó megfelelőjeként itt a szótér szó szerepel, ami megtartó, megmentő, 

szabadító, gyógyító, védő, pártfogó. Ebben az esetben ezt jelenti. A szeretet mit tesz velünk? 

A szeretet üdvözít bennünket. A szodzo az üdvösség görögül, ami védelmet, megtartást, 

gyógyulást jelent, és ez mind, mind Isten irántunk való szeretete. Ezt mind Isten végzi! 

Emberek megbotránkoznak, amikor hirdetjük az összejöveteleinket, hogy imádkozunk a 

betegek gyógyulásáért. Mennyi szemetet tudnak írni alá, mennyi ostobaságot, mennyi 

butaságot! Leírják a bizonyítékát annak, hogy egyáltalán nem ismerik Istent. El sem tudják 

képzelni Istenről, hogy ma is meggyógyítja az embereket. El sem tudják képzelni, hogy Isten 

ma is gondoskodik az emberekről. Isten nem hagyja, hogy bárki éhen haljon! A Zsoltárok 37-

ben, a 25-ös versében írja Dávid, hogy: Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de soha nem 

láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, vagy a magzatja kenyérkéregetővé. Isten gondosko-

dik rólunk, mert Ő maga a szeretet. Megóv bennünket, megvéd bennünket. Gondolom, ma 

reggel is fölöltöztétek az Igét magatokra, és ma reggel is elimádkoztátok a 91-es zsoltárt: „Aki 

a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az 

Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom! Mert Ő szabadít meg a madarásznak 

tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be engem.”  

Ezt mondd el minden nap magadért, és minden úton megőriz téged. Ez mind, mind Isten 

szeretete. Mind Isten irántunk való szeretetét fémjelzi. Nézd meg, Jézus mivel kezdte a 

szolgálatát. Azzal, hogy elkezdett betegekért imádkozni. Az első csodája, hogy a vizet változ-

tatta borrá, és utána szolgált az emberek felé, szolgált az elesettek felé, szolgált a betegek felé. 

Ment, és megszaporította a kenyeret, gondoskodott az emberekről. Isten gondoskodását, 

szeretetét mutatta meg az embereknek. De a vallásos, kemény szív ezt nem tudja elfogadni. 

Tudjátok, ott a kertben, amikor az ember elbukott, amikor a sátán fölkínálta Ádámnak és 

Évának az Istentől való függetlenedés lehetőségét azzal, hogy azt mondta nekik: Olyanok 

lesztek, mint Isten – akkor Ádám és Éva bedőlt ennek a mesének. Mi a rossz abban, ha 

olyanok leszünk, mint Isten? – gondolhatták. Sőt, ha olyanok leszünk, mint Isten, akkor már 

nincs is szükségünk Istenre. Az ember különböző utakat választott, az Istentől való 

függetlenedés útját. Onnantól már nem az élet fájáról evett, nem Isten ellátását élvezte. Mert 

amíg azt ette, nem volt szegénység, nem volt betegség, nem volt halál, nem volt szenvedés, 

nem volt semmi rossz.  

De amikor az ember kikérte a jussát, a saját kezébe vette az életét, akkor az ember 

cselekedeteinek fő szempontja a tudás megszerzése lett, a jó és a gonosz tudásáé. Én már 

tudom, mi a jó, tudom, mi a rossz, nekem már nincs szükségem Istenre! Nézd meg, hogy ez 

milyen katasztrófába taszította az emberiséget! Ezt az örökséget nyögjük mind a mai napig, 

mert az ember tudása nem helyettesíti Isten szeretetét, Isten ellátását. Az ember már föl tud 

menni a holdra, már tud atomot készíteni. Az ember sok mindent tud, de a tudás egy kétélű 

fegyver. Attól függ, hogy kinek a kezében van. Egy gonosz ember kezében lehet gyilkos 

fegyver a tudás. Az atommal lehet fűteni, de lehet embereket ölni is. A konyhakés egy 

háziasszony kezében áldás, mert fölszeleteli vele, és elkészíti az ebédet, de egy gyilkos 

kezében gyilkos fegyver. Ugyanilyen a tudás. Nézzétek meg, hogy az emberi tudás mennyi 

bajt okozott az emberiségnek! Már tudunk kommunikálni millió kilométeres távolságokon 

keresztül, el tudjuk mondani a híreket másoknak. De ki az, aki mondja a híreket? Egy 

jóindulatú ember, vagy egy manipulatív ember, aki a félelmet nyomja a fejedbe, vagy Isten-

nek a szeretetét? Ez itt a kérdés 

15. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Isten-

ben. 

Hogy kerülünk Krisztusba, hogy születünk újjá? Megvalljuk, hogy Jézus Isten Fia. 

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. 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 

 

 10 

Mit kell, hogy először tegyél? Elhiggyed az Istennek irántad való szeretetét. Mondjad 

most: Isten szeret engem! Isten szeret engem! Isten szeret engem! Ezt hitből mondd, mert 

Isten szeret téged, Isten szeret bennünket. 

17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, 

mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 

Keresztények még mindig azért harcolnak, hogy hogyan menjenek be Isten országába. 

Micsoda tudatlanság! Bocsássa meg Isten! Az Úr Jézus áldja meg, és imádkozom bárkiért, aki 

erről gondolkodik, hogy Isten adjon neki bölcsességet, világosságot, hogy jelentse ki az Ő 

Fiát őbenne, hogy adjon neki bölcsességet abban, hogy megtudja, hogy mi már átvitettünk 

Isten szerelmes Fiának az országába. Miért van bizodalmunk az ítélethez? Mert Jézus elvitte 

az ítéletünket a kereszten. Neked már nem kell a bűnért ítéletet szenvedned. Persze a 

bűneidnek a következményét nem úszod meg, mert vetés-aratás mindig van és lesz, de a 

bűnödet, amiért a pokolba kerülnél, már Jézus elhordozta. Mi a bűn? A Szent Szellem jelenti 

ki. Azt mondta Jézus, hogy el fogom küldeni a vigasztalót, aki majd megfeddi a világot bűn és 

ítélet tekintetében. Tehát mi a bűn? A Biblia meghatározza: A bűn az, hogy nem hisznek 

énbennem. Azaz Jézusban. Ez a bűn, ami miatt bárki a pokolba kerül. Nem hisz Jézusban, 

nem fogadta be Őt, nincsen benne a Krisztus. Nincsen benne az isteni élet. De bennünk az 

isteni élet van. 

Kik vagyunk mi? A Krisztus Teste. Amint Ő van, mi is úgy vagyunk a világban. Jézus 

bűnös? Jézus nem bűnös, és mi ugyanúgy bűntelenek vagyunk. Őt mi képviseljük itt a földön. 

Isten csak rajtad keresztül tud cselekedni. Hány ember nem ismerte meg Isten szeretetét! Isten 

hány embert elhívott arra, hogy szolgálja Őt! Abban a kegyelemben részesít bennünket, abban 

a kiváltságban, hogy ismerhetjük, hogy szolgálhatjuk Őt. Hányan kimentek a világba, és ott 

keresik a boldogulásukat! De a világ elmúlik, és annak a dicsősége is. Világosan mondja 

János, hogy ne szeressétek a világot, se ami a világban van, mert az az élet kérkedése, a 

dicsekvés. De Isten elhívott bennünket, hogy az Ő szőlőskertjében dolgozzunk, hogy az Ő 

országában munkálkodjunk, hogy vigyük el az emberekhez azt a szeretetet, amire szükségük 

van, mert semmi mást nem keresnek, mint Isten szeretetét. Amiket csinálnak, azok pótcselek-

vések, a különféle liberális eszmék terjedtek el.  

Imádkoznunk kell! Ma délután is fogunk imádkozni. Az Úr mutatta, hogy célzottabban kell 

imádkoznunk. Egyszerűen, a Jézus nevében ott van az a hatalom, és célzottabban kell 

imádkoznunk bizonyos dolgokért. Mert van ebben a világban egy nagyon aktív prédikátor: az 

ördög. És ő hinti a szeretetlenséget. A gyilkos azért jött, hogy elpusztítson téged, hogy 

félelmet hozzon neked. Nézzétek meg, mi folyik kint a világban. Mi nem foglalkozunk a 

politikával, mi a mennyei politikával foglalkozunk. De nézzétek meg, hogy ezek a liberális 

eszmék Isten ellen fordítanak. Ma már nem kell szülő, ma már nem kell apa meg anya. Nem. 

Ma már egyes szülő, kettes szülő. Normális? Ez a trendje a világnak, a homoszexualitás. 

Jézus nem a bűnösöket gyűlölte. Mi sem! Isten szerette a bűnöst! Jézus szereti a bűnöst, de 

gyűlöli a bűnt. Meg kell, hogy változzanak, ez egy ördögi, egy sátáni, egy démonikus dolog. 

Ezt propagálja a világ, ezt hirdeti. Nem ítélünk el senkit, hanem a cselekedetet ítéljük el, a 

bűnt. A bűn az, amit Isten elítél. Miért ítéli el? Mert a bűn elpusztítja az embert. Mert Isten 

ismeri a bűnnek a természetét, azért nem akarja, hogy bűnben éljünk. Azért nem akarja Isten, 

hogy bűnösök legyünk, mert tudja, hogy a bűn téged pusztít el. Ez is az Ő szeretetéből van, 

hogy meg akar óvni bennünket ettől. 

18. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. 

Ez nem azt jelenti, hogy a félelem nem érinthet meg téged. Mindegyikünket megérintheti. 

Maga Dávid imádkozta, hogy ha félek is, Uram, de Te, tudom, hogy velem vagy. Így imád-

kozik a zsoltárban. Ha félek is. Persze, megérint a félelem, mindannyiunkat megérinthet a 

félelem. Néha könnyen vagyunk bátrak innen a szószékről, meg amikor biztatjuk egymást, de 
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mindegyikünket megérintheti a félelem. De nem a félelmeink alapján cselekszünk, hanem az 

Ige alapján. Nagyon sokszor félünk megtenni néhány dolgot, de meg kell tennünk. Ha azt 

tesszük, amit Isten Igéje mond, akkor megtartatunk, mert akkor a kősziklára építettünk. A 

szeretetben nincsen félelem, Istenben nincsen félelem. Az fél, aki nem lett teljessé a szeretet-

ben. Ez nem azt jelenti, hogy nincs benne szeretet. Egyszer az egyik gyülekezetben prédikál-

tam Szlovákiában, ahol egy hölgy depressziós volt. És én fölolvastam ezt az igeverset, és 

félelem-rohamai, pánikrohamai voltak. Megsértődött, elment a gyülekezetből. Nem tudom, 

hányszor látogattam meg, mire visszajött. De nem erről szól ez a dolog, hanem arról, hogy a 

teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mit jelent ez? Azt, amikor megismerjük Isten irántunk való 

szeretetét. Nem a mi szeretetünk, hanem az Ő szeretete. Amikor megismerjük az Ő szeretetét, 

az űz ki minden félelmet. Amikor félünk, akkor nem lettünk teljessé abban az ismeretben, 

ahogy Isten szeret bennünket. Erről szól ez az Írás. 

Miből ismerhető meg bennünk az Ő szeretete? 

19. Mi szeressük őt; mert Ő előbb szeretett minket! 

20. Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az, 

mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 

Ez az atyafiúi szeretet nem mindig a cselekedetekben nyilvánul meg. Itt vannak gyakorló 

nagymamák, szülők, nagyszülők, fiatal szülők. Kérdés az, hogy mi motiválja a cselekede-

teket? Amikor úgy neveled a gyerekedet, ahogy Isten mondja, akkor néha el kell fenekelni. A 

nagyanyám elővette a fűzfavesszőt, és ha nem értettünk meg valamit, akkor az segített 

nekünk. De nem azért, mert a nagymama gyűlölt bennünket! Nagyon szeretett bennünket, és 

azt akarta, hogy mi egészséges, ép, normális emberekké váljunk. Az ő szeretetét – amit én 

akkor abszolút nem éreztem szeretetnek –, akkor is az Isten szeretete motiválta. Így van 

velünk az Írás, így van velünk Isten. Mert akiket szeret az Úr, azokat megdorgálja. És 

megostoroz mindeneket, akiket a fiává fogad. Mert ilyen Istenünk van, és ezt Ő szeretetből 

teszi, nem azért, hogy elpusztítson. Nem azért, hogy ártson neked, hanem azért, hogy 

fölemeljen. Amikor valami olyan dolog történik, amit te nem úgy ítélsz meg, hogy szeretet, 

annak nem biztos, hogy az indítéka nem a szeretet.  

Tehát meg lehet csinálni úgy a dolgokat, hogy az szeretetnek látsszon. Közben nem a 

szeretet motiválja, hanem valamilyen manipuláció, valamilyen gyűlölet, valami teljesen más a 

motiváció. A cselekedetekből sok mindent nem lehet megítélni. A hamisság, a megtévesztés 

ezen alapul. Úgy tesznek, mintha. De közben nem a szeretet motiválja. Nem az motiválja, 

hogy hogyan tudom a másikat fölépíteni, hogyan tudok neki segíteni, fölemelni, hogyan 

tudom a javát szolgálni a másiknak, mert Isten így szeret. Parancsolatunk is van Őtőle, hogy 

aki Őt szereti, szeresse a maga atyafiát is. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogyan tudjuk 

segíteni a másikat. De vannak, akiket nem lehet segíteni, akik nem hajlandók elfogadni Isten 

szeretetét. Vannak, akik ellenállnak. Nézzétek meg a vallásos zsidókat! Ez a probléma a 

vallással is, mert az is az Istentől való függetlenedésnek az egyik útja. Például saját törvény-

rendszerük van. Ilyenek a világ-vallások. Saját elképzelésünk, saját törvényrendszerünk van, 

Istenre már nincs is szükségünk, mert majd mi megoldjuk!  

Ez a vallás! Nagyon sajnálom, de így működik. 

Az első szeretet lett volna az üzenetnek a lényege. A Jelenések könyvében nézzük meg. 

János apostolról tudjuk, hogy ő a szeretet apostola, mindenki úgy ismeri Őt, hogy ő a szeretet 

apostola. Ő nevezte magát úgy, hogy: a tanítvány, akit Jézus szeret. Na, látjátok, János kapott 

kijelentést Isten szeretetéről. Ő nem volt nagyképű, nem volt önző, amikor azt mondta, hogy 

az a tanítvány, akit Isten szeret. Nyugodtan mondjad te is, hogy te vagy az a tanítvány, akit 

Isten szeret. 

Jelenések 2,1–4. 

1. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az ő jobb 

kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között: 
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2. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradozásodat és állhatatosságodat, és hogy a gono-

szokat nem szenvedheted, és megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magu-

kat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; 

Isten ma is azt mondja neked, Jézus azt mondja most itt a budapesti Krisztus Szeretete 

Egyház gyülekezetének, hogy: Tudom a te dolgaidat. Amikor odamész, és elmondod neki, 

hogy mi történt, akkor az Atya rácsodálkozik, hogy: Tényleg ez történt? Nem, nem! Ő tudja. 

Azt mondja, hogy: Tudom a te dolgaidat! Isten tudja a te dolgaidat, és az én dolgaimat is. 

Isten tudja, hogy mennyit fáradozol, mennyit buzgólkodsz, mennyit munkálkodsz, mennyit 

tűrsz. Pál apostol mondja, hogy nem tudom, hányszor estem vízbe, hányszor estem a gödörbe, 

hányszor korbácsoltak meg, na meg még a gyülekezet gondjai! Ez mind a koronája! Jézus is 

kérdezte a tanítványaitól, hogy: Meddig kell még elszenvedjelek titeket? 

3. És terhet viseltél, és állhatatos vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. 

Jézus megdicsérte az efézusi gyülekezetet. Mondta, hogy nagyon sok mindent nagyon jól 

csináltok! De egy mondásom van ellenetek. Képzeld el, kapnál Jézustól egy levelet: Szuper, 

hogy ennyit dolgozol, hogy ezt csinálod, de van egy mondásom ellened, hogy az első 

szeretetedet elhagytad! 

4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. 

Mi ez az első szeretet? Tudjátok, már húsz évvel ezelőtt is megtaláltam ezt az Igében, és 

prédikáltam róla. Mi az első szeretet? Olyan, amikor az ember szerelmes lesz. Volt már valaki 

szerelmes? Tudod, amikor minden happy, amikor megölelnél mindent és mindenkit, az érzés 

elönt téged. Amikor megismertük az Urat, amikor újjászülettünk, ez az első érzés. Mindenki 

emlékszik erre az élményre, amikor átölelné a világot. Én egy nagyon agresszív ember 

voltam, és ha valaki beszólt, akkor – vendéglátósként – nagyon röviden elintéztük a dolgot. 

Mentünk szolgálni Jenő barátommal, és egy ember nagyon csúnya, nagyon durva dolgot 

mondott nekem. Valami iszonyatosat. És én elkezdtem ezen mosolyogni, és azt mondtam 

neki, hogy: Isten áldjon meg! Utána elcsodálkoztam magamon, hogy ez az ember nagy 

mázlista! Ha ezt egy évvel ezelőtt mondta volna, akkor nem így reagáltam volna le. Ez 

Istennek a szeretete. Én azt gondoltam, hogy ez az első szeretet. Imádkoztam, hogy: Hogyan 

van ez, Uram? Azt mondta, hogy nem, nem! Ez megint csak egy érzés. Nem csak ez az első 

szeretet. Nézzük meg, hogy mi az első szeretet. Mi az első parancsolat? 

Máté 22,37–40. 

37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 

lelkedből és teljes elmédből. 

38. Ez az első és nagy parancsolat. 

39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 

40. E két parancsolat az alapja az egész törvénynek és a prófétai beszédeknek. 

Nézd meg, hogy mi az első. Isten hogyan viszonyul hozzánk, arról már beszéltünk. Hogy 

viszonyuljunk mi Istenhez? Az ószövetségben Ő ezt parancsolatba adta. A Tízparancsolatban 

találod. De hatalmas, kegyelmes Istenünk van, mert nem azt akarja, hogy parancsra szeressük 

Őt, hanem önmagunktól, Önmagáért. Ezért töltötte ki az Ő szeretetét a mi bensőnkbe, hogy Őt 

minden kötelezettség nélkül szeressük. Nem parancsra. Hogy lehet parancsra szeretni? Az 

ószövetségi emberben nem volt benne Isten szeretete, nem volt benne Isten Szelleme, nem 

volt újjászületve. Ő csak a természetes emberi szeretetből tudott szeretni. Ezért mondta Isten a 

Tízparancsolatban, hogy: Szeresd a te Uradat, Istenedet, és csak neki szolgálj! Ők azt 

tanították, hogy: Szeresd a felebarátodat, gyűlöld ellenségedet! Mit mond Jézus a hegyi 

beszédben? Én pedig azt mondom, hogy szeresd azokat is, akik téged üldöznek, gyűlölnek! 

Imádkozz értük! Ez az első parancsolat, és ez az első szeretet. Nézd meg, hogy Jézus mindent 

ennek az első parancsolatnak vetett alá, hogy szeresd a te Uradat, Istenedet, és csak neki 

szolgálj! És csak azt tedd, amit Ő mondott. Mit jelent ez? Azt, hogy az Igén cselekszünk. Az 

Igén cselekedni, az  a szeretet, az isteni fajta szeretet. Ebbe belefér az is, hogy megsimogatod 
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a másik fejét, hogy biztatod a másikat. Pál mit mond Timótheusnak? Ints, feddj, buzdíts! 

Benne van a szeretetben az intés, a feddés, a buzdítás. 

Azt mondja az Írás, hogy a szeretet nem gerjed haragra. Nézd meg, Jézusról mit ír a Biblia. 

Miután a vizet borrá változtatta, a következő dolga ez volt, amit most felolvasok. Nézzétek 

meg! Jézus kicsoda? A szeretet.  

János 2,13–17. 

13. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. 

14. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltó-

kat, amint ülnek vala: 

15. És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a 

juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; 

16. És a galambárusoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én 

Atyámnak házát kalmárság házává. 

Pedig azt mondja, hogy a szeretet nem gerjed haragra. Az a szó, ami ott haragnak van írva 

a görögben, ez még egy helyen szerepel. Az Apostolok cselekedetei 17-ben, amikor Pál 

Athénban prédikál, és azt mondja az Írás, hogy Pál haragra gerjedt, dühbe gurult. Ez az 

emberi fajta düh. Ott használja ezt a szót a Bibliában, amit az 1Korinthus 13-ban haragnak 

nevez. De van egy, ahogy a teológusok mondják, szent harag. Ami nem az ember ellen van, 

nem egy féktelen, szabadjára engedett emberi düh, meg dühroham, hanem ez egy kontrollált 

indulat. A Biblia mondja a Filippi levélben, hogy: Az az indulat legyen bennetek, amely volt a 

Krisztus Jézusban. Azt olvassuk, hogy Jézus haragra gerjedt. De miért? Mi váltotta ki az Ő 

haragját? 

17. Megemlékeznek pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való 

féltő szeretet emészt engem. 

Mi az első szeretet? Az Isten Igéjéhez, az Istenhez fűző szeretet. Ez az első szeretet, és 

ennek kell elöl lenni. Ez felülír mindent. 

A Máté 5,22-ben azt mondja Jézus, hogy: Mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, 

méltó az ítéletre. Itt azt írja, hogy ok nélkül. Tehát van olyan ok, ami esetleg szent haragra 

gerjeszthet téged. Az nem egy kontrollálatlan, féktelen, durva harag, hanem érted lévő, az 

emberért lévő. Nem az ember ellen, hanem az emberért lévő. Óriási különbség van közte!  

Jézus haragra gerjed még egyszer. Olvasok még egy igeverset.  

Márk 10,14. 

14. Jézus pedig ezt látván, haragra gerjedt és monda nékik: Engedjétek hozzám jönni 

a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. 

Engedjétek ide hozzám őket! Egy szent cél érdekében. Az nem egy féktelen dühroham 

volt. Igenis, van Istennek haragja az engedetlenség fiaira, de ez nem egy érzés, hanem egy 

szent ügy érdekében való dolog. Az ember érdekében, az emberért, és nem az ember ellen. 

Márk 3,4–5. 

4. Azoknak pedig monda: Szabad-é szombatnapon jót vagy rosszat tenni? Életet men-

teni, vagy veszni hagyni? De azok hallgatnak vala. 

Jézus itt a farizeusokról beszél. 

5. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, monda az 

embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze, és éppé lett, mint a 

másik. 

Látjátok, hogy szeretet néha valóban haragszik, de ez nem az emberi, féktelen düh. Hanem 

miért haragudott?  Az ő hitetlenségük miatt haragudott. Meggyógyította a sorvadt kezűt. És 

mondá az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! És kinyújtá, és gyógyult lett a keze, miképpen a 

másik. Ezt jövő héten folytatjuk, mert még nagyon izgalmas részek vannak hátra. 

Én hiszem, hogy ma segített ez nekünk, hogy egy kis alapot vegyünk abban, hogy a szere-

tet nem az, amiről sokan azt gondolják, hogy az. Így összegezzük az egészet. Mert a szeretet 
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maga Isten. A szeretet nem cselekedet, hanem legfeljebb egy megnyilvánulása a mi isteni 

természetünknek. A szeretet nem érzés, hanem maga Isten. Az a lényeg, hogy ez van az első 

helyen, az első szeretet, az Isten szeretete. Amikor te hallgatod az Igét, akkor azért hallgatod, 

mert szeretnél Istentől kapni, mert akkor Őt hallgatod. Nagyon sokszor elnézem, hogy a drága 

szentek, amikor prédikálok, nyelveken imádkoznak. Ez több emberen is látszik. Ez tisztelet-

lenség Isten felé! Akkor nem tiszteljük az Igét. Gondolj bele, ha Jézus odaállna eléd és 

beszélne hozzád, akkor te mit csinálnál? Nyelveken beszélnél? Biztos, hogy hallgatnád Őt 

tátott szájjal! Amikor az Ige szól, amikor az Igét prédikálják – mindegy, hogy éppen ki az 

edény –, akkor Isten szól hozzánk. Isten szól az Igén keresztül. Nem az én bölcsességem, mert 

az nem segít neked, hanem Isten bölcsessége. Isten bölcsessége! Ez fölépíthet bennünket, hitet 

adhat, erőt adhat, győzelmet ad nekünk! Ámen. 

Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kegyelmét! Folytatjuk a jövő héten, mert ez egy nagyon 

izgalmas téma. Ebben alapot kell venni, ez fogja megváltoztatni az életünket. Ha megismerjük 

Őt, megismerjük az Ő szeretetét, akkor nem a mi karrierünk számít. Az egyház nem 

luxushajó, hogy beülünk a karosszékbe, és várjuk, hogy kiszolgáljanak bennünket. Mindenki 

megmossa a mi lábunkat, mert akkor járnak velem szeretetben. Nem, az egyház egy mentő-

hajó! Arra lettünk elhívva, hogy elvigyük az Isten szeretetét az emberekhez. Hálát adunk 

Istennek! Köszönjük az Ő kegyelmét! Dicsérjük Őt! Köszönjük az Úr Jézus Krisztus 

kegyelmét! Köszönjük az Ő szeretetét! Halleluja, halleluja! 

Most azokhoz szeretnék szólni, akik esetleg még nem ismerik az Úr Jézus Krisztust 

személyesen. Akik még nem tapasztalták meg soha Isten szeretetét, akik még nem fogadták 

be Isten szeretetét, akik még nem fogadták be Krisztust a szívükbe. A Biblia azt mondja, 

Jézus szavai ezek, hogy újonnan kell néktek születnetek, mert ha újjá nem születtek, nem 

mehettek be Isten országába. Mi lesz ez az új teremtés? A bukott ádámi természetű emberből 

egy új teremtéssé, egy krisztusi emberré lesz. Ez az újjászületés által történik meg, amikor 

átmegyünk a halálból az életre. A halál szó elkülönülést jelent. A szellemi halál azt jelenti, 

hogy az ember szelleme elkülönült Isten Szellemétől. Amikor befogadod Jézust, akkor az Úr 

Jézus és a te szellemed eggyé lesznek. Isten Szelleme és a te szellemed eggyé lesznek, egy új 

teremtés leszel. Ehhez egyetlen dolgot kell tenned: meg kell vallani a hitedet abban, amit 

Jézus Krisztus elvégzett a kereszten! A hitünk alapja, hogy Jézus Isten Fia, meghalt, 

eltemették, feltámadt. És mi ebben a feltámadt Jézusban hiszünk. Jézus él, és ezt az élő Jézust 

be kell fogadni a szívünkbe. Ez már többetekkel megtörtént, de ha csak egy személy is van 

köztünk, aki még nem fogadta be Őt, arra kérlek, hogy mondd el ezt az imát, add át az 

életedet Jézusnak! Add át a szívedet Neki, hívd be Őt az életedbe! 

Mondjuk együtt: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én 

bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazu-

lásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél 

az én Gyógyítóm! Jézus, Te vagy az én Uram, Te vagy az én Megváltóm, Te vagy az én Gyó-

gyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztus-

ban. Az Ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje 

igazság. Ámen. 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 


