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SZERETET KONTRA GYŰLÖLET 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. szeptember 13. 
 

Halleluja, dicsérjük az Urat! A múlt alkalommal a szeretetről volt szó, mégpedig arról, 

hogy mi az az első szeretet. Nyilván a szeretet témakörét soha nem lehet befejezni, hiszen 

minden összejövetelünknek, minden alkalmunknak erről kellene szólnia. Erről szól a teljes 

Szentírás. A szeretet nem más, mint maga az Isten, ezt a múlt alkalommal megnéztük. Ma 

viszont a szeretetet az ellenpárral együtt nézzük meg. Szeretet kontra gyűlölet. Erről lesz ma 

szó. De előtte egy kis ismétlés, ahol a múltkor abbahagytam. Mi az az első szeretet? A 

Jelenések könyve 2,1–5-ben kezdtük. Amikor Jézus, Jánoson keresztül a Patmos szigetén a 

hét gyülekezet vezetőjének írta a levelet. Itt hagytuk abba a múltkor.  

Jelenések 2,1–5.  

1. Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az Ő jobbke-

zében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között: 

A hét csillag a gyülekezet vezetője, a gyertyatartó pedig a gyülekezet. Nyilván ezek 

szimbólumok, ezt ti is tudjátok. Azt mondja Jézus: 

2. Tudom a te dolgaidat, a te fáradozásodat és állhatatosságodat, és hogy a gonoszo-

kat nem szenvedheted, és megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, 

holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; 

Isten előtt semmilyen dolgunk nincs rejtve, Ő minden dolgunkat tudja. Tudja, mennyit 

fáradozunk, tűrünk.  

3. És terhet viseltél, és állhatatos (béketűrő) vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem 

fáradtál el. 

Jézus megdicséri ezt a gyülekezetet, hogy mennyi erőfeszítést tettek. Nem tűrik a 

gonoszságot, akiket hazugnak találtak, azokat megkísértettek. Terhet viseltek. Béketűrő is 

volt, és Jézus nevéért fáradozott ez a gyülekezet. Nagyon aktív, nagyon buzgó volt. Csak a 

sok munka között, a sok buzgóság között – ahogy szokták mondani – a sok bába között elvész 

a gyerek. Azt mondja Jézus: 

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

Ezt beszéltük a múltkor, hogy mi ez az első szeretet? Jézus megdicséri őket, és egyetlen 

egy mondása van ellenük, hogy az első szeretetet elhagyták. Mi ez az első szeretet? Mert erről 

tudnunk kell. Jézus figyelmezteti őket: 

5. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket 

cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom 

helyéből, ha meg nem térsz.  

Ezek Jézus szavai. Itt szeretnék valamit kiemelni. Azt mondja, hogy az előbbi cseleke-

deteidet cselekedd. Mi volt az előbbi cselekedet? Fáradozott az Úrért, hosszan tűrt, nem 

szenvedte a gonoszságot. A gonoszokat nem szenvedted. Ugyanezt tedd továbbra is. Kísértsd 

meg azokat, akik hamisan apostoloknak mondják magukat, hazugoknak találtad őket. Azt 

mondja Jézus, hogy ezeket is tedd. De tedd a béketűrést, tehát legyél béketűrésben, az én 

nevemért fáradozzál! Tehát az Úr azt mondja, hogy ezeket ne hagyja el, de meg kell térni eb-

ből. Akkor itt fölmerül a kérdés, hogy mi az első szeretet? A múlt alkalommal megbeszéltük, 

hogy a szeretet nem egy érzés. Többféle pontját emeltük ki a szeretetnek. Öt fajta szeretet, 

amit megkülönböztet a világ. Ebből a négy a világi fajta szeretet, ezeket megnéztük a múltkor, 

az előző videón megnézhetitek. Amiről szól a Biblia, az az agapé szeretet. Hát akkor mi lehet 

ez az első szeretet? A szeretet nem egy érzés. Nézzük csak meg az 1Korinthus 13-at! 

Lapozzunk egy kicsit oda.  

1Korinthus 13,1–7. 
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1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet (agapé) pedig nincs 

énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 

Mindegy, hogy milyen szépen beszélsz, mindegy, milyen kedves vagy, mindegy, milyen 

aranyosak vagyunk, mindegy, milyen szelídek vagyunk, a szeretet pedig nincs énbennem, 

olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Tehát nem számít maga a beszéd, 

maga a cselekedet. A második: 

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 helyükből, 

szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok. 

Nem számít, hogy mennyit tudunk. Nem számít, hogy mennyi ismeretünk van. Nyilván a 

világnak is van hite, van világi fajta hite. Hiszen ha megnézzük, hogy a világi embernek is 

van hite, hiszen nagy világi vállalatokat építenek, nagy dolgokat tesznek. Nagyon sok mindent 

tudnak megtenni az emberek, de ha ezt nem az isteni fajta szeretet táplálja, és motiválja, azt 

mondja, hogy akkor semmi vagyok. Mindegy, hogy vagyonomat mind felétetem is  

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

pedig nincs énbennem, semmi hasznom abból.  

Mindegy, hogy kinek mit osztogatnak szét. Nézzétek meg, hogy rengeteg olyan vállalat 

van, akik jótékonykodnak. Teszik ezt sok minden okból. Lehet jót cselekedni mindenféle 

okból, de ha ezt nem a szeretet motiválja, akkor az égvilágon semmit nem ér. Van, akik azért 

adakoznak, hogy reklámot csináljanak ezzel maguknak. Sokféle motivációja lehet a jó 

cselekedeteknek is.  

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

nem fuvalkodik fel. 

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

tartja számon a gonoszt, 

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

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

Végig fogjuk nézni. Akkor mi ez az első szeretet, mégis, amiről Jézus beszél, hogy oda 

kell visszatérnünk? Mátéban is megnéztük a múltkor: 

Máté 22,37–40. 

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

lelkedből és teljes elmédből. 

Mi az első parancsolat, ami volt az ószövetségben? Tudom, nem vagyunk az ószövetség 

alatt, az újszövetség alatt vagyunk. Mi volt a legeslegelső parancsolat? Szeresd az Urat, a te 

Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Az első szeretet, ez az első nagy 

parancsolat! Jézus világosan kifejti. 

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. 

Ettől a két parancsolattól függ az egész törvény, és a próféták. Ha megnézed Jézus szol-

gálatát, Ő mindent ennek a parancsolatnak vetett alá. Jézus maga a szeretet. Azt is meg-

beszéltük, hogy Isten maga a szeretet, az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem, ők hárman egyek. 

Három az egyben, egy a háromban. Ők ugyanaz. Ha az Atya szeretet, Jézus is a szeretet. Jézus 

szeretet, aki megjelent testben, a testben megjelent Ige, Jézus mutatta meg nekünk Isten 

szeretetét, hogy kicsoda az Atya. Jézus nélkül nem tudjuk megismerni az Atyát. A Szent 

Szellem által töltetett ki belénk az Isten szeretete. Tehát ez az első nagy parancsolat. Az 

újszövetségi parancsolat mind ugyanezt tartalmazza. Egy módosítással, hogy ez a parancsolat 

nekünk nem külső kőtáblán van, egy érzéketlen kőtáblán, hanem Isten beleírta a szívünkbe, 

mert az Ő szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Ez az 

első szeretet.  
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A szeretet nem gerjed haragra, ahogy Márk evangéliumában olvashatjuk. Sok mindent 

elolvastunk itt a szeretettel kapcsolatban. A Bibliában pedig azt látjuk, hogy mégis Jézus 

haragra gerjedt. Haragra gerjedt, volt benne egy szent harag, ahogy ezt a teológusok szokták 

mondani. A János evangélium 2. fejezetében olvassuk Jézus első csodáját, amikor Kánában a 

vizet borrá változtatta, néhány sorral később pedig azt olvassuk, hogy Jézus ostort ragadott, és 

kiűzte a templomból a kufárokat, a pénzváltókat, fölborogatta az asztalokat, és hát biztos, 

hogy nem szépen suttogott magában, amikor ezt tette. Azt írja az Írás, hogy a tanítványok 

később megemlékeztek arról, hogy az Atya házához való féltő szeretet tette ezt, ahogy meg 

van írva a korábbiakban. Tehát ez az első szeretet, ami mindent fölülír, az Isten szeretete. Az, 

hogy mi Őt tesszük az első helyre. Aztán a Márk 10-ben olvassuk: 

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. 

Mi a különbség e között a harag között, meg aközött, amikor valaki a másik ellen, a másik 

elpusztítására használja a haragját? Az, hogy Isten haragja értünk van, és nem ellenünk. Az 

nem a féktelen emberi düh, ami a másikat akarja elpusztítani. Tehát Jézus a szeretet, ami 

mindent dolgot fölülír. Az pedig Isten szeretete és az Igének a szeretete. Van itt egy másik 

igehely, amikor egy sorvadt kezű volt a templomban, és a farizeusok kísértették Őt.  

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.  

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.  

A következő kérdés az, hogy Isten szeretete, vagy ember szeretete? Isten szeretete elé sem-

mit nem lehet helyezni. Ha megnézed Jézus szolgálatát, ez az irányvonal végig megmaradt. 

Isten szeretete elé az Úr semmit nem helyezett. Ebből a szeretetből tud csak fakadni az 

emberek iránti szeretet. János első levelében olvassuk, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Aki 

nem szeret, az nem lett teljessé Isten szeretetével, mert Isten maga a szeretet. Először is meg 

kell, hogy ismerjük az Ő irántunk való szeretetét, mert Ő a szeretetéből mindent odaadott 

nekünk. Mindent. Ezt a szeretetet el kell fogadnunk Istentől, és ezt a szeretetet tudjuk mi 

tovább közvetíteni. Ez a szeretet kell, hogy kiáradjon más emberek felé. Ami felépíti, 

felemeli, és nem pusztítja, és nem rombolja az embereket. János evangéliumra megyünk. 

Jézus mondja a farizeusoknak: 

János 5,42. 

42. De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. 

A farizeusok sok minden jó dolgot megtettek. Sőt, sok olyan jó dolgot, amit talán mi, 

keresztények nem is teszünk. Adakoztak, böjtöltek, mindent megtettek a törvény szerint, amit 

csak megtehettek. De Jézus mégis azt mondta, hogy Isten szeretete nincs meg bennetek. Ne 

felejtsük el, hogy ez ószövetség. Az ószövetségben nem lakott Isten Szelleme az emberben. 

Nem volt bennük az isteni fajta szeretet, ez a szeretet, ami nekik parancsba volt adva, a 

törvényből volt. A törvényből igazából nem lehet szeretni, és ezért mondta az Írás a Jeremiás-

ban, hogy új szívet fogok nekik adni. 

Jeremiás 31,33. 

33. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt 

mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Iste-

nükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.  

Az én törvényemet bele fogom írni a belsejükbe, és ez a különbség a két szövetség között. 

Tehát azt mondta nekik Jézus, hogy nincs meg bennetek Isten szeretete. Pedig megtették a 

helyes dolgokat. Jézus fölborogatta asztalokat. Mit feltételezel, ha kívülről megnézed ezt? 
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Mondjuk, most valaki egy felvételen látná, hogy valaki ezt teszi. Mit feltételeznél róla? Hú, 

hát dühöng, meg mit tudom én. Ezt a cselekedetet, bár lehet, hogy kívülről rossznak látszik, 

mégis a szeretet motiválta. Szeretném, ha megértenétek, hogy az isteni fajta szeretet nem az, 

amit nagyon sokan gondolnak róla. Az isteni fajta szeretet nem az, hogy azt csinálok, amit 

csak akarok. Ha bármit valaki neked tilt, ha valaki int téged, hát akkor nem jár szeretetben 

veled. Ugye? Hányszor vertek fejbe téged is ilyen Igével? Engem is, és valószínű még fognak 

is. De a Biblia nem azt mondja, hogy verjétek fejbe egymást Isten Igéjével, hogy a másik 

járjon szeretetben. Egyszer valaki felolvasott nekem a Bibliából, meg akart dorgálni az ő 

elképzelése szerint. Én elfogadom az Igét, és elfogadom a kiigazítást is, és nincs ezzel semmi 

probléma, csak megkérdeztem tőle, hogy kié az a Biblia, amit olvasol? Azt mondta, hogy hát 

az enyém. Hát akkor az, ami benne van, az kié? Akkor talán az is a tiéd, nem?  

Nagyon sokan ki akarják szedni a szálkát a másik szeméből. Mindannyian tettünk ilyet, ne 

mondd, hogy nem. Jézus mit mond? Azt mondta, hogy oké, de vedd ki előbb a saját szeméből 

a gerendát. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy a szálkát nem kell kivenni a szemünkből. De 

azt mondta, hogy előbb a magunkéból vegyük ki a gerendát. Ez is a szeretet. Azt mondja: 

János 5,43–44.  

43. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jönne a 

maga nevében, azt befogadnátok.  

Ez az, amikor nem Istenre tekint, hanem emberre. Amikor az emberek imádata van ott. 

Amikor nem Isten van az első helyen, hanem emberek. Embereket akarnak fölemelni, 

embereket akarnak dicsőíteni, embereket akarnak imádni, és ez bálványimádás! Gyűlöletes 

dolog Isten előtt, ha bárkit eléje akarunk helyezni. 

44. Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely 

az egy Istentől van, nem keresitek? 

Egyvalaki dicsőülhet meg, egyvalakinek jár a dicsőítés, és az imádat, és az Ő neve Jézus. 

Ez mindannyiunk felelőssége, hogy az egyházakban, a gyülekezetekben nem személyek 

vannak fölmagasztalva és dicsőítve, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus. Egyedül Övé 

minden imádat, minden dicséret, minden dicsőség. Mert ha Ő nincs, akkor nem tudunk 

összejönni, akkor nincs egyház, nincs örök életünk. Nincs gyógyulás, nincs gyarapodásunk, 

nincs növekedésünk, mert mindannyian pogányok, elveszettek voltunk. Az egyetlen, aki 

méltó a dicséretre, az imádatra, az Úr Jézus Krisztus. A Szent Szellem róla tesz bizonyságot, 

azt mondta Jézus. Az Atya az Úr Jézus Krisztusban dicsőül meg. Övék a dicsőség. Az Úré a 

dicsőség. Minden dicsőség. Ember nem vehet magának dicsőséget.  

Pál apostol ugyanúgy az Igét védelmezte. Tudjuk azt, hogy üldözte a keresztényeket, 

üldözte Krisztust, és a damaszkuszi úton találkozott a feltámadt Krisztussal. Mit kérdezett tőle 

az Úr? Saul, Saul, miért kergetsz engem? Nem azt mondta, hogy miért kergeted az én 

egyházamat? Miért kergetsz engem? A sátán mindig a gyülekezet ellen, az egyház ellen lesz. 

Nézem a híreket, mikor támadják az egyházakat, az egyházaknak a vezetőit. Nem az egyház 

vezetője a célpont soha, hanem az ördög mindig a menyasszonyt akarja. A menyasszony 

pedig a gyülekezet. Ez csak a sátán, aki el akarja pusztítani. Miért? Mert az Isten rendelte el. 

Ez az a hely, ez az a közösség, ahol Ő jelen van, amikor összejövünk, amikor dicsérjük Őt, és 

a gyülekezetnek megvan a feladata, most nem akarok ebbe belemenni, de egy dolog biztos, 

hogy a gyülekezet potenciális ellensége az ördögnek. A mi tusakodásunk nem test és vér ellen 

van, hanem a sátán ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. 

Efézus 6,12. 

12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek 

ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei 

ellen, melyek a magasságban vannak.   

Pál apostol szintén nem nagyon finomkodott, amikor félre akarták magyarázni Isten Igéjét, 

hanem egyenesen odamondta az igazat.  
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Galata 1,6–10. 

6. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar 

más evangéliumra hajlotok. 

7. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus 

Evangéliumát.  

8. De akár mi, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, 

amit néktek hirdettünk, átkozott legyen.  

Ezek nagyon erős szavak. Nagyon erős szavak Pál apostoltól, aki által Isten Szelleme adta 

az 1Korinthus 13-at, a szeretet himnuszát. Aki által papírra vetette nekünk, bekerült a Bib-

liába. Ő mondja, hogy legyen átok, aki mást hirdet, mint ami Isten Igéjében le van írva. Az is 

a szeretet része, hogy megőrizzük az Igét, megőrizzük az Ige tisztaságát. Ez is a mi 

felelősségünk, és nem hagyjuk a hamis tanokat elterjedni. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy az 

embereket vissza akarnak vinni az Ószövetségbe, vissza akarnak vinni a törvénybe. Meg 

akarnak kötözni. Pál nagyon dühös lett ettől. Elfogta őt is ez a szent harag. 

9. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit 

azon kívül amit elfogadtatok, átok legyen.  

10. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igye-

kezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája 

nem volnék.  

Ez a kérdés, hogy embereknek engedtek, avagy Istennek? Hányan akarnak megfelelni 

mindenkinek? Hányan szeretnék elnyerni másoknak az imádatát, a tetszését. Sajnos ez bejött 

a világból, bekerült a keresztény egyházakba. A világ nem mindig jól lát bennünket. Ennek itt 

nem így kellene lenni. A 2Timótheus 4,2. igevershez megyünk. Nézzétek meg, hogy mi az, 

amit tennie kellett Timótheusnak. Pál egyik szolgálója volt Istennek. 

2Timótheus 4,2–5. 

2. Hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan időben, ints, feddj, 

buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 

Tehát a szeretetnek ott van a helye az intésben is, a feddésben is, és nyilván a buzdításban 

is. Teljes béketűréssel és tanítással. Amikor itt állunk, bármelyik szolgáló áll itt, akkor nem a 

saját véleményét hirdeti. Egyetlen szolgálónak sincs erre küldetése, és nincs erre joga. Hanem 

mi az Igét közvetítjük a legjobb hitünk, a legjobb tudásunk szerint. Intünk, feddünk, 

buzdítunk. Erről szól a Biblia. Erről szól a szolgáló. Erre kérte Pál apostol Timótheust, hogy 

ezt tegye.  

3. Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást el nem szenvedik, hanem a saját kíván-

ságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; 

Mert viszket a fülük. Én a kedvenc akárkit akarom hallgatni! Én meg azt akarom hallgatni! 

Tudjátok mit? Én meg Jézust akarom hallgatni, és az Ő Igéjét! Ha te is erre tekintesz, nem egy 

tökéletlen edényre, akár mint maga Pál apostol volt, vagy én vagyok, vagy bármelyik ember, 

hanem az Igére. Ami téged fölépíthet. Aki által el tudod venni Istennek az áldásait, az Ige 

fölnövekedik benned, akkor az Ige az jó gyümölcsöt fog teremni az életedben. Isten Igéjére 

kell, hogy tekintsünk!  

4. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak.  

Látásokról és próféciákról beszélnek az emberek. Ezt mondja az Úr, azt mondja az Úr. 

Nekem ezt mondta, és közben levette az internetről valahol. Döbbenetes dolgok történnek 

meg, aminek nem lenne szabad megtörténni. Nem a mesék, nem a látások vezetnek 

bennünket. Nem az érzéseink vezetnek bennünket. Még csak nem is az ajándékaink vezetnek 

bennünket, hanem Isten Igéje. Maga a szeretet vezet bennünket. Maga a szeretet vezérel 

bennünket. Az mindannyiunk épülésére, javára, hasznára van. Ha pedig a hamis dolgok 

terjednek el, akkor az mindannyiunknak romlására van. 
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5. De te józan légy mindenekben, tarts ki a nehézségekben, az evangélista munkáját 

cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.  

A Jeremiásban van egy igevers, ami ide illik: 

Jeremiás 17,5. 

5. Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki embereken bízik és testbe helyezi erejét, 

az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!  

Ez Isten szava hozzánk. Valaki szóvá tette nekem, hogy én az Ószövetségből prédikálok. 

Hogy az Ószövetségből hozok elő Igéket. Könyörgöm, drága ember, nem vagyunk az 

ószövetség alatt, az igaz, az Ószövetség megíratott a mi tanulságunkra. De ha egy kicsit a 

vallásos szemüveget letesszük, akkor láthatjuk, hogy az Ószövetség is Jézusról szól. A korai 

tanítványoknak nem volt újszövetségi Bibliájuk. Nem volt János, nem volt Máté, Márk, 

Lukács evangélium, semmi nem volt, ők az Ószövetségből prédikálták a Krisztust. Miért? 

Mert az Ószövetség is Krisztusról szól. Az előképe. Amikor az Ószövetségben megtaláljuk a 

Krisztust, megtaláljuk az előképet, akkor az Újszövetség fényében még jobban megértjük. 

Dicsőség az Úrnak! Nincs egy jó ószövetségi Isten, meg egy újszövetségi Isten. Meg kellene 

érteni. Isten mindig ugyanaz. De más a viszonyunk, más a kapcsolatunk Istennel. A két 

szövetség abban tér el, hogy ők Isten szolgái voltak, akik a törvény alatt voltak, mi pedig Isten 

fiai, a gyermekei, a szeretett fiai vagyunk. Isten szeretne fölnevelni bennünket, hogy az Ő 

országának hasznos építőkövei legyünk. Ez másként nem megy, csak úgy, ha az Igét hallgat-

juk, az Ő Igéjét, az Ő beszédét hallgatjuk, és az Ő beszédén növekszünk.  

Pál nem tűrte a hamisságot. Nem alkudtak meg ezek a tanítványok az igazsággal. Nézd 

meg, hogy miket mondott ennek a Barjézusnak, aki Sergius Paulus tiszttartót el akarta 

fordítani a hittől.  

Apostolok cselekedetei 13,7–10. 

7. Ki Sergius Paulus tiszttartóval, ez okos emberrel volt. Ez magához hívatván 

Barnabást és Saulust, kíváná hallani az Isten Igéjét. 

8. Elimás, az ördöngös azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezik vala 

velük, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől. 

9. De Saulus, kit Pálnak is neveztek, megtelvén Szent Szellemmel, szemeit reávetve, 

10. Monda: Oh, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden 

igazságnak ellensége, nem szűnöl-é meg az Úrnak igaz útjait elfordítani? 

Pál ekkor nem járt szeretetben? Mondhatnád, hogy ezek nagyon-nagyon durva beszédek. 

De nézd meg, hogy benne van a Bibliában. Első helyen az első szeretet van. Az pedig Isten 

Igéje, és Isten igazsága, és zéró tolerancia, zéró kompromisszum az igazsággal szemben! Nem 

hagyta maga Jézus sem, és a tanítványai sem. Miért kellene ezt nekünk ma megtenni? Miért 

kellene kompromisszumot kötni Isten beszédével kapcsolatban? Isten nem változott meg. Az 

Ő Igéje sem változott meg. Tehát helye van a feddésnek. Szeretném, ha ezt a Bibliából 

látnátok. Nagyon sokszor megvádolnak bennünket, hogy körmöljük a nyájat. Nem, nem! A 

szeretet int, fedd, és buzdít. Ki kell, hogy igazítsuk magunkat mindannyian. Ha elolvasod a 

Bibliát, tele van feddéssel. A kegyelem korszaka alatt vagyunk. Isten szeret bennünket. Isten 

azt akarja, hogy egészséges, érett férfiúvá növekedjünk az Úrban mindannyian. Az 1Timót-

heusban olvassuk: 

1Timótheus 5,20. 

20. A vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többiek is elrettenjenek. 

Igei dolog ez, vagy nem igei dolog? Teljesen igei dolog, és bizony az elmúlt 24-25 év alatt, 

mióta itt vagyunk, kaptunk igei táplálást, kaptunk feddést, kaptunk buzdítást, és bátorítást, és 

növekedünk – és ez Isten szeretetéből fakad. Ez nem ellenünk van, hanem értünk. Ez óriási 

különbség! Te is megfedded a gyerekedet, és ha szükséges, el is fenekeled. Nem azért, mert 

gyűlölöd, hanem azért, mert szereted. Zsidókhoz írt levélben az van megírva, hogy akiket 

szeret az Úr, azokat megdorgálja.  
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Zsidó 12,6. 

6. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. 

Én most nem egy szigorú Istent szeretnék nektek bemutatni, hanem egy szerető Istent, 

akinek minden egyes mozzanata értünk van, és azt akarja, hogy fölnövekedjünk, és bővöl-

ködjünk, gyarapodjunk. Az Ő áldásaiban járjunk. Voltak-e a tanítványok között is torzsalko-

dások? A Jézus szent apostolai az a tizenkét alapkő, akire épül az egyház, lévén a szegletkő 

maga Jézus. Ugye tanítja Isten Igéje, tanítja a Biblia.  

Galata 2,11–16. 

11. Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz 

volt rá.  

12. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett; mikor 

pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól.  

Ez egy képmutatás volt. Amíg a zsidók le nem jöttek Jeruzsálemből, addig a pogányokkal 

együtt evett. De amikor jött Jakab és a többi tanítvány, akkor félreült, hogy nem is ismerem 

őket. Nem is ismerem ezeket a pogányokat, azt sem tudom, hogy kicsodák! Ez egy képmuta-

tás volt. Nézd meg, hogy hogyan válaszolt Pál apostol? Mit mondott Péternek? 

13. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabást is elcsábították az 

ő tettetésükkel.  

14. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az Evangélium igazságához képest, 

azt mondtam Péternek mindnyájuk előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem 

zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?  

Mihez szabta Pál apostol? Az Evangélium igazságához képest. Ez egy képmutatás volt. 

Egy hazugság volt.  

15. Mi, természet szerint zsidók, és nem a pogányok közül való bűnösök, 

16. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a 

Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a 

Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; mivel a törvény cselekedetei-

ből nem igazul meg egy test sem. 

Tehát ha mi a törvényt nyomjuk az emberekre, akkor nem járunk szeretetben. Akkor 

megkötözzük őket, és nem tudják élni a hitüket a krisztusi szabadságban, amelyre Krisztus 

elhívott bennünket. Az első dolog az Isten Igéje. Aztán vannak más egyéb dolgok is. Az 

Ószövetségben is olvasunk sok olyanról, hogy Isten bizony megfeddett embereket. Elterjedt 

az a hír, hogy Isten Szelleme nem mutatja meg a hamisságot. Ez nem igaz. Mindjárt fogok 

olvasni Igét ezzel kapcsolatban. Isten Szelleme nem kárhoztat, ez viszont igaz. Óriási 

különbség van! Mit mondott Jézus a Szent Szellemről, akit küld az Atya? Hogy elvezet ben-

neteket minden igazságra. Ha nem ismered föl a hamisságot, akkor hogy tud elvezetni minden 

igazságra? Igenis a Szent Szellem fölfedi a hamisságot. Akár emberekről is. Egyszer történt 

velem, soha nem fogom elfelejteni, mert vannak dolgok, amit az ember nem felejt el, amikor 

Isten erőteljesebben szól hozzánk. Egyszer mentünk hazafelé a feleségemmel, ilyen erőtel-

jesen nagyon ritkán, egy-két esetben hallottam a Szent Szellemet, hogy vigyázz vele, mert 

hamis! Azt hittem először, hogy a feleségem szólt, de nem szólt senki. Utána mondtam, hogy 

ördög, megdorgállak! A Szent Szellem nem mond ilyet! Uram, Igét kérek rá, hogyan lehet, 

hogy valakiről ilyet mondasz? Azt mondta az Úr, mutatok neked Igét az Ószövetségben is, 

meg az Újszövetségben is. Ki volt Elizeus? Isten felkent prófétája. Igaz? Isten kenete volt 

rajta. A Szent Szellem volt rajta. Ismerjük jól Naámán történetét, hogy eljött Szíriából, poklos 

volt, eljött Elizeus házához, és tudjuk, hogy Elizeus elküldte, hogy mártózzon meg hétszer a 

Jordánban, és meg fog tisztulni. Hosszabb a történet, de a lényeg ez. Végül is, nagy unszo-

lásra Naámán megtette, és megtisztult a poklosságtól. Mivel ő egy pogány ember volt, nem 

Istennek tudta be a gyógyulását, hanem Elizeushoz, a prófétához kötötte. Gondolta, hogy 

hoztam egy csomó aranyat, egy csomó ezüstöt, egy csomó ajándékot, és akkor megajándéko-
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zom a prófétát, Elizeust. Egy főember, egy hadvezér volt, talán a második ember volt 

Szíriában, olyan, mint akár ma valamelyik miniszter. Elizeus mit mondott? Köszönöm szépen, 

én ezt nem kérem! Mert Elizeus pontosan tudta, hogy neki semmi köze Naámán gyógyu-

lásához, hiszen az Úr szabadította meg a poklosságtól. De nézd meg, volt ennek egy szolgája, 

Géházi.  

2Királyok 5,20–27. 

20. Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének szolgája azt gondolta: Ímé, az én uram 

megkimélé ezt a szíriabali Naámánt, és nem akará tőle elvenni, amit hozott; él az Úr, 

hogy utána futok, és valamit kérek tőle.  

21. És utána futott Géházi Naámánnak. Látván pedig Naámán őt, hogy utána fut, le-

ugrott a szekérből és eleibe méne és monda: Rendben van minden? 

22. És monda: Rendben. Az én uram küldött engem, ezt mondván: Ímé, most csak ez 

órában jött hozzám két ifjú az Efraim hegyéről a próféták fiai közül: adj kérlek azoknak 

egy tálentum ezüstöt és két öltözet ruhát.  

23. És monda Naámán: Kérlek, végy két tálentumot. És kényszeríté őt és egybeköte 

két tálentum ezüstöt két zsákba, és két öltözet ruhát, és azokat két szolgájának adá, akik 

előtte vitték azokat.  

24. De mikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejté egy házban, és elbocsátá a 

férfiakat, és elmenének.  

25. Ő pedig bemenvén, megálla az ő ura előtt, és monda néki Elizeus. Honnét, 

Géházi? Felele: Nem ment a te szolgád sehová. 

Tehát elvégezte a munkát, elvette az ajándékot, már eleve hazudott Naámánnak, és akkor 

most jön a következő. Megkérdezte a próféta, hogy honnan jön? Azt felelte, hogy nem ment 

el a te szolgád sehova.  

26. Ő pedig monda néki: Nem ment-é el az én szívem veled, mikor az a férfiú 

leszállott szekeréből elődbe? Most az ideje, hogy szerezz ezüstöt, és hogy végy ruhákat, 

olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat?! 

27. Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mindörökké. És kiment 

őelőtte megpoklosodva, mint a hó.  

Most mondj egy nagy halleluját, hogy nem vagyunk az ószövetségben, hogy Isten 

kegyelme alatt vagyunk! Ki mutatta meg ezt Elizeusnak? Kenneth Hagin írja a Hívők hatalma 

című könyvében, hogy aki hazudik, az tolvaj is általában. Itt van Géházi. Isten Szelleme fedte 

fel. Isten Szelleme fedte fel! Nem vagyunk a törvény alatt, de ha valaki hazudozik, akkor az 

ördögnek nyit ajtót. Ha lop, az ördögnek nyit ajtót. Ha olyan dolgokat tesz, ami nem helyes, 

akkor beengedi az életébe a pusztítót. Nem Isten fogja elpusztítani, de Ő gyűlöli a bűnt. Isten 

gyűlöli a bűnt, mert ismeri a bűn természetét. A bűnben sajnos benne van a büntetés is. Nem 

Isten büntetése, hanem a bűn elpusztítja az embert. Ezért gyűlöli Isten a bűnt. Ezért mondja, 

hogy intsünk, feddjünk és buzdítsunk.  

Valamit itt szeretnék elmondani: Isten országa nem demokrácia. Szabad véleménynyilvá-

nítás és hasonló dolgok nem lehetségesek. Nem liberalizmus! Nem engedhetjük be a liberális 

eszméket a világból az egyházba. Isten országa teokrácia. A teo azt jelenti, hogy Isten. A 

teokrácia azt jelenti, hogy istenuralom. Isten Igéjének az uralma. Elnézem sokatoknak a 

Facebook oldalát, most egy kis feddés következik. Szeretettel, tényleg szeretettel. Tele van a 

Facebook oldalatok politikai, gyűlölködő megosztásokkal. Mi közünk nekünk a világhoz? Mi 

közünk nekünk a gyűlölködéshez? Dobálják a mocskot, a sarat egymásra a világi politikusok. 

Te keresztény meg beszállsz a csatába? Aki sárral dobálózik, maga is sáros lesz. Legyen már 

isteni bölcsességünk! S utána némelyik ember eljön a gyülekezetbe, és osztja az észt. És 

behozza ide a világot, behozza a liberalizmust. Ezt nekünk nem szabad engedni! Ez az én 

felelősségem, meg a tied is, hívőé, mindegy, melyik gyülekezetbe jársz. Ahol most hallgatod 

az Igét, vagy máshová. Isten nem ostoba. Isten ad vezetőket, ad gyámolítókat, ad szolgálókat, 
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de a leghatalmasabb dolgot mindannyian Tőle kaptuk, az Ő Szent Szellemét. Mert Isten 

Szelleme benned van, és meg tudod ítélni, hogy amiről én beszélek, az igaz-e, vagy nem igaz. 

Mert Isten Szelleme benned van! Tehát Isten országa nem demokrácia! Ez nem azt jelenti, 

hogy senkinek nem lehet szava a gyülekezetben. Dehogynem! Sőt kell, hogy legyen! Intsük 

egymást! Nem állunk oda a hazugság, a csalás, a tolvajlás, a gonoszság mellé. Mindegy, ki az 

illető. Nekünk nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a gonoszság szellemei ellen. 

Az a baj, hogy akiken keresztül esetleg ilyen dolgok jönnek, az a baj, hogy ő a célpont, az 

ördög őt akarja elpusztítani. Ha megy egy barátod valahol, és tudod, hogy ott van egy nagy 

gödör, akkor azt mondod neki, hogy menj tovább egyenesen, nyugodtan, ott van egy csapda, 

essél bele? Ez a szeretet útja? Hagyjuk, hogy azt tegye, amit akar? Mert elpusztítja saját 

magát. Ezek a hústestnek a cselekedetei. 

Tehát a törvényt az Úr a Mózesnek adta, de ugyanezt tartalmazza, ami most a szívünkbe 

íratott, megtöltve élettel, és megtöltve szeretettel. Igenis, meg tudjuk csinálni, amit az Úr 

mondott! Néha el fogjuk téveszteni. Továbbra is Isten szeretne uralkodni az életünk fölött. 

Senkinek nem uralhatjuk az életét, de csak mi tudjuk Őt trónra emelni a szívünkben. Isten ezt 

nem erőszakosan teszi, hanem szeretné, ha szabad akaratunkból tennénk meg. De Isten 

embereken keresztül vezeti a gyülekezetét. Az 1Korinthus 12,28-ban ott van, hogy milyen 

ajándékokat adott. A hívőt is és a vezetőt is a Szent Szellem által vezeti, és közösségünk van a 

Szent Szellemben. Mikor járunk szeretetben? Ha az Igét követjük, és engedelmesek vagyunk. 

Ez a szeretetben járás. Amikor az Igét követjük, akkor járunk szeretetben, mert akkor Istent 

követjük. Nem tudsz úgy nem szeretetben járni, ha Isten Igéjét követed. 

Zsidó 1,9. 

9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az 

Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid fölé. 

Isten tud gyűlölni? Isten maga a szeretet. Akkor most megint miről beszélünk? Tud 

gyűlölni? Megnéztem a „gyűlöl” szót az eredetiben, azt jelenti, hogy elutasít, visszautasít, 

nem vállal vele semmilyen közösséget. Gyűlöli a hamisságot! Ez Jézusról szól. Isten nem 

változott meg, Isten az ószövetségben is ugyanolyan Isten volt, mint most. Ő örökké ugyanaz. 

Példabeszédek 6,12–19. 

12. Haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár, 

Az Újszövetségben van-e a beszédünkről rengeteg intés? Van, tehát egyértelmű. 

13. Aki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád. 

14. Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít. 

Mit mond Jézus a hegyi beszédben? A szívből jön elő minden, onnan jönnek a gonosz-

ságok. Minden onnan jön. Ezért írja a Példabeszédek 4. részében, hogy minden féltett dolog-

nál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Az ördög meg akar sebezni 

a nyilaival. Ha megmérgezett téged, akkor el akar pusztítani. 

15. Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz 

gyógyulása. 

Nem Isten nem akar meggyógyítani. Hanem, ha megnyitod magad a gonoszságnak, ha 

megnyitod magad az ördögnek, akkor az ördög el fog pusztítani, ha Szellemmel teljes 

keresztény vagy is. Kenneth Hagin könyveiben nagyon sokszor látod ezt. Egyetlen út van, a 

szeretetnek az útja. Meg kell, hogy bocsássunk. Nem szabad, hogy személyek ellen, bárki 

ellen a gyűlöletnek a legkisebb szikrája is megmérgezze a szívedet. Ha van haragod, akkor az 

ne személy ellen szóljon, hanem a gonoszság ellen. Az ördögre haragszunk. Ez a szent harag. 

Nézzük, mi az a hat dolog, amit gyűlöl az Úr. Az Úr gyűlöli! A szeretet gyűlöli!  

16. E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálatos előtte: 

17. A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, 

18. Az álnok gondolatokat forraló szív, a gonoszra sietséggel futó lábak, 

19. A hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között! 
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Hányszor tapasztaltuk meg, hogy megkérdeztünk valakit valamiről, és ő rezzenéstelen 

arccal, mint egy viaszbaba, a szemünkbe hazudik. Hányszor tapasztaltad meg? Te is 

megtapasztaltál ilyet, ugye? Gyűlöletes az Úr előtt, és Ő ebben nem fog megváltozni soha. Se 

én nem tudom megváltoztatni, se senki más. 

János 12,25. 

25. Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök 

életre tartja meg azt. 

El kell, hogy veszítsük a saját életünket, át kell, hogy adjuk az Úrnak. Alá kell, hogy 

vessük az Úrnak. 

Róma 9,13. 

13. Miképpen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. 

Isten gyűlöl egy embert? Igen, a természetét. Azt, amiket tett, azt gyűlöli. A „gyűlöl” szó 

görög jelentése az utál, ki nem állhat. Ha ki nem állhatja Isten, akkor te miért tűröd? Akkor 

neked szeretned kell? Amit Isten szeret, azt én is szeretem. Amit Isten gyűlöl, azt mi is 

gyűlöljük. És ez a szeretet. Milyen furcsa oxymoron, ami azt jelenti, hogy intelligensen 

ostoba. De tényleg ez van, hogy a szeretet gyűlöl. A Biblia írja. Azért vettem ki ezeket az 

Igéket, mert egy-két embernek halvány elképzelése sincs erről. Ez az én felelősségem, a mi 

felelősségünk, akik itt szolgálunk. Nem megítélünk másokat, hanem, hogy erről tanítsunk. Ezt 

azért nem tudják az emberek, mert ez nem hangzott el így soha. Talán így még soha nem 

hallottuk. Az Isten a szívemre helyezte, hogy erről beszéljek. Érdekes, hogy ahogy két héttel 

ezelőtt imádkoztam, ezek jöttek elő. 

János 3,20. 

20. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a vilá-

gosságra, hogy az ő cselekedeteit fel ne fedessenek; 

Most pedig egy híres szolgáló könyvéből idézek, aki Kenneth Hagin tanítványa, Afrikában 

szolgál, ő Dag Heward-Mills. Elmondom a nevét, az ő könyvéből idézem. Tehát nem az én 

forrásom. Egy olyan szolgáló, egy olyan szolgálat, aki Kenneth Hagin szolgálatából nőtt ki. 

Nagyon ismert, keresztény körben talán nincs is, aki nem ismeri. Teljességgel tudunk azono-

sulni avval, amit ebben a könyvben ír. Egy igeverssel azért alapozzuk meg ezt az egészet: 

1János 3,15. 

15. Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyil-

kosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna őbenne. 

Nem csak fegyverrel lehet ölni, nem csak konyhakéssel lehet ölni, hanem gyűlölettel is el 

lehet pusztítani, tönkre lehet tenni másokat. Ezt az Úr embergyilkosnak nevezi, aki ezt teszi. 

Néhány dolgot minden hívőnek tudni kell a kritikákról, a vádakról, a rosszindulatú gyűlöl-

ködőkről. Ezzel fogtok találkozni. Szeretném megosztani veletek, ebből sokat fogunk tanulni 

mindannyian. 

 A gyűlölködő ember semmi jót nem lát abban, amit csinálsz. Tehát amikor téged gyűlöl 

valaki, akkor csak a rossz dolgokat látja benned. Hogyan lehet az, hogy Jézus bírálói nem 

hallották az erőteljes tanítását, és nem látták a csodáit? Bármit csinálsz, a gyűlölködő ember 

nem lát benne semmi jót. Nézd meg, amit Jézus tett. Láttak benne a farizeusok bármi jót? 

Pedig Ő maga a szeretet, Ő maga a testté lett Isten, Ő maga a tökély. Így viselkednek az 

ellenzéki pártok a parlamentben, semmi jót nem látnak egymásban. Most nem csak Magyar-

országról beszélek, a világon mindenhol így van. Ha most ezt az utcát leburkolnák végig 

arannyal, akkor az ellenzék azt mondaná, hogy nem jó, mert nem 18 karátos arannyal, hanem 

25 karátos arannyal kellett volna csinálni. Teljesen mindegy, sehogy sem jó. Ez folyik a 

világban. Nyíljon már föl a szemetek! Azért mondja János, hogy ne szeressétek a világot, se 

ami a világban van! Mindegy, hogy mit tett Jézus, az ellenségei mindig fogást kerestek rajta. 

Ha azt hiszed, hogy ez veled nem így lesz, akkor nagyon tévedsz.  

Nézzük, hogy kik ezek a bírálók általában.  



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

 

 11 

„A bírálók sokszor csalódott emberek, akik kudarcot vallottak az életben. A frusztráltság 

keserűséget okoz, ami kritizálásban nyilvánul meg.”  

Tehát akik ilyen módon kritizálnak, gyakorlatilag beteg emberek. Imádkoznunk kell értük. 

Nézd meg, mennyi gyülekezeti vezetőt támadnak, mert gazdagok, mert többre jutottak, mert 

hatalmas gyülekezeteket építettek föl, általuk Isten építette föl. A rocksztárokat miért nem 

mocskolják, amiért nagy vagyonuk van? Ötször akkora van talán, mint neki. Ábrahám áldása 

a miénk a Krisztus Jézusban. Ábrahám gazdag volt. Miért baj az, ha egy keresztény gazdag? 

Mire költi a gazdagságát? Az az Isten embere. Mindegy, ki az, mindegy, hogy hívják, és 

mindegy, hol él. Copelandot emiatt támadják. Magyarországon is vannak, akiket emiatt 

támadnak, mert gazdagok. Hát miért nem dicséritek Istent, hogy egy ilyen gazdag Istent 

szolgálunk, aki így meg tud áldani? Miért nem örülsz neki? Keresztények mocskolják, és 

odaállnak a mocskos kritikák mögé. Ki ez? Az ördög. Maga az ördög. Mert Isten gazdagságot 

ígért, hosszú életet ígért, egészséget ígért. Akkor miért irigykedünk? A szeretet nem irigy-

kedik! Ezt csinálják a bírálók. Sérült, beteg emberek, nem egészséges ember, aki ezt teszi. 

A gyűlölködő emberek gyakran a saját életükből is kiábrándulnak, valójában saját magukat 

gyűlölik. A saját sikertelenségüket, a saját kudarcukat gyűlölik. Azt írja Dag Heward-Mills:  

„Ne felejts el feltenni néhány kérdést a leghevesebb bírálóidnak. Megdöbbenten jössz rá 

majd, hogy erkölcstelen, hazug és tolvaj is”.  

Ezt nem Varga István mondja, azért idézem, mert ezt a könyvből olvasom. Egy olyan 

szolgáló, akinek kb. négyezer pásztor van a szolgálatában. Istené a dicsőség! Valószínű talál-

kozott egy-két dologgal, többel, mint mi. Én szeretek tanulni olyan emberektől, akik sikere-

sek. A bukott, kudarcot vallott emberektől én nem akarok tanulni. Mert akit követsz, oda 

jutsz, ahova ő. Ha már embertől kérsz tanácsot, akkor nézd meg, hogy honnan kéred. De a 

legjobb, ha Istentől kérjük. Mert ezek az emberek valahol elcsúsztak.  

„Semmiben nem arattak sikert, csupán megpróbálnak minket is lehúzni a saját eredmény-

telenségükkel fémjelzett szintjükre.”  

A saját szintjükre akarnak lehúzni. Vannak olyan emberek, akiket nem lehet fölemelni. Két 

dolog van. Vagy te tudod fölemelni őt, vagy ő fog lehúzni téged. Ne hagyd! 

„A gyűlölködő emberek néha nem élnek sokáig.”  

A Biblia nagyon világosan beszél erről, hogy ha szereted az életet, nem mondj rossz 

dolgokat. 

1Péter 3,10. 

10. Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, 

és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot: 

Tanítja a Biblia? Így van! Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, ki-ki hogyan 

szeret azzal élni, úgy eszi annak a gyümölcsét – a Példabeszédekben olvassuk. Ezt is nagyon 

jól ismerjük. 

„A gyűlölködő emberek sokszor küzdenek pszichoszociális problémákkal. Ez egy betegség. 

Egy gonosz dolog. Gyakran nem szeretett, elutasított emberek, akik nem tapasztalták meg a 

szeretetet.”  

Ők maguk nem tapasztalták meg a szeretetet, nem tapasztalták meg Isten szeretetét. Ha 

valakiben nincs Isten szeretete, nem tudja továbbadni. Ami nincs bennünk, nincs benned, amit 

nem hittél el, azt nem tudod tovább adni. Sokszor azért bírálnak, mert fel akarják hívni 

magukra a figyelmet. A figyelem középpontjába szeretnének kerülni. Vannak, akiket ez éltet, 

hogy ő van a figyelem középpontjában, és ha lankad az emberek figyelme irányukban, akkor 

az égvilágon mindent megtesznek, hogy elnyerjék az emberek dicsőítését, elnyerjék az 

emberek lájkjait. Vannak, akik addig nyomják a Facebookot, amíg el nem érik az ezer lájkot, 

mert ez élteti őket. De ha megismerted Isten szeretetét, akkor nem az emberek lájkjaira 

vágysz. Persze mindenkinek jól esik a biztatás, jól esik, ha elismernek, de az imádat nem 

feltétlenül a Krisztusban való biztatás. Tehát van itt egy határ.  
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Jézus nem válaszolt a bírálóinak, a sokaság éhségére, szomjúságára reagált. Ellenségei 

gyűlöletével azonban nem törődött. Jézus arra reagált, hogy a szükségeket betöltse. Látjuk, 

hogy vannak olyan emberek, akik nagyon szeretnek okoskodni, vitatkozni, szeretnek minden-

kit kioktatni, miközben ezrek, tízezrek mennek a pokol felé. Mi lélekmentők vagyunk, élet-

mentők vagyunk. Az a szeretet, amikor az embereket kiszabadítjuk az igehirdetés bolondsága 

által a pokolból. Olyan emberek is vannak, akik nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal. 

Kérdezd meg Manyikát, itt ül, nyolcvanon fölül lehet. Lehet, hogy több embert vezetett az 

Úrhoz, mint mi itt összesen, ahányan vagyunk. Nézd meg, ha adsz neki kétezer forintot, az tíz 

perc múlva valamelyik hajléktalannál van. Ez a szeretet. Ha nem tudod, hogy mit kezdjél 

magaddal, beszélgess el Manyikával. Megszégyenülhetünk mindannyian. Ez a szeretet! 

Tehát Jézus nem törődött az ellenségeinek a dolgaival. A Lukács evangéliumban áll, hogy 

Pilátus és Heródes akkor békültek ki, amikor Jézust vádolták. Nézd meg, hogy az ellenségeid, 

ha találnak egy közös ellenséget, mindjárt barátok lesznek. Mindjárt leparoláztak egymással. 

Gyűlölték egymást egyébként Heródes meg Pilátus, de ha Jézust kellett vádolni, egyből 

barátok lettek. A világban nem ugyanez van? Így van, így működik! 

„A kritikák hozzátartoznak a te keresztény életedhez, vagy a szolgálatodhoz.”  

Ez része az életednek, kritika nélküli keresztény élet, szolgálat nem létezik. Nincs! Nem 

létezik! Jézus tökéletes volt! Ha most megrettentél és föl akarod adni, akkor ne add föl, csak 

tudjad, hogy ez a csomag része. Amikor befogadtad az Urat, egy potenciális ellenségévé 

váltál az ördögnek. Ezt jobb, ha tudatosítja veled valaki. Ha pedig az ördög nem törődik 

veled, akkor el kellene gondolkozni, hogy jól csinálsz-e mindent. Tényleg veszélyes vagy-e a 

sátán királyságára? Ha Jézust bírálták, vádolták, megölték, akkor szerinted mi történik majd a 

hozzá hasonló nem tökéletessel? Ha a tökéletessel ezt csinálták, veled mit fognak tenni? Miért 

rettensz meg ettől? Miért ijedsz meg ettől? Miért félsz ettől? Ez csak az ördög, az pedig le van 

győzve! Halleluja! Dicsérjük az Urat! 

„Lehetetlen úgy szolgálni, hogy ne vádoljanak meg.”  

Lehetetlen! Viszont Jézus jutalmat ígért az üldözésekkel együtt. Jutalmat az üldözésekkel 

együtt. 

Márk 10,30. 

30. Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvére-

ket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon 

pedig örök életet. 

Ez mind, mind, mind a csomag része. A keresztény életed része. Ellened fognak támadni a 

családtagjaid, el fognak árulni a barátaid, el fognak téged árulni olyan emberek, akikről azt 

hitted, hogy a barátaid, a családtagjaid, a rokonok, mindenki. Ez történik! Még akár a 

keresztény testvéreid is. Ez a csomag része. Ne rettenj meg ettől, gondolkodj el ezen! 

„Valaki azt mondta: a kritika az eredménytelen emberek halálhörgése”.  

Nagyon jó, teljes igazság. Vannak, akik kritizálnak bennünket, hogy nem jól tesszük a 

dolgunkat, nem jól szolgálunk. Nézd meg, hogy ki az az ember, aki mondja. Se szolgálata, se 

semmije a világon, de kioktat téged, hogy neked mit kellene csinálni. Százszor annyi dolgot 

adott az Úr, százszor annyi talentumot, százszor annyi eredményed van, és az eredménytelen 

emberek ki akarnak oktatni téged. Hányszor tapasztaltad meg? És ez mindig így van, és így is 

lesz. Gondolkodj el ezen. Jézust kioktatták a farizeusok. Egy vaknak sem nyílt meg a szeme a 

szolgálatukban, egy halott nem támadt fel a szolgálatukban, de a saját Mesterüket, a saját 

Istenüket kioktatták. Mit gondolsz, téged nem fognak kioktatni? Ez nem biztos, hogy a segítő 

szándék. 

„Még nem találkoztam olyan bírálóval, aki jó ember lett volna. Úgy tűnik, a kritika annak 

az egyik tünete, hogy sok egyéb rossz rejlik abban az emberben. A megfertőztetett és a hitetlen 

emberek látnak tisztátalanságot mindenben.”  

Mit mond a Titusz 1,15? 
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Titusz 1,15. 

15. Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem 

tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. 

Ha meghallgatod a pletykákat, ha meghallgatod a rágalmakat, akkor eltalált téged az 

ördögnek a méreg-nyila, és megfertőzi a szívedet. Nagyon vigyázzunk a szívünkre! 

„A gyűlölködő emberek sokszor megpróbálnak vitába bevonni, vagy érvek ütköztetésébe.”  

Ne hagyd, hogy elhitessenek, a sátán elképesztő bírálásokkal, vádakkal fel akarja korbácsolni 

az érzelmeidet. Belerángatott már engemet is, mindannyian beleesünk a csapdába. Tudod, me-

lyik vitát lehet megnyerni? Amelyiket el se kezdesz. Más dolog a véleménycsere. Amikor van 

egy véleményem, odamegyek a feleségemhez, és eljövök az övével. Ez is egy véleménycsere. 

„Az ellenségeid nem építő kritikát gyakorolnak, a gyűlölködő személyiség tele van 

gyanakvással. Mindenféle rosszat feltételeznek rólad, és további bizonyítékokat akarnak sze-

rezni a gyanúik igazolására. Az ellenséged nem igyekszik építeni az életedet. Hát hogyan is 

adhatna neked bármi építőt? Helyénvaló pusztítónak bélyegezni mindent, ami az ellenségtől 

jön! Döntsd el, hogy bírálataiból bölcsességet, útmutatást nyersz anélkül, hogy beszennyez-

nének.”  

Azért oda kell figyelni néha a kritikára is, és ha annak van igazságtartalma, akkor igenis 

tessék magunkat kiigazítani. Mindannyiunknak! Higgyétek el, hogy ez a hasznunkra, a 

növekedésünkre van! 

„Bizonyos bírálatok meghallgatására ne légy hajlandó, mert azok a vád nyilai, amelyek 

meg akarják sebezni a szívedet.”  

Ugye, mindennél jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet – ez a 

Példabeszédek 4-ből van. 

„A gyűlölködő emberek sokszor tudatlanok, sok kritika részleges információkon alapszik, 

számos gyűlölködő ember tudatlan. A gyűlölködő emberek gyakran tapasztalatlanok. Sok 

bírálat szalmabábuk, tartalom nélküli emberek szájából hangzik el, akiknek sem igei ismere-

tük, sem tapasztalatuk nincs.”  

Írja Dag Heward-Mills, és a Bibliában ezeket mind megtalálod. Hiszen ő egy szolgáló, és ő 

is onnan merítette. Ez nem csak saját tapasztalat, lehetne hozzá fölolvasni történeteket 

tömegével. 

„A gyűlölködő emberek mérget hintenek a hallgatóikra. A bírálóid sokszor mélységesen 

gyűlölnek, azt akarják, hogy mások is gyűlöljenek téged. Ők gyűlölnek, és az a céljuk, hogy 

mások is gyűlöljenek téged.” 

Úgyhogy így tekints a bírálóidra! Mi a megoldás? Vissza kell küldeni a kritikát a feladónak. 

Ha legközelebb én kerülök sorra, akkor folytatni fogom a szeretetről szóló tanítást, nyilván 

ezt soha nem fogjuk tudni befejezni. Lehet, hogy egy kicsit furcsa dolog, amit ma prédikáltam 

a szeretetről, de ez hozzátartozik. Tehát akkor járunk szeretetben, ha Isten Igéje szerint 

cselekszünk. Akkor járunk szeretetben, ha az indítékaink Jézus Krisztus indítékai, és a Szent 

Szellem indítékai.  

Van egy csodálatos dalunk, hogy a szeretet erős. Énekeljük el közösen! Ez egy nagyon 

csodálatos dicsőítés. 

És kérlek benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el egy kicsit, hiszen Isten Igéje hasznos a 

feddésre, az intésre, a buzdításra, hogy tökéletes legyen az Isten embere – tanítja a Biblia. 

Hálát adunk az Úrnak, hogy tanít bennünket! Imádkozzatok érettünk is, hogy egyre több, 

egyre jobb üzeneteket tudjunk közvetíteni felétek. Ez mindannyiunknak a felelőssége. A 

hamisságnak távozni kell az életünkből! Mindegyikünk életéből. Hálát adunk Istennek! 

Mondjunk el egy rövid megvallást: Én Isten szeretetében járok, mert Isten szeretete 

bennem van. Isten Szelleme lakik az én szellememben, aki a szeretet. És ez a szeretet kiárad, 

ez a szeretet nem gyűlölködik, ez a szeretet épít másokat, mert a szeretet maga Isten. 

Visszautasítok minden mérges nyilát az ellenségnek, és nem engedem, hogy a szívemet elérje, 
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mert bennem Isten szeretete, Isten ereje, és Isten bölcsessége lakozik, aki elvezet engem 

minden igazságra. Köszönöm, drága mennyei Atyám! Megáldunk mindenkit! Én megáldok 

mindenkit, aki engem üldöz, aki engem kritizál, aki lövöldözi az ördög tüzes nyilait. Megáld-

juk, ahogy Jézus mondta, és nem átkozzuk. Mert azt mondja az Úr: Enyém a bosszúállás, én 

megfizetek! Ezért én nem állok bosszút magamért. Köszönöm, drága Úr Jézus, minden 

dicsőség, minden imádat a tied. Ámen. Halleluja! Dicsérjük az Urat!  

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

A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 


