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A SZERETET NEM ÖRÜL A HAMISSÁGNAK 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. szeptember 27. 

 

Hisszük azt, hogy a mai üzenet meg fog áldani bennünket. Fogunk kapni Istentől látást, 

kijelentést. Az elmúlt két alkalommal a szeretetről volt szó, az első szeretetről beszéltem 

először, a második tanítás pedig a Szeretet kontra gyűlölet címet viselte. Ennek a mai 

üzenetnek azt a címet adtam: A szeretet nem örül a hamisságnak. Tudjuk, az 1Korinthusi 

levél 13. része a szeretetről szól. Pál apostolon keresztül Isten adta nekünk, ezt úgy is nevezik 

kint a világban, hogy a szeretet himnusza. Tehát az első igeversünk így szól:  

1Korinthus 13,6. 

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

Itt a szeretetről ír végig. Isten maga a szeretet, az előző alkalmakon ezt megállapítottuk, és 

Isten nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Olvassuk az Igében is, amikor azt 

mondja az Írás, hogy szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, annak okáért fölkent 

téged az Isten a Szellemnek olajával a társaid fölé. 

Zsidó 1,9. 

9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Is-

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

Tudjuk nagyon jól, hogy ez Jézusról szól, mert Jézus maga az út, az igazság, és az élet. Az 

igazság nem örül a hamisságnak, de örül az igazságnak. Egy dolgot tudnunk kell, hogy a sátán 

eszköze a hazugság, és a hazugsággal pusztít. A sátán nem fegyverrel fog téged megölni, nem 

konyhakéssel támad rád, hanem egyetlen fegyvere van, amivel el tud téged pusztítani, illetve 

ami az első emberpárt is megtévesztette, elpusztította, kilopta Istennek azon áldásából, 

amiben állhattak, amiben járhattak. A sátán hazugsága ölte meg őket, az gyilkolta le őket. Az 

választotta el őket Istentől. Az választotta el őket Isten áldásaitól, és így került az emberiség 

átok alá. Mindezt a sátán hazugsága okozta. Maga Jézus azt mondja, hogy a sátán a hazugság 

atyja, a tolvaj, aki azért jött, hogy öljön, lopjon, és hazudjon. Jézus azt mondta: Én pedig azért 

jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek.  

János 10,10. 

10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöt-

tem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.  

Az igazság pedig azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és egy bőséges, túláradó életet 

tudjunk élni. Ezért nagyon fontos az, hogy Isten miért gyűlöli a hamisságot? Mert a hamisság, 

a hazugság meglop téged, kilop téged Isten áldásaiból, megtéveszt, és a megtévesztések által a 

sátán területére visz. Isten azért gyűlöli a bűnt, mert Isten ismeri a bűn természetét. A bűn 

természete a sátán természete, hogy a bűn elpusztít. A bűn egy gyilkos. A hazugság egy 

gyilkos. Isten gyűlöli a hamisságot, gyűlöli a hazugságot. Azért gyűlöli, mert szeret téged, és 

tudja, hogy az neked nem jó. Amikor megtévesztenek téged, hazugságokat beszélnek, az 

téged mindig le fog venni Isten útjáról. Nem véletlenül fogok ma erről beszélni, mert mindig 

vannak helyzetek, mindig vannak körülmények, amivel foglalkozni kell, hiszen maga Jézus is 

foglalkozott aktuális dolgokkal, aktuális eseményekkel, olvassuk a Bibliában. Valaki azt írta 

föl a Facebookra, gondolom nekem szóló üzenet volt, hogy a pulpitus nem egy üzenőfal. 

Jelentem, a pulpitus egy üzenőfal! A pulpituson azért állunk itt, hogy Isten igazságát, Isten 

üzenetét közvetítsük, ha kell, helyreigazítsunk embereket, ha kell, biztassunk embereket, ha 

kell, akkor feddjünk, intsünk, buzdítsunk. Tanítja Isten Igéje. Igen, a pulpitus egy üzenőfal, 

ahol nem az én személyes véleményem hangzik el, hanem Isten Igéjét hirdetjük, még annak 

ellenére is, ha esetleg valaki teljesen mást gondol.  

Ettől függetlenül vannak aktuális események, vannak aktuális helyzetek, amiről innen a 

pulpitusról is reflektálni kell. Nagyon sok embert tud az ördög a megtévesztés áldozatává 

tenni. Egy dolgot ne felejts el, hogy a sátán mindig a gyülekezet ellen lesz! Ahogy a 
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gyülekezet te vagy, meg én, meg mi vagyunk a gyülekezet, a sátán annak mindig ellene van. 

Ha az ördög a gyülekezet ellen támad, akkor ellened támad. Mert az ördögnek az a célja, hogy 

elpusztítsa azt a földet, amit Isten adott neked. Mert Isten ezen a földön tud téged megáldani, 

ahova odahelyezett, és a gyülekezet az a föld, ami a te áldásaidnak a helye. Írja az Írás, hogy a 

föld, amit a talpad érint, azt neked adja az Úr. Hálát adunk Istennek!  

Nagyon fontos az, hogy az Igéből leleplezzük az ördög csalásait, hazugságait, és ezt most 

éppen nyíltan fogom tenni, és minden szavamért vállalom a felelősséget, amit ma el fogok 

mondani. Tehát az ördög hazugsággal pusztít. Ezt soha ne felejtsd el! Ezért gyűlöli Isten a 

hazugokat, mert akik hazugságot szólnak, azok az ördögből szólnak. Azok az ördög tolmá-

csai, az ő üzenetét közvetítik. Minket arra hívott el Isten, hogy az igazságot szóljuk, az igaz-

ság pedig Istennek az Igéje. Nem az én vélt igazságom, nem másnak a vélt igazsága, hanem 

Isten igazsága. Az én igazságom nem számít. A te igazságod sem számít. Isten igazsága 

számít. Keresztelő Jánost megtámadták, börtönbe csukták, mert Isten előhírnöke volt, Isten 

Igéjét szólta. Azt a megbízást teljesítette, amivel Isten bízta meg, és börtönbe csukták. Bizony 

Keresztelő János is hallott Jézusról. Hallotta Jézus cselekedeteit. Hallotta, mert rossz jelenté-

seket hoztak, botránkoztató jelentéseket vittek Keresztelő Jánosnak, hiszen olyan dolgokat 

mondott Jézus, ami őt is megdöbbentette és elbizonytalanította. Azt kérdezte Keresztelő 

János, hogy tényleg te vagy a Messiás? Ott hallotta, amikor Isten szólt, amikor rászállt Isten 

Szelleme. Tényleg te vagy az? A hazugságok, a rossz jelentések, a hamis jelentések még 

Istennek a legkiválóbb emberét is elbizonytalanítják, hiszen Jézus maga mondja Keresztelő 

Jánosról, hogy emberek között nem adatott nagyobb próféta. 

Máté 11,11. 

11. Bizony mondom néktek: az asszonyoktól születettek között nem támadott nagyobb 

Keresztelő Jánosnál; de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.  

De aki a legkisebb a mennyeknek országában, az is nagyobb Keresztelő Jánosnál. Igen, 

Jézus beszélt aktuális dolgokról. Jézus csak egyetlen dolgot üzent vissza Keresztelő Jánosnak: 

Máté 11,5. 

5. A vakok látnak és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak, és a süketek halla-

nak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az Evangélium hirdettetik; 

Ezt üzente Keresztelő Jánosnak. Hogy igen, Ő a Messiás. Ő az, akit Isten küldött. Ő az, 

akit az Atya küldött azért, hogy szabaddá tegye a foglyokat. Hogy kiszabaduljon minden 

ember a sátán börtönéből, a sátán fogságából. Mert mindannyian onnan jövünk. Mindannyian 

elveszettek voltunk, mielőtt nem ismertük Jézus Krisztust, és nem ismertük az Urat. Mi 

történik akkor, amikor Isten Szellemének megnyitjuk magunkat? Csak Isten Szelleme által 

tudjuk – ha megnyitjuk Isten Szellemének magunkat – akkor tudjuk elvenni Isten áldásait. Ha 

meghalljuk Isten vezetését. Ha meghalljuk a Szellem vezetését, és az Igén cselekszünk. Mert 

a Szellemtől, Istentől jó dolgok származnak, ahogy Jakab levél írja: 

Jakab 1,17. 

17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék (Istentől) felülről való, és a vilá-

gosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.  

A jó dolgok Istentől vannak. A hamis, a gonosz pedig rossz dolgokat tervez a számodra. 

Rossz jelentéseket hoz a számodra. Isten nem örül a hamisságnak. Róma 1,18-ban olvassuk – 

a Róma 1. rész főleg a pogányokról szól.  

Róma 1,18. 

18. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlen-

sége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.  

Isten egy szerető Isten. Én ma nektek nem egy haragos Istent szeretnék bemutatni, hanem 

egy kegyelmes Istent. Aki nagyon-nagyon szeret bennünket. Aki azt szeretné, hogy 

mindannyian, egytől egyig, áldottak legyünk. Isten szeretne fölemelni bennünket. De ezt nem 

tudja megtenni akkor, ha mi megnyitjuk magunkat a gonosznak. Megnyitjuk magunkat a 
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hamisságnak. Megnyitjuk a hazugságnak. Mert az megmérgezi az életedet. Azok a hazug, 

tüzes, kilőtt nyilak megmérgezik a szívedet. A zsidókhoz írt levélben írja, hogy vigyázz, hogy 

a keserűség gyökere nehogy a szívedet megérintse, mert az tönkretesz téged. 

Zsidó 12,15.  

15. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség 

bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. 

Ezért gyűlöli Isten a hamisságot, a hazugságot, mert az igazság tesz szabaddá bennünket. 

Ha megismerjük az igazságot, az igazság tesz bennünket szabaddá. És az igazság nem más, 

mint maga Jézus. Aki az igazságot hamissággal föltartóztatja, az a sátán. A sátán, aki nem 

akarja, hogy az emberekhez eljusson Isten Igéje, a sátán nem akarja, hogy a gyülekezet 

létezzen, mert a gyülekezet az igazság oszlopa. Ha megnézitek, az egész világon óriási 

támadások vannak a gyülekezetek ellen, a keresztény gyülekezetek ellen, és ez maga az 

ördög. Mert Istennek nincs más, te vagy neki, meg én. Olyan tökéletlen emberek, mint te meg 

én. Nincs neki más, akiken keresztül el tudja juttatni az Igéjét az elveszett emberekhez. Akin 

keresztül ki tudja árasztani Isten az Ő erejét, az Ő szeretetét, az Ő gyógyító erejét az egész 

világra. Ezt rajtad keresztül tudja megtenni, mert Istennek nincs más. Ezért te nagyon fontos 

vagy neki, és Isten ezt pontosan tudja. Isten szeretne téged gyarapítani, szeretné, ha 

bővölködnél, ha minden szükséged be lenne töltve, ha nem e világ szerint járnál. Nagyon sok 

ember megnyitotta magát nagyon a világnak. Minden gyülekezet, minden egyháztag a világon 

mindenhol küzd ezzel, a gonosz be akarja hozni a világot a gyülekezetbe. Be akarja hozni a 

világnak a rendszerét a gyülekezetbe. De ez a rendszer, Isten rendszere nem a világ rendszere. 

Isten ezt tökéletesen különválasztja, és hadd olvassam föl nektek, az 1János levelében Isten 

szól hozzád: 

1János 2,15–17. 

15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a 

világot, nincs meg abban az Atya szeretete. 

Ugye nem tudunk kimenni ebből a világból? Ez ellentmondásnak tűnik, mert Isten meg 

úgy szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta. Hát akkor most mi van? Most akkor 

melyik az igaz? Nem, Isten egy rendszerről beszél. A világ rendszerét ne szeressétek. Ennek a 

világnak az útját, ennek a világnak a módját ne szeressétek. 

16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az 

élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból. 

Nagyon sok testi keresztény van, akik a saját kívánságaikat, a saját vágyaikat, a saját 

becsvágyaikat szeretnék érvényre juttatni. Ezt alárendelik mindennek. Semmi nem szent. Nem 

szent Isten dolga. Nem szent Isten gyülekezete. Nem szent Isten elhívott szolgálója, és 

sorolhatnám tovább. Semmi nem szent, csak a saját maga kívánsága, saját maga becsvágya. 

Ennek rendelt alá mindent egy-két ember. A szemnek a kívánsága. Az élet kérkedése. A 

dicsekvés. Mit értem el, mim van. Ez mind-mind sátáni, ördögi, világi dolog. Ha valamink 

van, egy valakivel dicsekedhetünk, Istennel. Mert semmid nincs nélküle, még az életed sem. 

Semmi az égvilágon. A dicsekvő beszédeket, a kérkedő beszédeket, a hazugságokat nem kell 

meghallgatni, mert az csak az ördög. Az ördög az, aki dicsekszik. Ez nem az Atyától van, 

hanem a világból. Most figyeld, mit mond a 17. igevers. Van egy mondás a világban, hogy a 

halotti ruhán nincsen zseb. Hallottátok már? Úgy mész el ebből a világból, ahogy jöttél. Te is, 

én is. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy nyolc autód van, nagy házad van, vagy mit tettél. Úgy 

fogsz elmenni, ahogy jöttél. Azt a jutalmat visszük, amit itt a földi életünk során 

megszereztünk Isten országának az építésével. Ez lesz az örökkön-örökké való jutalmunk. 

Nagyon sokan veszítették el a világ miatt a fókuszukat, és vették le a szemüket Istenről. Hány 

emberért imádkoztunk, hogy legyen gyerekük! Isten gyereket adott nekik. Hány emberért 

imádkoztunk, hogy legyen jó állásuk, legyen jó fizetésük! Megvan a gyerek, elhagyták a 

gyülekezetet. Megvan a jó állás, most már nem érek rá gyülekezetbe menni. Az ördög 
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megnyert magának! A világ megnyert magának! A világi kívánságaid megnyertek maguknak. 

Mindenki nézzen szembe ezzel, hogy kit mennyire érint, amiről prédikálok, ez nekem 

ugyanúgy szól, mint neked.  

17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, az 

megmarad örökké. 

Menjünk tovább, és nézzük az Igét. Tehát éppen ezért ne igyál zavaros vizet! Tiszta vizet 

igyál. Még a ló sem issza meg a zavaros vizet. Próbáld meg megitatni a lovat zavaros vízből. 

Nem fogja meginni. Tiszta vizet igyál! A tiszta víz az Isten Igéje. Az tiszta víz. Amikor 

imádkozunk, amikor szellemben imádkozunk, akkor egy tiszta forrás a Szellem. Csak sose 

felejtsd el, hogy az edényeken jön át! Az edény viszont lehet zavaros. A Biblia világosan 

tanítja, van erről bőséggel írva az 1Korinthusi levélben, és még több helyen a Bibliában. 

Tehát meg kell hallanunk Isten hangját. Meg kell hallanunk a Szellem hangját. Meg kell 

tudnunk azt, hogy mi az, amit Isten mond, és mi az, ami az egyéni kívánságból jön? Mi az, 

ami a hústestből jön? Mi az, ami az összezavarodott elméből jön? Különbséget kell tudnunk 

tenni. Világosan tanítja a Biblia, hogy változtassátok el az elméteket, újítsátok meg.  

Róma 12,2. 

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megú-

jítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. 

Igen, egy agymosásra van szükséged. De isteni agymosásra, neked is, nekem is. Nem kell 

félni akkor, amikor jó dolgokkal mossuk ki az agyunkat, akkor Isten világosságában fogunk 

járni. A zavaros világi dolgokat, a megháborodott gondolatokat, a megháborodott emberi 

elképzeléseket igenis ki kell vetnünk, ha tényleg akarjuk azokat az eredményeket, amiket 

Isten szeretne neked. Amiket Isten szeretne nekünk. De nézzük, hogy milyen érdekes dolgok 

és jelenségek vannak a Bibliában, fogunk olvasni példákat. Vannak emberek, akiknek nincs 

hite abban, hogy Isten jó dolgokat készített. Hogy Isten csodálatos jövőt készített a 

számunkra. Emberek a dicső múltról beszélnek. Hogy milyen volt a dicső múlt. Milyen hit 

van ebben? Van ebben valami hit? Nincs hited abban, hogy Isten az elkövetkezendő időben 

sokkal jobb dolgot tud nekünk adni, mint a dicső múltban?  

Amikor dicső múltról beszél valaki, kinek a dicsőségéről beszél? A magáéról, vagy 

Istenéről? Kinek a dicső múltjáról? Igen, hálát adunk Istennek, nagyon sok szép időt átéltünk, 

de ez csak az eleje. Mi egy jövőben hiszünk, egy jó jövőben, nem egy szép múlt elé nézünk. 

Milyen idő ez: szép múlt elé nézünk? Ezzel tömjük embereknek, hívőknek, pásztoroknak a 

fejét. Milyen hit van ebben? A dicső múltért imádkozunk. Milyen hit van ebben? Látsz ebben 

valami jövőképet? Látsz ebben valami istenit? Amikor az van az elmédben, hogy Isten a 

múltban tudott csak minket megáldani? Isten azt mondta, mikor megjelent az égő 

csipkebokorban Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. Én vagyok a Vagyok. Nem a múlt, és 

nem a jövő, hanem aki Van. Ő az Alfa, és Ő az Omega. Ő a kezdet, és a vég. Ha te egy 

múltban jót tevő Istenben tudsz csak hinni, akkor nagyon eltévesztetted! Igen, ha hátulról 

visszanézünk a múltba, akkor vissza kell néznünk. Egyetlen módon, hálaadással. Mindazért, 

amit kaptunk, mert mindannyian a múltban kaptuk az üdvösségünket, mindannyian a múltban 

kaptunk sok jó dolgot, és ezért hálát adunk Istennek. De nem hátrafelé tekintünk. Mert aki a 

múltjára tekint, az nem fogja tudni elvenni azt, amit Isten elkészített. Amit előre elkészített. 

Dicső múltért imádkozunk!  

Vannak, akik azt mondják, hogy nincsen jövőnk. Imakörben azért imádkoznak, hogy 

tönkremegy a gyülekezet. Milyen látás ez? Milyen hit van ebben? Milyen jövőkép van ebben? 

Az ilyen imakört meg kell szüntetni! Meg is tettük. Ahol ez a víziója az imakör vezetőnek, az 

nem Istentől való látás. Nagyon hallgattok. Vállalom, mit mondok! Többen kérdezték, miért 

szűnt meg a budapesti imakör. Ezért, többek között. Nincs szükség ilyen hitetlenségre! Nincs 

szükség az ördög látását közvetíteni. Mi Isten látását szeretnénk látni. Mi azt szeretnénk látni, 

amit Isten elkészített a jövőbe. A múltért szeretnénk hálát adni, és látjuk, hogy hova vezetnek 
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azok a dolgok, amikor istentelen dolgokat akar valaki közvetíteni. Amikor a kevélység, a 

büszkeség, saját maga fölmagasztalása valakinek. Volt erre az elmúlt időszakban példa, lát-

tuk, hogy hova vezet. Láthattuk ezeket, láthattuk ezeknek a szégyenteljes eredményét. Nem 

akarjuk ezt a múltat! Mi egy Istentől való, csodálatos jövőt szeretnénk, amit Isten készített el, 

és ennek a jövőnek része lehetsz.  

Most olvasok történeteket a Bibliában, hogy mi Istenben bízunk, nem emberekben bízunk. 

Ne a pásztor képességében bízzál te se, mert kicsoda ő? Senki, csak egy szolga. Ki a valaki? 

A növekedést adó Isten!  

1Korinthus 3,7. 

7. Azért sem aki plántál, nem valami, sem, aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten. 

Dicsérjük az Urat! Lehet, hogy egy kicsit erőteljesek ezek, amikről most beszélek. De Isten 

gyűlöli a hamisságot. Isten beszéde tiszta, Isten beszéde világos és érthető. Ha valahol 

eltévesztettük, akkor ki kell javítani ezeket a dolgokat. Ésaiás mint mond? 

Ésaiás 43,19. 

19. Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában 

utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. 

Ez a mi Istenünk, akit most láttok. Nem a dicsőséges múltban hiszek, hanem egy dicsősé-

ges jövőben. A dicsőséges múltért hálát adunk Istennek! Igen, lehet, hogy azt érzed, hogy 

pusztában vagy, lehet, hogy néha azt érezzük, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy menni 

kellene. De a mi Istenünk újat cselekszik. Ő nem a régit fogja cselekedni. Van egy nagyon jól 

ismert dalunk, a régi elmúlt, és újjá lett minden. A régi elmúlt. Isten újat készít, mert Isten a 

növekedést adó Isten. A régi nem fog visszajönni soha. A régi elmúlt. Sőt, a tegnapi nap is 

éjfélkor elmúlt, ma egy új nap van. Nem tudom, felfedezted-e? Egy teljesen új nap van. Ez a 

mi Istenünk. Istennek nagyon sok emberét vádolják meg sok mindennel, és Istennek egy ilyen 

embere volt Mózes. Sok minden vádat céloz meg az ördög feléd, a családod felé, a te életed 

felé, a te hívő életed felé, sok-sok minden dolgot hoz föl az ördög. 

Ugyanezt tették Mózessel is. Azzal vádolták meg, hogy meg akarja ölni a gyülekezetet a 

pusztában. Ezzel vádolták meg. Isten hatalmas erővel kihozta őket az egyiptomi fogságból, 

kihozta őket a világból. Csodákat tett velük, és mikor az első nehézséggel néztek szembe a 

pusztaságban, akkor megvádolták Mózest, hogy meg akarja ölni a gyülekezetet. Kapsz te is 

ilyen vádakat. Amikor döntéseket kell hozni, olyan döntéseket, amiket egyesek nem értenek 

esetleg. Megvádolnak, gonoszsággal, hamissággal.  

Az Ószövetségből fogok most fölolvasni történeteket, példákat, mert az Ószövetség meg-

íratott a mi tanulságunkra. Azért, hogy tanuljunk belőle. Mi a Bibliából tanulunk, nem pedig 

vallásos irományokból, meg embereknek az elképzeléséből. Olyan e-mailekből, amiben 

egyetlen igehely nincs. Nem ebből akarunk tanulni, mi a Bibliából akarunk tanulni, és nem 

féligazságokból. Megtévesztő hazugságokat küldözgetnek szanaszét. Van egy gomb a 

gépeden, kuka. Mert odavaló. Spam. Mi az Igét hirdetjük, és minket nem érdekel. Látom, 

boldogok vagytok. Tudjátok, ha az ördög fölbosszantja az embert, akkor mindig jó üzenetek 

tudnak előjönni, és én tudom, hogy ez Istentől van, és tudom, hogy épülésre van. Nézzük: 

4Mózes 21,4. 

4. És elindulának a Hór hegyétől a Vörös tengerhez vezető úton, hogy megkerüljék 

Edóm földjét. És a népnek türelme elfogyott útközben. 

A népnek lelke megkeseredik útközben. Látjátok, megyünk az úton, megyünk a krisztusi 

úton, megyünk azon a keskeny úton, és bizony van, akinek a lelke néha megkeseredik egy 

kicsit. Az ördög tüzes nyilai eltalálták, megszomorodik, de hálát adunk Istennek, hogy az 

ördög le van győzve, hálát adunk Istennek, hogy van egy vigasztalónk, a Szent Szellem, bárki 

megvigasztalódhat, mert Ő a mi Vigasztalónk. Ő a mi tanácsadónk, Ő a mi tanítónk.  

4Mózes 21,5. 



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

 

 6 

5. És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, 

hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt 

utáljuk.  

Figyeld a sorrendet: Isten ellen, és Mózes ellen. Ki adta a vezetőt Izrael népének? Ki adta a 

Mózest? A nép választotta meg, demokratikus szavazással, egy-két ember kívánsága szerint? 

Mi Mózest akarjuk! Nem, mi Áront! Hogy került Mózes az Izrael gyülekezet élére? Isten 

odatette, nem? Isten odatette, és ma is így van. Isten ad ajándékokat. Adott ötszörös 

ajándékot, és sok mást, a keresztény szolgálat nem egy pulpitusról, meg egy mikrofonról szól. 

Én csak egy része vagyok ennek a dolognak. Hanem sok minden másról. Mindannyian, akiket 

Isten elhelyezett ebbe a Testbe, céllal helyezte el, és minden testrésznek megvan a maga 

helye. Nem tud az ujj láb lenni, vagy fej. Mit szólnál hozzá, ha a lábad úgy gondolná, hogy ő 

fej akar lenni, vagy nyak? Lehet, hogy egy kicsit összezavarodna a test, igaz? Isten helyezte, 

és Isten rakta oda Mózest. „És szóla a nép Isten ellen, és Mózes ellen”. Kivel volt valójában 

problémája a népnek? Nem Mózessel, hanem Istennel. Amikor az Istentől elrendelt embere-

ket, Isten embereit bárhol, bármilyen módon, akár ott a technikánál, akárhol, bárhol 

megtámadod, akkor Isten ellen szóltál! Istennel van a problémád. Mert őt Isten helyezte oda 

arra a helyre.  

Azt mondja, hogy mert nincs kenyér, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy 

meghaljunk ebben a pusztában? Óriási hite volt a népnek, a gyülekezetnek, ugye? Ekkora 

nagy bizalmuk volt Istenben. Mert nincs kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt utálja a mi 

lelkünk! Isten a legjobbat adta nekik. A mannát, benne volt minden, ami az ő fizikai 

szükségüket betöltötte. Ezt a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Ugyanez történik itt is a 

szellemi eledellel. Jött a válasz. Jött ehhez a hozzáálláshoz, amikor megkérdőjelezték Isten 

dolgát:  

4Mózes 21,6. 

6. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan 

meghalának Izrael népéből.  

Ezt teszi az ördög. Meg akar harapdosni bennetek. Meg akar csípni benneteket. A mérgét 

belétek akarja tenni a sátán. Pontosan azért, hogy eltávolítson Istentől, hogy eltávolítson a 

gyülekezettől, eltávolítson az Igétől, és kilopjon Isten áldásaiból. Ez volt a válasza erre 

Istennek. Aztán nézzünk egy másik esetet is. Mózes kiküldi a tizenkét kémet. 4Mózes 13. 

fejezetben van, amikor Isten kiküldött 12 főember, hogy kémleljék meg azt a földet, amit 

Isten elkészített nekik. Hogy nézzék meg, és lássák a saját fizikai szemeikkel, hogy milyen 

bőséges Kánaán. Hogy milyen csodálatos dolgokat készített el Isten, hogy hova fognak 

bemenni.  

4Mózes 13,2.  

2. Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kánaán földjét, amelyet én adok Izrael 

fiainak; az ő atyáiknak mindegyik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, aki 

főember közöttük.  

A tizenkét embert elküldte, hogy hozzák a jó jelentést, hogy buzdítsák föl a népet, hogy 

igen, Istennel mi oda be tudunk menni, és győzni tudunk, és mindaz, amit Isten megígért 

nekünk, az mind a miénk lesz! Vezetőkről beszél a Biblia, főemberekről beszél. Minden 

nemzetségből küldött Isten vezetőket, és két ember jött vissza csak jó jelentéssel. Józsué és 

Káleb. A többiek azt mondták, hogy amit Isten mondott, az nem igaz. Mi oda nem tudunk 

bemenni! Ott óriások vannak, ott Anák fiai vannak, és a magunk szemében olyanok vagyunk, 

mint a sáskák! – mondták a negatív emberek.  

4Mózes 13,33. 

33. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk 

a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.  

Kire tekintettek? Emberre tekintettek, magukra tekintettek.  
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4Mózes 14,1–6. 

1. És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán. 

Az a tíz ember annyira elkeserítette Isten népét, mert negatív dolgokról beszéltek, arról, 

hogy nincs reményetek, nincs lehetőségetek, oda mi nem tudunk bemenni. A pusztában 

fogunk meghalni. A pusztában látták magukat. Ez volt a víziójuk. Ez volt a látásuk. Nem volt 

egy jövőképük. Nem azt fogadták el igaznak, amit Isten mondott nekik, hanem az ő saját 

érzelmeik, látásaik alapján jártak. Ma ugyanez a helyzet Krisztus Testével is. Ugyanez 

történik meg, ugyanezekkel kell szembesülnünk.  

2. És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izrael fiai, és monda nékik 

az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Egyiptom földjén! Vagy ebben a pusztá-

ban vajha meghalnánk! 

Csodálatos! Halálra volt kenet, ugye? Pusztulásra. Kinek a kenete az? A sátán kenete, 

amikor valaki a gyülekezet pusztulásáról beszél, arról, hogy Isten népe az elveszik! Milyen 

látás van abban? Milyen vízió van abban? Sátáni, ördögi! Ezt a képet az ördög vetíti eléd. Ezt 

kell hirdetni a gyülekezetben? Ezt kell hirdetni a pásztoroknak? Ezért kell felhívni a 

pásztorokat, meg gyülekezeti tagokat? Ezért kell e-maileket küldeni? Ilyen víziót akarsz 

felfesteni? Ez a jövőképed? Az enyém nem ez! Nekünk teljesen más jövőképünk van! „Vajha 

meghalnánk a pusztában! Nincs szeretet itt a gyülekezetben!” Hát, ha elmész, akkor majd 

lesz! Mert lehet, hogy te vagy az oka.  

3. Miért is visz be minket az Úr arra a földre? Hogy fegyver miatt hulljunk el? 

Feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk 

Egyiptomba?  

Miért is visz be minket az Úr arra a földre? Hogy fegyver miatt haljunk el? Feleségeink és 

kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-e nekünk visszatérnünk Egyiptomba? 

Menjünk vissza a dicső múltba! A dicső múltban volt mézes dinnye. Igaz, hogy volt hátba 

veregetés, volt csőd, volt minden rossz, amit akarsz, de menjünk vissza a dicső múltba! Kinek 

a beszéde ez? Isten beszéde? Nem Isten beszéde! Menjünk vissza Egyiptomba! 

4. És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. 

Szerezzünk tuti embert! Akit Isten adott, az nem számít. Nekünk megvan a saját jelöltünk, 

nekünk azt kell követnünk, és az majd visszavisz minket Egyiptomba. Visszavisz minket a 

pusztulásba, a szolgaság földjére, azt kell követni! Nem ezt mondták? Ma a gyülekezetekben 

ugyanez a helyzet. Ez nem egy „mi gyülekezetünk specialitás”, ez minden gyülekezetben így 

van. Egy nagyon híres prófétát hallgattam. Egyik vasárnap mentünk hazafelé, a feleségem 

olvasta föl. És azt mondta, hogy nem kell megijedni, a gyülekezetet nagyon megrostálja az 

ördög, nagyon-nagyon kevesen maradnak. Jött egy kép, amikor ezt hallottam: Uram, Te nyolc 

emberrel az egész földet újra népesítetted. Akkor akár egy gyülekezetet is újra tudsz népe-

síteni, akárhány emberrel, akik tiszta szívűek, akik hallgatják Isten szavát, akik szeretnének 

épülni, szeretnének gyarapodni, szeretnének növekedni. Mert mi nem emberekben bízunk, 

hanem Istenben bízunk. Vannak, akiknek jelöltjeik vannak Istenen kívül, akik majd be fogják 

őket vinni a Kánaánba. Megvoltak Egyiptomnak is a vezetői. 

5. Akkor arccal leborultak Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész közössége 

előtt. 

6. Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül jöt-

tek vala, meghasogaták ruháikat. 

Ha ilyet hallok, én is meghasogatom a ruhámat. Annak idején ez a tiltakozás jele volt. 

Zsákba öltöztek, hamu szórtak a fejükre, böjtöltek, meghasogatták a ruháikat, amikor tiltakoz-

tak a sátán gonoszsága és a sátán terve ellen. Jött az Úrnak a válasza a főemberekre. Még 

egyszer elmondom, hogy a kegyelem korszakában vagyunk! Amikor az Ószövetséget olvas-

suk, akkor hatszázszoros halleluját mondhatunk, hogy nem az ószövetségben élünk. Függetle-

nül attól, hogy Isten nem változott meg, és Istennek a hamisság ugyanúgy nem tetszik ma 
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sem. A panaszkodás, a zúgolódás, a gonoszság ugyanúgy nem tetszik. Isten kegyelmes, Isten 

szeret téged. De az ördög nem kegyelmes, és az ördög az, aki ilyenkor elpusztítja az 

embereket. A sátánnak a csapdája. Jött az Úrnak a válasza: 

4Mózes 14,35–38. 

35. Én, az Úr, szólottam. Bizonyára ezt művelem az egész gonosz gyülekezettel, amely 

összegyülekezett vala ellenem; ebben a pusztában emésztetnek meg, és ugyanott halnak 

meg. 

Ha hagyod, hogy az ördög nyila eltaláljon, és elfogadod a hazugságait, akkor bizony a 

gonosz eltávolít téged arról a helyről, ahova Isten téged elrendelt, ahol az áldásokat készítette 

el neked. 

36. A férfiak azért, akiket küldött vala Mózes a földnek megkémlelésére, és visszaté-

rének és felzúdíták ellene az egész gyülekezetet, rossz hírt terjesztvén arról a földről: 

Amikor a gyülekezetről valaki rossz hírt terjeszt, akkor arról a földről terjeszti a rossz hírt, 

ahova Isten téged helyezett. Mert Isten elkészített egy földet minden hívő számára. Minden 

ember számára ezen a világon. Valakit ebbe a gyülekezetbe hívott el, valakit a másik 

gyülekezetbe hívott el. Áldjuk Istent ezért, és dicsérjük Őt! Mert Isten rendelte el a tagokat a 

testben egyenként, amint akarja – írja a Korinthusi levélben az Ige. Ez nem az én választásom 

volt, nem a mi választásunk volt. Persze, megvan rá a szabadságod, hogy nemet mondjál 

Istennek, megvan rá a szabad akaratod, hogy mit fogadjál el. 

37. Azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztének a földről, meghalának az Úr előtt 

csapás által. 

Halleluja, hogy nem vagyunk az ószövetségben! Hálát adunk Istennek, hogy Isten az Ő Fia 

által, az Ő Fia keresztje által kiengesztelődött velünk. Minden bűnünket ráhelyezte, és Ő 

elhordozta a fájdalmainkat, a betegségeinket, a csapásainkat, a bűnöknek a következményét, 

és a kereszten legyőzte a gonoszt. De nekünk éppen ezért az igazságban kell járnunk, és nem 

a halálhírét kell, hogy vigyük annak a földnek, ahova Isten elhelyezett. Hanem azokat a 

csodálatos látásokat kell meglátnunk, amit Isten elkészített nekünk! Mert a java, az nem 

mögöttünk van, hanem előttünk. 

38. Csak Józsué, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, maradának életben ama férfiak 

közül, akik elmentek a földet megkémlelni. 

Nézzétek meg, hogy jött Isten ítélete a népre. Jött Mózesre is, Mózes sem úszta meg. 

Egyikünk sem fogja megúszni, mindannyiunknak oda kell állni a Krisztus ítélőszéke elé, 

felelni azért, amit cselekedett. A cselekedeteink miatt vár ítélet. Mózesre is jött az ítélet, nem 

mehetett be az ígéret földjére. Józsué és Káleb vitte be a népet az ígéret földjére. Káleb, aki 

nyolcvan éves volt. Amikor a törzsek között osztották el a földeket, egyedül a léviták nem 

kaptak földet. Mert nekik Isten a tizedből rendelte el, hogy minden törzs a levitáknak, Isten 

szolgáinak fizesse a tizedet. Káleb nyolcvan éves volt, és odament Józsuéhoz, hogy add 

nekem az amálekiták földjét! Olyan erőm van, mint negyven évvel ezelőtt! Szeretnél húsz év 

múlva, negyven év múlva ugyanolyan erős lenni, ugyanolyan vitális lenni, mint negyven 

évvel ezelőtt, vagy húsz évvel ezelőtt? Akkor ne lázadj Isten ellen! Ne nyisd meg magad az 

ördögnek, mert a sátán elpusztít! A sátán gonosz, de nem tudja megtenni nélküled. Azért is 

mondom el ezt az üzenetet, hogy ne asszisztálj az ördögnek, ne nyiss ajtót neki! Azt mondja, 

hogy álljatok ellen az ördögnek és megfut tőletek. Ne adjatok helyet a gonosznak! Ne adjatok 

helyet az ördögnek! 

Van itt még egy történet, amiről olvashatunk az Újszövetségben is. Péter levelében 

olvasunk Bálámról, aztán Júdás könyvében is, hogy Bálám tévelygése és lázadása miatt 

vesznek el az engedetlen emberek. Sőt, a Jelenések könyvében is szó van erről az Igéről. 

Nézzük meg Bálámot, nagyon érdekes személy. A 4Mózes 22-ben olvasunk róla. Úgy tűnhet, 

hogy Bálám története nem mond semmit a mai keresztények számára. De igenis, ennek a 

történetnek nagyon komoly mondanivalója és üzenete van a mai keresztények felé. Tehát 
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nyilvánvaló, hogy ha az Újszövetség is megemlíti, akkor erről biztos, hogy hallanunk kell! Ki 

volt Bálám? Nem volt izraelita. Egy nagyon érdekes, egy ármánykodó személyiség, egy elég 

ellentmondásos figura volt. Függetlenül attól, hogy Isten használta, Isten embere volt, ismerte 

Istent. Mert úgy szólította Istent, hogy Uram. Tehát ismerte Istent. Bálám, akinél a természet-

fölötti erők, a természetfölötti megnyilvánulások, és az ajándékok keveredtek egy korrupt 

jellemmel. Egy korrupt személyiséggel találkozott az az ajándékozottság, ami Istentől volt.  

Tudjátok, ez egy nagyon veszélyes kombináció. Ez egy nagyon veszélyes találkozás, 

amikor ez a kettő találkozik. A mai egyházban ugyanúgy fellelhető a szellemi ajándékoknak 

és a korrupt jellemnek a keveredése. Ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. Az izraeliták – a 

pusztai vándorlás során még utoljára – a Kánaán szélén ütöttek tábort. Moáb király Bálákot 

megfélemlítette, és úgy gondolta, hogy ez egy komoly fenyegetettséget jelent az Ő népére. 

Tudta azt, hogy fizikailag nem képes legyőzni, mert Isten harcol mellettük. Ezért úgy 

gondolta, hogy elküldi Bálámhoz egy kis tiszteletdíjjal az embereit, hogy jöjjön el, és átkozza 

meg Izraelt. Fizikai fegyverrel nem megy, ezért úgy döntött, hogy akkor szellemi fegyvert vet 

be. Tehát Bálák ezt a fegyvert vetette be. Első hívásra nem ment el Bálám, ezért még egyszer 

küldött még nagyobb ajándékkal Bálámhoz még nagyobb küldöttséget, még nagyobb 

követséget, és végül is hatalmas jutalmat ígért.  

Végül is Bálám elfogadta ezt a felkérést. Ekkor Bálám megkapta még az Úr engedélyét is, 

aki azt mondta, hogy rendben, menj el velük, de azt kell nekik mondanod, amit én mondok! 

Tudjuk azt, hogy Isten meghiúsította az Izrael megátkozására tett kísérletet, hiszen Bálám 

nem tudta megátkozni Izraelt. Bálám híres volt arról, hogyha ő áldást vagy átkot mondott, az 

beteljesedett. De látjátok, hogy Izrael népét, Isten népét nem lehet megátkozni, mert amit 

Isten megáldott, azt nem tudja az ördög megátkozni. Ez a test szerinti Izrael, akiről beszélünk. 

Náluk most van az új év kezdete, az elején elfelejtettem mondani. Most van a zsidó újév, múlt 

hét pénteken kezdődött. Holnap és holnapután lesz a Jom Kippur, az engesztelés napja. Csakis 

ott találkozhatott a főpap az ószövetségben Istennel, ezen a napon. Utána fog következni egy 

őszi ünnep, a szukkót, az pedig a sátoros ünnep.  

Tehát visszatérve Bálámra, Isten meghiúsította ezt az ördögi tervet. Átok helyett áldás lett. 

De Bálám egy korrupt ember volt, szerette az emberek dicséretét, szerette a pénzt, és ez a 

szellemi ajándékozottság találkozott a korrupcióval. Egy igen ördögi tervet eszelt ki, és adott 

Bálámnak. Azt mondta, hogy nem tudod őket meggyőzni, nem tudod őket legyőzni. Akkor 

rábírta arra az embereket, hogy mondják meg a moábita asszonyoknak, hogy keressék meg az 

izraeli férfiakat, és paráználkodjanak velük. Majd akkor Isten megátkozza őket.  Ez egy na-

gyon sátáni terv volt, egy nagyon ördögi terv, ami majdnem bejött az ördögnek, mert nagyon-

nagyon sokan haltak meg Izrael népe közül emiatt az álnok, hazug, csalárd, ördögi tanács 

miatt.  

Mi a tanulsága ennek a történetnek? Több ízben is megtiltotta neki Isten, hogy megátkozza 

Izraelt. Nem lehet Krisztus Testét megátkozni! Sem a fizikai Izraelt, sem a szellemi Izraelt, 

mert Krisztus Teste Ábrahám szellemi magva. A fizikai magva Izrael, a szellemi magva pedig 

a Gyülekezet, a Krisztus Teste. Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, 

hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által – a Galata levélben olvassuk. Mégis, érdekes 

módon, ez a Bálám makacsul ragaszkodott a Bálákkal, az Izrael ellenségével való együttmű-

ködéshez, hogy Izraelt elpusztítsa. Teljes mértékben méltóvá vált, hogy ugyanolyan ítélet 

sújtsa, mint az Izrael többi ellenségét. Mi lett Bálám sorsa? Midiám királyával együtt kivé-

gezték őt is az izraeliták. A gonosztevők sorsára jutott. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi 

lehet az az erőteljes, ellenállhatatlan indíték, hogy az Úr ellenében cselekedjen valaki, és a 

saját vesztébe rohanjon? A válasz az Újszövetségben van. Sajnos, az egyházban is fellelhető 

hamis tanítókról, ahogy mondja Péter: 

2Péter 2,15. 
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15. Akik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, és Bálámnak, Bosor fiának útját 

követték, aki a hamisság bérét kedvelte. 

Ez az oka és ez a tanulsága! Ugyanúgy beférkőzhet a világ, beférkőzhet a sátán Krisztus 

Testébe, és ugyanúgy Bálám útjára kerülhet bárki – tanítja a Biblia. Péter is mondja: „Az eb 

visszatért a saját okádásába, a megfürdetett disznó a sárnak feredőjébe”. Vissza akarnak 

menni Egyiptomba, vissza akarnak menni oda, ahonnan Isten kihozott bennünket, ahonnan 

Isten előbbre akar vinni minket. 

Júdás 1,11. 

11. Jaj nékik! mert a Káin útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakad-

tak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el. 

A pergámumi gyülekezetnek is maga az Úr mondja: 

Jelenések 2,14–15. 

14. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám 

tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy 

egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. 

15. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. 

A nikolaitáknak az volt a tanításuk, hogy le kell választani a szolgálókat a gyülekezetről. 

Ez volt a nikolaiták tanításának a fő irányvonala, hogy különálló papok kellenek. A hívők ne 

szolgáljanak. A hívők ne szolgálják Istent, hanem válasszuk el a papságot, akik majd a szent-

séget szolgáltatják, és válasszuk el a hívőket. Ez volt a nikolaiták tanításának az egyik legfőbb 

lényege, amit Isten utál, és Isten gyűlöl. Bálámnak a pénz imádata, a megkülönböztetett 

figyelem is nagyon hízelgett, amiben Bálák király fejedelmei részesítették. Főemberek keres-

ték meg őt, ami tetszett az önhittségének. Tetszett a saját dicsőségére, hogy ott lehet ezek 

között az emberek között. Isten hűséges. Isten szereti a népét annak ellenére is, amiket tettek 

Izrael fia a pusztában. Isten szeret bennünket, függetlenül attól, hogy mit teszünk. 

4Mózes 24,9. 

9. Lehever, nyugszik, mint hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki serkenti fel őt? 

Aki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz téged, átkozott lészen. 

Nem lehet megátkozni Izraelt! Ez erről szól, hogy nem lehet megátkozni sem a testi, sem a 

fizikai Izraelt. A sátán legnagyobb és a leghatásosabb fegyvere a hívő ellen a pénz imádata, és 

a dicsőség. Ha ez a kettő keveredik, az egy óriási fegyver a sátán kezében. A testiség, az 

érzékiség. Látjuk a pénz utáni sóvárgásuk miatt elbukott hívőket. Ugye, mondtam az elején, 

hogy megkapják a jó fizetést, aztán elhagyják az Urat. Azt mondják, hogy most már nincs 

szükségünk az Úrra, megáldott minket! Megvan a ház, az autó, minden, most már nincs 

szükségem Istenre! S utána jön a rengeteg kérdés, jön a „miért?” De hát miért, Uram? De hát 

miért? 

Az ajándék egy isteni képességet jelképez a Szent Szellem által. Mint gyümölcs, a jellemet 

és a személyiséget képviseli. Az ajándékokat azonnal megkapjuk, a gyümölcs pedig egy lassú 

fejlődés következménye. Az, hogy valaki szellemileg megajándékozott, az nem jelent szelle-

mi érettséget is egyben. Bárkin keresztül  működhetnek az ajándékok. Olvashatunk emberek-

ről – például egy indiai utcasöprőről –, aki ráteszi a kezét a halottakra, és azok feltámadnak. 

Nem pásztor, nem prédikátor, egy egyszerű ember, egy egyszerű, dolgozó asszony. Smith 

Wigglesworth egy vízvezeték szerelő volt, mielőtt Isten elhívta őt szolgálni. Halottak 

támadtak fel a szolgálatában. A szellemi érettséghez időre van szükségünk, és egyikünk sem 

érkezett meg. Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék – mondja az Írás. Egyikünk 

sincs azon a helyen, ahol lennünk kellene. Isten egy sokkal jobb dolgot tervezett a számunkra. 

Ez egyetlen módon érhető el, Isten Igéjének a hallása által. Ezért akar levenni téged az Ige 

hallásáról, hogy ne halld Isten Igéjét, ne halld Isten igazságát, hogy ne tudjál növekedni, hogy 

könnyű prédája legyél a sátánnak. Azok az emberek, akik nem töltenek időt Istennel, akik 

nem foglalkoznak Isten Igéjével, azok nagyon könnyen megtéveszthetők lesznek.  



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

 

 11 

Akik testiek, akik a világban vannak, világi példákat követnek. Különféle liberális, 

demokratikus eszméket hirdetnek a gyülekezetben. Ez nem Isten országának a rendszere. 

Isten az Ő Igéjén vezet bennünket, az Ő Szelleme által vezet bennünket. A Szellem és az Ige 

mindig megegyezik. Az áldásokat nem tudjuk elnyerni másféle módon. Kevélység, fel-

fuvalkodottság, hogy „nem hagynak érvényesülni, pedig nekem milyen ajándékaim vannak”, 

az én, az én, az én. Én lennék rá méltó, én, én, én! Ki volt az első büszke és felfuvalkodott? A 

sátán. Olvasunk róla. Ez a sátán természete. Egyikünk sem érkezett meg. Azt mondják, hogy 

el vagyok nyomva, nem adnak teret az én ajándékaimnak! Hallottad már ezeket a csecsemő 

nyekergéseket? Én ezt akarom, nekem ez tetszik. A picike unokánk ilyen. De ő felnő, ő ezt 

kinövi. De amikor valaki ötven, hatvan, hetven évesen ilyen, akkor az nem helyénvaló. „Én 

lennék rá méltó, engem illet!” Hányszor csináltunk ilyet mindannyian? Mosolyogtok. Ez nem 

a szellemi érettség. Amikor valaki szellemileg megajándékozott, ez sokkal nagyobb felelőssé-

get jelent Isten előtt mindannyiunknak. Az ilyen ajándékokban való részesülés fokozza az 

ember felelősségét, mivel megnövekszik a többi emberre ható befolyásának képessége. Isten 

Szelleme befolyásának képessége. Nagyon sokszor láttuk, hogy ezzel a szolgálók visszaéltek. 

Volt ilyen, van ilyen, és sajnos, lesz is ilyen. De én azért prédikálok erről, hogy te fölismerd, 

hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami az ellenség megtévesztése.  

Tehát egyszerűen megállapítható, hogy semmi sincs, ami helyettesítené az Isten iránti 

engedelmességet és a szeretetet. Nincs más lehetőségünk, mint Isten útja, Isten Igéje. Az 

önsajnálat, a kevélység, a büszkeség nagyon rossz tanácsadó. A harag még rosszabb tanács-

adó. Nincs benne logika, nincs benne racionalitás, a sátán terve van benne. Nagyon sok dolog 

van itt, amit felírtam. Például, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. Itt van egy király, akit 

kiírtam, Uzziás király története. Mózes története. Áron és Mirjám, a saját testvérei támadtak 

rá Mózesre, hogy mi is hallottunk Istentől, mi is vagyunk olyan jók, mint te! Ez a lényege az 

egésznek. Aztán azt mondta Isten, hogy álljatok egy kicsit félre. És jött Isten, Ő beszélgetett. 

Mirjám pedig poklos lett, ki kellett mennie a táboron kívül. Fehér lett, mint a hó. Ez volt Isten 

válasza.  

Nagyon vigyázzunk az ítélkezéssel, ez mindannyiunknak szól! Nekem is, neked is, és 

mindannyiunknak. Egy igaz bíró van, és az nem más, mint Isten. A szeretet nem örül a 

hamisságnak. Uzziás király Akháb és Jezabel után volt király, ötvenkét évig uralkodott. A 

Bibliában olvasunk róla. Uzziás nagyon jól kezdett. Az első húsz évben legyőzte az ellen-

séget, nagyon nagyra nőtt a királysága, nagyon megerősödött. Isten különleges képességekkel 

ajándékozta meg. Olyan fegyvereket, olyan kőhajító szerszámokat talált ki, amik által az 

ellenséget le tudta győzni. Ez a király már magáénak tudta be, az ő képességének tudta be 

mindezt a győzelmet. Annyira kevély, annyira büszke lett, hogy utána már ő akart bemutatni 

áldozatot Istennek. Félre akarta lökni a főpapot onnan, hogy majd ő mutatja be az áldozatot. A 

büszkeség, a kevélység ide viheti az embereket. Mi volt Isten válasza? Poklos lett, és 

poklosan halt meg. Emberek, akik jól indultak, akik jól kezdtek. Vigyázni kell, mert ez 

mindannyiunknak óriási veszély, amikor többet gondolunk magunkról, mint akik vagyunk. 

Mindegyikünkre vonatkozik, egytől egyig.  

Tudnám folytatni még nagyon hosszú ideig, még nagyon sok igeverset kiírtam, nagyon sok 

tanulság van az Ószövetségben, nagyon sok tanulság van az Újszövetségben. Az ismeret 

felfuvalkodottá tesz – tanítja az Írás –, a szeretet az, ami épít. A szeretet nem örül a 

hamisságnak, nem örül a rossz jelentésnek, nem hordja a pletykákat, nem mond gonoszt a 

másikról, nem mond gonoszt Isten gyülekezetéről, Isten embereiről, Isten szolgáiról, Isten 

segítőiről. Ez csak az ördög. Legyen már annyi látásod, hogy ennek a célpontja a gyülekezet. 

Oszd meg, és uralkodj! Én Pálé vagyok, én meg Apollósé. Kicsoda Pál? Kicsoda Apollós? Ő 

meg Istené. Úgyhogy nagyon figyelj oda, hogy milyen csoportokhoz csatlakozol! És ha már 

becsaltak valahova, akkor van egy gomb, ahol ki lehet lépni, és ezt tudnám javasolni. Egy 

szellemiség rajta lehet egy gyülekezeten, de ennek meg kell törni a Jézus szent nevében! El 
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fogjuk indítani! Igenis, tudom, hogy tiszta szívűek vagytok, és tudom, hogy szeretitek az Urat. 

Különben nem lennétek itt. Ki az az őrült, aki egy szájmaszkban itt ülne vasárnap délelőtt, ha 

nem tényleg Isten szeretete motiválna benneteket? Tudom, hogy ilyenek vagytok, akik imád-

koznak, és szeretnek imádkozni, és mindannyian imádkozunk. Általában, mielőtt alkalmakat 

tartok, elvonulok. Van, hogy egy napra elmegyek, imádkozom. Az Úrral töltöm azt az időt. 

Telefon, e-mail, minden kikapcsolva, nem érdekel senki. Egy képet láttam. Láttam lemetszett 

szőlőtöveket, nagyon csúnyán megmetszve. Van egy kis szőlőnk, egy kis hétvégi telek. 

Láttam ezt a képet és meg is rettentem, hogy hű, mi lesz ebből? És utána Isten mutatott egy 

másik képet, egy bőséges termést. Azt akarjuk, hogy termés legyen, de ahhoz a vadhajtásokat 

le kell vágni az életünkről. A szőlőt meg kell metszeni! Ha nem metszed meg a szőlőt, akkor 

levelet fogsz termelni, és nem gyümölcsöt. Isten most ezt teszi a gyülekezetben. Elválasztja a 

kecskéket a juhoktól. Azt majd a legeslegvégén teszi, de szellemi értelemben ez történik most 

is. Az engedetlenek kívülre fognak kerülni, akik a hazugságot követik, akik felfuvalkodott 

embereket akarnak követni. Ugyanoda jutnak, ahova ő jutott, vagy más jutott. Isten nem 

változott meg, és Ő nem fog megváltozni se a te kedvedért, se az enyémért. Isten adott 

bátorságot, hogy szóljuk az Ő Igéjét, és ezért imádkozott a gyülekezet. Mindegy, hogy mi az, 

ami valaki fülének nem tetszik. Nagyon sajnálom, sok minden az én fülemnek sem tetszik. De 

nem a saját kívánságaink szerint gyűjtünk magunknak tanítókat, hanem azt kell hallanunk, 

amit Isten mond. A mai üzenet célzott volt, nagyon célzott volt. Ha azt gondolod, hogy neked 

szólt, akkor igen, neked szólt, és nekem is. Ébresztő, Krisztus Teste! 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. 

 

 

 


