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A HARAGOS JÉZUS 
Fábián Attila élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2021. 04. 25. 
 
Ma egy olyan dologról fogtok hallani, amiről talán így még soha az életben nem hallot-

tatok. Hónapok óta forgolódik bennem egy üzenet, amit szeretnék átadni nektek, arról a fajta 
haragról, arról a fajta gyűlöletről, fajta indulatról, amely Isten szíve szerint való. Mert van 
ilyen! Tudjuk nagyon jól, hogy a mi Istenünk a szeretet Istene. Tudjuk nagyon jól, hogy Ő 
úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát, egyszülött Fiát feláldozta érettünk, mindannyiun-
kért, a világért, a bűnösökért, a gonosz emberekért is, és azokért is, akik hisznek Őbenne. 
Mindenkiért. Ez az Ő szeretetéből fakadó cselekedet volt a leghatalmasabb cselekedet, amit 
megtett, hogy feláldozta értünk Jézust, hogy Ő elkülönült az Atyától, a pokolba szállt le, és 
dicsőség neki, hogy feltámasztotta Őt a halálból miérettünk. Isten szeretetéből, jóvoltából, 
túláradó irgalmából, szíve bőségéből jött ez elő, mindannyiunk érdekében.  

Ugyanakkor látjuk az Igében, mind az Ó-, mind az Újszövetségben, hogy Isten időnként 
haragra gerjed. Honnan látjuk ezt? Onnan, hogy Jézus Krisztusról azt mondja az Ige, hogy Ő 
az Atya Istennek a visszatükröződése. Sok Igében ma fel fogom nektek olvasni, nyilván-
valóvá fogom tenni a számotokra, Jézus sokszor haragra gerjedt. Úgy tűnik, mintha lenne 
valamilyen ellentét, valami össze nem egyeztethető, ki nem egyenlíthető, egymás ellen mutató 
két erő, amit nem nagyon tudunk hova tenni, ha nem helyesen értelmezzük, és nem helyesen 
forgatjuk Isten Igéjét ezzel kapcsolatban. Mert a teljes igazsághoz hozzátartozik az, hogy 
Krisztus gyülekezeti testében a nagyon sok kiváló szeretetről való tanítás elhangzott már. 
Halleluja! Azonban a kicsavart, és sokszor félreértelmezett szeretettanítások között időnként 
elveszik a valódi szeretet üzenete. A téves elképzelések Isten szeretetéről nem engednek ben-
nünket teljes mértékben kibontakozni, és nem engedik meg azt, hogy birtokba vegyük, amit Ő 
megszerzett a mi számunkra.  

A Jézusról kialakított kép, ami bennünk él, meghatározza az identitásunkat, a gondolkozás-
módunkat, a viselkedésünket. Jézus a mi példaképünk, és ha Ő a mi példaképünk, akkor ezzel 
gyakorlatilag azt mondjuk, hogy azokat a dolgokat, amiket Ő tett, azokat tesszük mi is, mert 
Ő a mi példánk. Sőt, erre az Ige felszólít bennünket. Az evangéliumokban látjuk Jézus irgal-
mát, a könyörületességét, de látjuk a haragját, az indulatát, és a nagyon határozott, nagyon 
kemény, szinte nyers és durva szavait is. Ha Jézus a mi példaképünk, és valóban Őt követjük, 
akkor nekünk mindenben hasonulni kell Őhozzá. Azaz: irgalmasnak, szeretettel teljesnek, 
kedvesnek kell lennünk akkor, abban a helyzetben, azok felé a dolgok felé, amik felé Ő az 
volt, és azok felé a dolgok felé, amik felé Ő haragos volt, amiket Ő utált, amiket Ő gyűlölt, 
amivel Ő kapcsolatban felemelte a hangját, és amiknek nekiment, ellene ment haragosan, 
indulatosan, ugyanezt kell tennünk nekünk is.  

Úgy tűnik most, hogy ez valahogy nem illik bele abba a fajta szeretet elképzelésbe, hogy 
Jézus a szelídség mintaképe, és nekünk is mindent szeretetben kell tennünk, soha nem emel-
hetjük meg a hangunkat, soha nem lehetünk indulatosak, soha senkire, semmire nem haragud-
hatunk, és soha semmiben nem nyilváníthatjuk ki az ellenvéleményünket. De Jézus nem ilyen 
volt. Néhányszor bizony nagyon erőteljesen, nagyon határozottan, és a bibliai szóhasználattal 
élve haragos volt. A mai üzenet, a mai tanítás arról szól, hogy meg kell tanulnunk helyesen, 
olyan módon haragudni, amely Isten szíve szerint való. Mert egyikünk elméjében sem él 
olyan kép, hogy Jézus bármit is elrontott volna. Jézus soha nem tévesztett el semmit. Jézus 
soha senkitől nem kért bocsánatot. Nem tudom, hogy feltűnt-e ez neked? Soha nem olvasod 
semelyik evangéliumban, hogy egy haragos, durva, indulatos tanítás, prédikáció, megnyilvá-
nulás után odament volna bárkihez, és azt mondta volna, hogy bocsáss meg, eltévesztettem! 
Ne haragudj, hogy ezt a hangnemet megengedtem magamnak, kérlek, bocsáss meg nekem! 
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Miért nem tette ezt Jézus? Miért nem kért bocsánatot sohasem? Azért, mert Ő mindig, kivétel 
nélkül szeretetben járt. Abban az isteni fajta, agapé szeretetben, ami Ő maga. 

Ugyanakkor látjuk ezzel együtt, hogy indulatos, haragos volt időnként. Meg kell értenünk 
ebből az üzenetből, hogy ha passzívak vagyunk, amikor haragosnak kellene lenni, amikor 
engedjük a dolgokat történni csak úgy, és széttárjuk a karunkat, hogy emberek vagyunk, nem 
tudunk mit csinálni ezzel a helyzettel, akkor megfosztjuk saját magunkat, mert Jézus nem 
ilyen volt. Jézus ellene ment a dolgoknak, odavágott dolgoknak. Jézus a hitét úgy használta, 
hogy agresszíven lecsapott dolgokra. Nem engedte meg azt, hogy bármi olyan dolog, ami 
Isten ellen való, uralmat vegyen felette. Vagy azok felett a dolgok felett, amikhez Ő küldetett, 
ami a dolga és a feladata volt. Az Ószövetségben a több száz prófécia közül az egyik ezt írja:  

Zsoltárok 45,7. 
7. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a Te Istened 

öröm olajával a te társaid fölé. 
Azt mondja a próféta előrevetítve a Messiásról, hogy Ő az a Messiás, az az eljövendő 

király, az az ember, aki szereti az igazságot, és gyűlöli a hamisságot. Jézus gyűlölködik? Van 
olyan dolog, amit Jézus utál? Van olyan dolog, amire Jézus haragszik? Van! Ahhoz, hogy az 
elmédben, a lelkedben, az érzelmeidben a teljes, helyes, jó kép alakuljon ki Jézusról, ha Őt 
akarod követni, akkor pont úgy kell tenned, ahogy Ő. Szeretned kell az igazságot, és gyűlöl-
nöd kell a hamisságot! Mindenki jó keresztény akar lenni, és szereti az igazságot. De a 
hamisságot viszont nem gyűlöli, hanem elnéző vele szemben. Ez olyan hiba, egy olyan rossz 
hozzáállás Isten dolgaihoz, ami megfoszt téged. Megfoszt közösségeket attól, hogy abba a 
teljességbe lépjenek be, amit Isten akar adni, illetve amit Isten szerzett meg a mi számunkra. 
A Zsidókhoz írt levél 1,9. szinte szóról szóra idézi az imént olvasott sorokat a Zsoltárok 
könyvéből. Így hangzik: 

Zsidók 1,9. 
9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az 

Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid fölé. 
Szinte szóról szóra ugyanaz, annyi a különbség, hogy más igeidőben van, mivel ez már 

megtörtént dolog. Míg az Ószövetségben ez előre felé mutatott, itt az Újszövetség Igéjében ez 
már egy valóságos, megtörtént, bevégzett dolog, és igazából ma is ugyanígy van Jézus, hogy 
szereti az igazságot, és gyűlöli a hamisságot. Ez az Ő természete. Mindig is ez volt. Nehezen 
fér bele a keresztények elméjébe az, hogy Jézus valóban ilyen volt. Az a fajta kedves, helyes 
Jézus világos bőrrel, kék szemekkel, szőkésbarna hajjal, mindig ájtatos manóként, kedvesen, 
mindenre rábólintó, ilyen kép él az emberekben, amiből sok minden egyszerűen nem igaz. 
Nem volt se világos bőrű, se kék szemű, se világos hajú. Az, hogy és kedves volt, és Istennek 
a szerelme, és szeretete áradt belőle, ez így van.  

Ezzel együtt Istennek a hatalma, Istennek az erőmegnyilvánulása is jellemezte, amikor 
ellene ment az ördög dolgainak. Amikor kinyilvánította Isten akaratát, akkor az ördöggel nem 
bánt kesztyűs kézzel, hanem határozottan odacsapott. Mindig az ördög munkái ellen volt, 
nagyon nagy keménységgel, nagyon nagy határozottsággal, és nagyon nagy haraggal. Sok-
szor, amikor az evangéliumokat olvassuk, úgy tűnik, mintha ez embereken csapódna le. De Ő 
sohasem az embert gyűlölte, sohasem az emberre haragudott, hanem mindig az ördög dolgai-
ra. Az egy dolog, hogy amikor az ördöggel foglalkozott, ott volt az ember is, és nem tudta, 
nem akarta kikerülni az embert, útban volt az ember. Nagyon sokszor van ez így ma is, ami-
kor helyzetekkel foglalkozunk, akkor bizony az ördög gonoszságait utáljuk és gyűlöljük, 
sohasem az embert. Amíg Jézus mindig mindent helyesen csinált, szeretetben volt haragos, 
addig ez rólunk, rólam legalábbis ez nem mondható el, hogy amikor a haragom felgerjed az 
ördög munkája ellen, akkor azt én mindig a szellemem által, Isten bölcsességében teszem. 
Mert eltévesztettem egyszer, kétszer, sokszor, és bizonyára te is vagy így, hogy a haragodat 
nem az a szentség, nem az az igazság motiválta, ami Isten szíve szerint való, hanem az, ami a 
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hústest rossz természetéből fakadó indulatod és haragod volt. Az a fajta harag, amitől 
szabadulnod kell. Az a fajta harag, aminek ellen kell állnod! A hústest indulatos, haragos, ag-
resszív, és arrogáns haragját le kell vetkőznöd, ellen kell állnod, meg kell újítanod magad 
ebben! De az isteni fajta haragot, ami felgerjed az ördög munkája ellen, azt viszont fel kell 
magadban gerjesztened! Így tudsz igazából hatalmat gyakorolni az ördög munkái felett.  

Talán a legismertebb példa arra, hogy Jézus haragra gerjedt, az az eset, amit a János evan-
géliuma 2. fejezetében a 13-as verstől olvashatunk, így hangzik:  

János 2,13−17. 
13. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. 
14. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltó-

kat, amint ülnek vala: 
15. És kötélből ostort csinálván, kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a 

juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; 
16. És a galambárusoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én 

Atyámnak házát kalmárság házává. 
17. Megemlékezének pedig az Ő tanítványai, hogy meg van írva: A Te házadhoz való 

féltő szeretet emészt engem. 
Beszéljünk erről a történetről egy kicsit. Amikor valaki haragos és indulatos, szereti úgy 

beállítani, hogy ez egy szent harag volt bennem, mint ami volt Jézusban is akkor, amikor 
kizavarta azokat, akik szerinte nem odavalók voltak. Nem minden haragra foghatjuk, hogy az 
szent harag. Az, hogy haragos vagy, indulatos vagy, nem feltétlenül bizonyítéka annak, hogy 
ez Isten haragja benned a gonosz dolgok felé. Sokszor ez a mi hústestünk, a meg nem újított 
gondolkozásmódból fakadó meg nem újított érzelmeink testi indulata. De itt Jézus szeretetből 
cselekedett. Ez olyannyira bizonyíték, hogy a tanítványoknak is feltűnt. Mert amint ezt a 
botránykeltő cselekedetet tette a templomban, a tanítványok mit mondanak? Megemlékezének 
pedig az Ő tanítványai, meg van írva, hogy az Ószövetség Igéjét felelevenítették az elméjük-
ben és a szavaikban: A Te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. 

El tudjuk képzelni, hogy Jézus ott szinte őrjöngött, hiszen nem lehet állatokat, pénzváltókat 
kizavarni, asztalt borogatni szépen, szelíden, mosolyogva, kedvesen, vállat simogatva. Ez egy 
nagyon határozott, nagyon erőteljes kép itt Jézusról, és olyan arcát mutatja meg nekünk 
Istenről, amit sokszor sokan nem nagyon tudnak hova tenni. Nem tudják hova tenni azt, hogy 
miért így intézte Jézus. Hiszen Ő a szeretet megnyilvánulása, az Atya Isten visszatükröződése. 
Miért nem kérte meg őket, hogy: Fiúk, azért gondoljátok ezt át, meg van írva az Igében! Nem 
kezdett el velük pontról pontra végigmenni, hogy mit szabad, mit nem szabad, hogyan kellene 
viselkedni, nem kérte meg őket, hanem mit csinált? Ezzel kezdte a nyilvános szolgálatát. Ez 
volt az első olyan nyilvános dolog, amit Jeruzsálemben tett. Ezelőtt olvassuk közvetlenül, 
hogy a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta, ezután pedig mi az első dolga? Bemegy 
Jeruzsálembe, a zsidók legszentebb városába, és azon belül is a legszentebb helyre, a 
templomba, és botrányt csinál! Felrúgja az asztalokat, kötélből ostort csinál, megveri az em-
bereket, és ordít és kizavar onnan mindenkit. Tajtékzik, és haragos, és indulatos. Ez az első 
dolog, ahogy megnyilvánult Jézus Jeruzsálemben. Hova tesszük ezt? Mi ez? Hol itt a szeretet, 
kérdezhetnéd? Ez Isten szeretetének megnyilvánulása volt!  

Ha hiszed, ha nem, ha megérted, ha nem, ha felfogod, ha nem. Jézus soha semmit nem 
tévesztett el. Ebben a helyzetben sem tévesztett egy betűnyit sem. Sem az Igéből, sem a 
viselkedésében, semmiben nem hibázott. Nem látjuk ott az Igében utána, hogy a tanítvá-
nyoknak panaszkodott volna, hogy betelt a pohár nagyon, elvesztettem a türelmemet, ti azért 
ilyet ne csináljatok! Nem látjuk, hogy Jézus az ujjait tördelve bánkódott volna emiatt. Úgy 
tűnik így kívülről, mintha megalázna embereket. Döbbenetes, nem? Ha mi ilyet tennénk 
bárkivel, vagy ehhez hasonlót is, azonnal köveket dobnának ránk mindazok, akik hirdetik, 
hogy mindent szeretetben kell elvégezni. Tudjátok, miben hiszek én? Abban hiszek, hogy 
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mindent szeretetben kell elvégezni! A szívem legmélyéből, teljes valómban, teljes lényemben 
hiszek abban, hogy Isten agapé szeretetében kell elvégeznünk mindent. Ámen! 

Higgyél velem együtt, és cselekedjünk együtt ebben! Az Ige azt mondja, hogy a szeretet 
úgy nyilvánul meg, legalábbis itt úgy nyilvánult meg, hogy a gonoszság ellen ment. Amikor a 
te szereteted nem fordul a gonoszság ellen, amikor a te szereteted nem fordul a hamisság el-
len, az igazságtalanság ellen, a betegség ellen, a szegénység ellen, a megtévesztés ellen, a 
képmutatás ellen, akkor te nem jársz szeretetben, testvérem! Ezért gerjeszd fel magadban 
Isten szeretetét, hogy az embereket szeresd Isten szeretetével! De a gonoszságot, a sátánnak a 
szellemi oldalról jövő démonikus elnyomásait pedig gyűlöld! Ha így éled az életedet, akkor 
így fogod gyűlölni azt a betegségtünetet, amiben benne vagy. Így fogod utálni azt a szegény-
séget, amiben vagy. Meg a hiányt. Mert Isten is utálja és gyűlöli.  

Amikor ezt teszed, akkor a hited felemelkedik. Akkor úgy hiszel, ahogy Isten hisz. Akkor 
úgy hiszel, ahogy Isten szíve szerint való, és úgy teszed a hited cselekedetét, hogy igazán 
hatalmat gyakorolsz az ellenség felett. Nem lehet úgy a sátán felett hatalmat gyakorolni, hogy 
mismásolunk. Hogy megvárom, csak elmúlik valahogy! Lehet így is, csak hosszú ideig benne 
leszel. Keménynek kell lenni. Határozottnak kell lenni. A sátánnal durvának kell lenni. Nem 
elnézőnek, a Jézus nevében. Az emberek felé irgalmasnak kell lenned. Az emberek felé 
megbocsátónak kell lenned. Az emberek felé szeretettel teljesnek kell lenned. De a gonoszság 
felé nem kell szeretettel teljesnek lenned! Nem kell imádkoznod a démonokért sem, hogy 
hátha megtérnek valamikor!  

Keresztények sokszor sokkal butább dolgokat mondanak és csinálnak, mint némely ateista, 
világi ember. Még a világban lévő, Istenben nem hívő orvosok is az ördög munkája ellen dol-
goznak, mikor betegeket gyógyítanak. Erre van egy-két démonizált agyú, ostoba keresztény, 
akik azt mondják, hogy a betegség Isten akarata. Ez hazugság! Soha nem fogadjuk ezt el, és 
mindig ez ellen fogunk menni! Mert Isten az Igéjében kijelentette, hogy Ő azt akarja, hogy te 
gyógyult legyél. Azt akarja, hogy te gyarapodjál, hogy örök életed legyen. Ez a három 
legfontosabb dolog, ami köré épül a mi megváltásunk. Megváltott minket a szellemi halálból, 
a betegségből és a szegénységből. Nem engedhetjük meg azt, hogy a sátán hazugsága által 
ezek uralmat vegyenek felettünk! Mi veszünk uralmat ezek felett. Örök életet nyertünk Jézus 
nevében, Jézus vére által, az Ő sebei által meggyógyultunk, és az Ő szegénysége által 
meggazdagodtunk. Ebben hiszünk, mert ezt mondja Isten Igéje és ehhez ragaszkodunk. Ha 
valaki vagy valami ez ellen megy, az ellen mi is megyünk! Nem fogadjuk el. Ámen! 

Vannak szegénység aktivisták. Szegénységben kell élni! Ha valaki ebben hisz, ördögi 
tanokat hisz és hirdet. Nem igaz, hogy szegénységben kell élni! Nem igaz az, hogy nélkülöz-
nöd kell, hisz Jézus azért szenvedett, azért halt meg, hogy neked ne kelljen nélkülözni. Nem 
igaz az, hogy neked betegségben kell élned. Az sem igaz, hogy bárkinek a pokolba kellene 
mennie. Isten a szeretet Istene, Ő megváltott, ezért mi ellene megyünk minden ördögi, démo-
nikus dolognak! Ámen! 

Tehát Jézus itt a templomban igazán mérges volt, zaklatott volt, indulatosan beszélt meg 
cselekedett. Nagyon durván kiosztotta az ott lévőket. Ha bejönne ide Jézus személyesen test-
ben, és valami hasonlót tenne, akkor lehet, hogy a gyülekezetből páran azt mondanák, hogy ez 
biztos valami démon megnyilvánulva, angyalnak öltözve, mert Jézus nem ilyen! Mert Ő 
mindig szelíd és mindig olyan alázattal van, ami abban nyilvánul meg, hogy mint az ájtatos 
manók, elnézünk mindent, hogy nem lehet mit csinálni dolgok felett. Hagyjuk, hogy a dolgok 
csak úgy történjenek az életben. Mit tehetünk mi? Így a keresztény ember érzéketlenné válhat 
azok felé, akik szükségben vannak, azok felé, akik betegségben vannak, azok felé, akik 
szegénységben vannak, és azok felé, akik úton vannak a pokolba. Érzéketlenné tudunk válni, 
ha nem gyűlöljük azokat a dolgokat, amik az ördög dolgaiból valók. Márk evangéliuma 9. 
fejezetében Jézushoz odavisznek egy ördöngös fiút, aki epilepsziához hasonló betegségtüne-
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tekkel küszködött, akivel a tanítványok nem nagyon tudtak mit kezdeni. Pedig előtte ők is 
betegeket gyógyítottak, csodákat tettek azzal a hatalommal, amit Istentől kaptak. 

Márk 9,17−19. 
17. És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, aki-

ben néma szellem van. 
18. És ahol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékzik, a fogát csikorgatja, és 

kiszikkad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. 
19. Ő pedig felelvén néki, monda: Oh, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? 

Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. 
Jézus válasza nem türelmes, kedves válasz volt, ez egy nagyon erőteljes kritika volt azok 

felé az emberek felé, akik ott voltak. Az Ige azt mondja, hogy igazából itt egy nemzetségre 
mondja, hogy az egész nemzetség hitetlen. Egy nagyon erőteljes, nem éppen kedves kifejezés-
sel válaszolt Jézus arra, hogy a tanítványok nem tették azt, amit tenniük kellett volna. Nem 
csak egy-két embert, hanem az egész nemzetet említi itt Jézus. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus 
mindenben megkísértetett. Mindenben megkísértetett és Ő mindenben bűntelen maradt.  

Zsidó 4,15. 
15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem 

aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis bűntelen maradt. 
Amikor Jézus válaszolt ennek az apának, nem tévesztette el. Amikor válaszolt a 

tanítványoknak, nem tévesztette el. Nem esett ki a szeretetből. Azt írja itt a Zsidókhoz írt 
levél, hogy mindenben bűntelen maradt. Nem követett el hibát, nem követett el bűnt, ezért 
nem kellett bocsánatot kérnie senkitől. A Példabeszédek 29,22 ugyanakkor azt mondja: 

Példabeszédek 29,22. 
22. A haragos háborgást szerez; és a dühösködőnek sok a vétke. 
Ugyanez az Ige egy másik fordítás szerint így hangzik: 
22. A dühös emberek sok viszályt kavarnak, a mértéktelen felkavarja a bajt.  
Ugyanarról van szó? Jézus haragja az a fajta harag, amiről a Példabeszédek ír, mint hara-

gos és dühös emberé? Nem, itt kell neked is és nekem is Istentől kijelentés. Tanulmányoz-
nunk kell az Igét, hogy tudjuk, hogy mi a különbség és hol a határvonal. Hogy elsősorban 
saját magunkban meg tudjuk különböztetni, hogy milyen az, amikor Isten szíve szerint 
vagyunk haragosak és milyen az, amikor felszólít a Biblia minket, hogy ne haragudjunk, ne 
veszekedjünk, ne civódjunk, ne emésszük föl egymást azzal, hogy egymás felé ellentétben 
vagyunk. Érted a különbséget, ugye? Ehhez kell isteni kijelentés, isteni bölcsesség, és kell 
erről tanítás, hogy megértsük, meglássuk, meghalljuk azt, hogy mi Isten szándéka, akarata, 
terve ezzel kapcsolatban. Ha keresztényként soha semmiért nem haragszol, akkor könnyen 
lehet, hogy érzéketlenné váltál. Mi van akkor, ha mész az utcán és előtted megy egy fiata-
lokból álló csoport, akik elkezdenek inzultálni egy arra haladó kis srácot, vagy egy kislányt? 
Lökdösik, megverik, elveszik a táskáját, a szendvicsét, a pénzét, meg pár pofont lekevernek 
neki. Nem gerjedsz haragra, hogy ez nem helyes? Vagy elfordítod a fejed és azt mondod, 
hogy ez nem rám tartozik? Ha nem gerjedsz haragra az igazságtalanság ellen, ha nem gerjedsz 
haragra a hamisság ellen, akkor lehet, hogy megtompultál, érzéketlené váltál. Ha nem 
gerjedsz haragra az ördög gonoszságával szemben, amit művelt itt az elmúlt egy-két évben a 
világban és szétteszed a kezet – hát nem lehet mit csinálni! –, akkor megtompultál! 

Nem az emberekre kell haragudnod. Nem a politikusok rossz döntéseire kell haragudnod. 
Nem a körülményekre kell haragudnod. Nem a neveltetésedre, nem az anyagi helyzetedre kell 
haragudni, hanem azokra a szellemi erőkre, amik emögött állnak. Mert ha ez megvan benned, 
akkor meglesz benned a hit, hogy ellene menjél. El kell jutnod arra pontra, amikor meg-
elégeled a betegséget, amikor megelégeled a szegénységet, mikor megelégeled azt, hogy nem 
abban a teljességben és bőségben jársz, amit Isten megszerzett a számodra. Azt kell monda-
nod, hogy: Nem, tovább nem engedem ezt meg az életemben! Felkelek és birtokba veszem 
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azt, ami az enyém Krisztusban! Ez gerjeszti a hitedet. Ha ilyen „beletörődöm, bárcsak, de jó 
lenne” mentalitással vagyunk, belesüppedünk a vallásosságba és belesüppedünk a hitetlen-
ségbe. Úgyhogy ezt nem engedjük meg magunknak! Ámen! Ezek vagyunk mi! Halleluja! 

Egy másik fordítás azt mondja. 
Példabeszédek 29,22. angol fordítás 
22. Az indulatos ember sok bűnt követ el. 
Itt azért van egy figyelmeztetés is. Az Ige nem arról szól, és ez a mai tanítás sem abból a 

szándékból fakad, hogy nyugodtan legyél bármilyen módon, bárki felé indulatos és haragos. 
Ellenkezőleg! A saját magad indulatát meg kell fékezned és uralkodnod kell saját magadon. 
Mert ha nem tudsz uralkodni magadon, akkor ki uralkodik feletted? Ha nem tudsz uralkodni 
az érzelmeiden, az indulataidon, a haragodon és azt mondod, hogy elöntött a méreg – kinek a 
mérge? Kinek a haragja? Sokszor keresztények az ördög haragjával haragszanak, teljesen 
helytelenül. Amikor az ördögre haragszunk Isten haragjával, az kedves Isten előtt. Ez szeretet, 
hitcselekedetet is egyben. Akkor hogyan kell ezt helyesen értelmeznünk?  

Nézzünk meg még egy igehelyet, ahol meg van említve Jézus haragja.  
Márk 10,13–16. 
13. Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig 

feddik vala azokat, akik hozzák. 
El tudjuk képzelni, hogy vannak itt kisgyerekek, ma azt mondanánk, hogy utcakölykök, 

akik oda akarnak menni Jézushoz? A tanítványok pedig nem engedik ezt.  
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. 
Figyeled ezt? Ízlelgesd ezt a szót, ezt a kifejezést: Jézus haragra gerjedt! Jó irányba és a 

helyes igazi irányba kell ez a te elmédet, a te látásodat kialakítsa Jézusról. Ő nem egy olyan 
ember volt, aki nem tudott uralkodni magán, aki a hústest indulatából mindenféle olyan 
szavakat mondott, amit nem engedhet meg magának soha senki. Hanem egy olyan ember volt, 
aki ebben a helyzetben haragra gerjedt és monda nékik: Engedjétek hozzám jönni a gyerme-
keket, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.  

15. Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyer-
mek, semmiképpen sem megy be abba. 

16. Aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetvén, megáldá őket. 
Mondhatjuk itt azt, hogy Jézus szeretetben járt a gyermekekkel, ugye? Még meg is áldotta 

őket. Ölébe vette őket, megölelte őket, kezét rájuk tette, megáldotta őket. És nem járt szeretet-
ben a tanítványokkal? A tanítványok irányába haragra gerjedt. Ezt olvassuk? Akkor hogy van 
ez? Hogyan kell ezt nekünk helyesen értelmezni? Miért használja ezt a kifejezést itt a Biblia? 
Ez nem egy rossz fordítás, az eredetiben is így hangzik, hogy Jézus haragra gerjedt. Ha 
haragra gerjedt Jézus a tanítványaival szemben, akkor Jézus kiesett a szeretetből? Ha te harag-
ra gerjedsz bizonyos emberek felé, biztos, hogy kiesel a szeretetből? Ha valaki hazudik neked, 
szemedbe néz, szemrebbenés nélkül képmutatóskodik, megaláz, leköp, meglop, megcsal, és 
nem gerjedsz haragra a dolog miatt, akkor nem úgy működsz, ahogy működnöd kell. Nem 
kell eltűrnöd azt, hogy az ördög megfosszon téged! Nem kell eltűrnöd, hogy az ördög a 
hazugságaival korlátok közé szorítson! Nem az emberre kell haragudnod, aki ezt csinálja 
veled vagy ellened, hanem arra a szellemiségre, arra a démonra, arra az ördögre, aki által teszi 
ezt veled vagy ellened, vagy a közösséggel, a gyülekezettel.  

Voltak emberek, akik ellene mentek ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek, hazu-
doztak, képmutatóskodtak, és lehetne sorolni azokat a rossz dolgokat, amiken rajta kapattak. 
És amikor határozottan szembesítve lettek ezzel és nem engedtük ezt, még ők vádaskodtak, 
hogy mi nem járunk szeretetben. Hogy lehet így beszélni? Nem tűrjük el a hazugságot! Nem 
tűrjük el a képmutatást! Ugyanakkor mindannyiunkban vannak olyan gyengeségek és hiá-
nyosságok, ami miatt nem tökéletes a közösség és egyikünk sem, de szeretjük egymást ezzel 
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együtt. De ha valaki ellene megy ennek az egységnek, ellene megy Isten akaratának, ellene 
megy annak, amit az Igében Ő nyilvánvalóan szeretetnek nevez, és azt kiforgatja, akkor mi 
ennek ellene állunk és nem engedjük meg!  

Szeretetben kell lennünk! Egy-két drága testvért az elmúlt évek során szeretetben kellett 
elküldeni a gyülekezetből, mert kihasználtak benneteket, némelyikőtöket. Mi azon dolgozunk, 
hogy megvédjük ezt a gyülekezetet és megvédjük a nyájat a farkasoktól. Úgyhogy amikor 
foglalkozni kell ilyen helyzettel, akkor nem arról van szó, hogy mi nem szeretjük azt az 
illetőt, hanem arról van szó, hogy szeretünk benneteket. Szeretjük azt a közösséget, amit az 
Isten hozott létre. Jézus a tanítványaival szemben haragra gerjedt, és akkor ezt mondod, hogy 
efölött elsiklottam. De azért ha kicsit az emlékeidet föleleveníted, mikor az Evangéliumokat 
olvastad, azért láttad egyszer-kétszer, hogy Jézus a farizeusokkal szemben még keményebben 
beszélt. Az írástudókkal, a válásosokkal, a templomba járókkal, az adakozókkal, a böjtölőkkel 
szemben. Ami leginkább kinyitotta a bicskát Jézusnak a zsebében, amikor a legdurvább, a 
legkeményebb szavakat használta, amikor leginkább az Ő haragja nyilvánvalóvá vált, az azzal 
szemben volt, amikor valaki önigazult volt és saját magára mutatott. Ez a farizeus mentalitás 
akkor is jelen volt, és az az igazság, hogy ma is jelen van.  

Az az igazság, és ne sértődjetek ezen meg, de ezzel mindannyian szembesülünk, ezzel a 
farizeusi mentalitással. Ez egy másik üzenet lesz majd, erre is készülök, hogy a modern kori 
farizeusoknak mik a tulajdonságaik. Szóval az önigazultságot és a kevélységet, a képmutatást 
nagyon, nagyon, nagyon határozott szavakkal ítélte el Jézus. Van egy példa, egy gyógyulással 
kapcsolatos példa a Márk evangélium harmadik fejezetében. A farizeusok kisértették Jézust és 
figyelték, hogy vajon a törvény ellenére fog-e munkát végezni szombaton? Azaz gyógyít-e 
szombaton beteget? Kapjuk el! Nézzük, figyeljük meg! Jézus ezt tudta.  

Márk 3,1–5. 
1. És ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy sorvadt kezű ember. 
2. És lesik vala Őt, hogy meggyógyítja-é szombat napon; hogy vádolhassák Őt. 
3. Akkor monda a sorvadt kezű embernek: Állj elő a középre. 
4. Azoknak pedig monda: Szabad-é szombat napon jót vagy rosszat tenni? Életet 

menteni, 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. 

Olvasom még egyszer, ízlelgesd: Ő pedig elnézvén őket haraggal. Halleluja! Jézus haragu-
dott a képmutatásra, az irigységre, a sátáni dolgokra. Ellene ment a betegségnek, a beteget 
pedig meggyógyította. Ez az Ő tökéletes akarata, és ezzel mutatta meg, hogy neked is hogyan 
kell ehhez hozzáállni. Gyógyítsd a betegeket! Menjetek, tegyetek tanítványokká minden 
népeket! A betegeket gyógyítsátok! A poklosokat tisztítsátok! – mondta Jézus. Tegyetek tanít-
ványokká minden népeket! Ott van az Igében: Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene 
az ördögnek és elfut előletek. Ez az engedelmeskedjetek Istennek, ez azt is jelenti, hogy 
haragszol, hatalmat gyakorolsz az ördög munkáin, utálod és gyűlölöd, és nem alkuszol meg 
vele, nem törődsz bele. Nem mondod azt, hogy hát ez van, nem tudok mit csinálni. Van úgy 
és néha őszintének kell lenni. Néha? Sokszor, mindig őszintének kell lenni saját magunkkal 
szemben, amikor nem tudunk kérdésekre válaszolni. Én nem tudok minden kérdésre 
válaszolni. Legyél ilyen őszinte! Nem tudod, hogy mi miért történik úgy, ahogy történik. A te 
dolgod, a te részed, hogy hitben álljál! Megálljál! Tudd, hogy Isten jó, és amit szeretni kell, 
azt szeresd, azaz az igazságot! Isten Igéje az igazság, amit Jézus elvégzett, az az igazság. 
Gyűlöld a hamisságot, gyűlöld az ördögnek a dolgait! Ezt tette Jézus, ezt kell nekünk is 
tennünk! Ő a példaképünk, mi is így csináljuk. Ámen? Ámen!  

Tehát fölolvastam egy pár igehelyet a teljesség igénye nélkül, amikor Jézus haragra 
gerjedt. Ha figyelmesen olvasod a Bibliádat, és bizony olvassátok mindannyian az Igét, akkor 
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egy picit nézd ezzel a szemmel is, hogy hogyan viselkedett Jézus. Ne azt gondold, hogy 
Jézusnak is szabadott indulatosnak lenni, nekem is szabad indulatosnak lenni emberek felé. 
Nem kell mindent úgy csinálnod betűről betűre, ahogy Jézus is tette. Neked nem kell 
odafordulni más emberek felé, hogy távozz tőlem, sátán, mert ellenemre vagy nékem, mint 
ahogy Jézus megtette Péterrel szemben. Ugyanakkor értsd a szellemi hátterét ennek. Ámen? 
Szeresd az embert, de gyűlöld azt a gonosz szellemiséget, ami által ő megnyilvánul feléd!  Ha 
valóban szereted az embert és gyűlölöd azt a szellemiséget, ami által ő gonosz módon, 
megtévesztett módon munkálkodik, akkor még jobban tudod őt szeretni, mert tudod, hogy 
meg van tévesztve. Nem Isten szeretetével viszonyul feléd, ha támadás ér. Ugyanakkor 
nagyon figyelj oda arra, hogy a te szereteted, a te indulatod, a te haragod az isteni legyen, ne 
pedig testi! A testi indulat, a testi harag további viszályokat szül és egymást felemésztjük, ha a 
testi indulattal vagyunk egymás irányában.  

Nem arra vagyunk elhívva, hogy mindenki megmondja a másiknak a véleményét, és az 
indulatunkat, haragunkat ráöntsük a másikra, véleményezve, kritizálva a másikat. Nem erről 
beszélek. Van a haragnak jogos oldala, van a haragnak isteni oldala, a sátán azonban kifordí-
totta ezt, és testi cselekedetté süllyesztette. A sátán ezt az isteni fajta haragot, isteni fajta 
indulatot bűnös indulattá minősítette le. Ebben él a világ és ebben élhetünk mi keresztényként 
is, ha nem ismerjük az igazságot. Ha nem ismerjük azt, hogy hogyan kell viszonyulnunk 
bizonyos dolgokhoz.  

De hol a határ? Mi a különbség? – föltehetted a kérdést. Erre kapunk válaszokat a mai 
napon. Ezért szól ez a mai tanítás erről. Sok keresztény nem is tudja, hogy a haragot lehet 
helyesen is használni. Nem tudják keresztények, hogy lehet helyesen is haragudni. Ha nem 
használod a haragot helyes módon, vagy nem használod semmilyen módon sem, akkor nem 
annak megfelelően működsz, ahogy Isten téged létrehozott. Ámen? A haragodat sohasem 
Isten ellen kell irányítanod. Tudod, hogy vannak keresztények, akik megharagudtak Istenre? 
Döbbenetes! Döbbenetes, hogy a sátán milyen módon meg tudja téveszteni drága szívű, 
Istenben egyébként hívő embereket vallásos, gonosz tévtanításokkal. Megharagudtak Istenre, 
mert azt hitték, hogy azokat a dolgokat, amiket a sátán rájuk helyezett, betegségek, tragédiák, 
szerencsétlenségek, hiányok, azokat Isten adta vagy Isten nem szabadította meg őket abból. 
Pedig ez nem igaz! A haragodat nem használhatod Isten ellen! A haragodat nem emberek 
ellen kellene használnod, hanem sátán hazugságai ellen. Ha nem mersz soha semmire hara-
gudni a szeretet jegyében, akkor meg leszel fosztva azoktól a dolgoktól, amiket Jézus meg-
szerzett a számodra. Ha nem mersz haragudni soha semmire és senkire, meg leszel fosztva a 
teljességtől. Úgy is mondhatnám, hogy ha soha senkire, semmilyen dologra nem haragszol, 
nem fogsz abban a teljességben járni, amit Jézus megszerzett a számodra. Gyűlölnöd kell a 
gonoszt! Gyűlölnöd kell a bűnt! Haragudnod kell! Egy szent haraggal kell haragudnod ezekre 
a dolgokra! Nem lehetsz passzív a betegséggel! Nem lehetsz passzív a szegénységgel kapcso-
latban, mert akkor tétlen vagy! Ha passzív vagy, akkor inaktív vagy, akkor nem csinálsz 
semmit. Akkor csak tűröd, tűröd, tűröd és tűröd. Az, hogy téged leköpnek, vádolnak, aláznak 
és hazugságokat terjesztenek rólad, mert az Evangéliumot éled és az Evangéliumot hirdeted, 
arra azt mondom, hogy azt tűrjed, mert ez ezzel jár. Ez ugyanúgy azzal jár, mint a szénbá-
nyásznak, ha lemegy a szénbányába, akkor szénpor megy a tüdejébe. Mint a benzinkutas, ha a 
benzinkúton dolgozik, akkor a benzingőzt belélegzi, ez ezzel jár, ez hozzá tartozik. Ha felülsz 
egy lónak a hátára, akkor a nadrágod lószőrös lesz, ez együtt jár ezzel. Ha magadhoz öleled a 
kutyádat és hullik a szőrre, akkor kutyaszőrös leszel, ez velejár. 

Ha tisztességes keresztény életet akarsz élni, vele jár az, hogy lesznek emberek, akik utálni 
fognak, gyűlölni fognak ezért. De amikor a sátán megy ellened, azt nem kell elfogadnod, nem 
kell eltűrnöd! Nem kell eltűrnöd, hogy megrágalmaznak téged a magánéletedben. Hogy meg-
lopnak téged, átmásznak a kerítésen és ellopják a tyúkodat. Oh, drága testvér, hát éhes volt! 
Igen? Rendben van, egy tyúkot fölajánlasz a számára, rendben van. Hónapok, éveken keresz-
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tül úgy gondolod, hogy ez a megoldás, hogy így támogass másokat? Jogod van ahhoz, hogy 
megvédd a családodat! Jogod van ahhoz, hogy megvédd saját magadat. Jogod van ehhez, sőt 
meg is kell tenned! Sőt azt mondom neked, ha ezt nem teszed meg, akkor nem Isten szíve 
szerint jársz, biztos lehetsz benne. Tegyük fel, hogy megyek az utcán a lányommal együtt, és 
valaki inzultálni akarja őt, molesztálni, szerinted mit teszek? Biztos lehetsz benne, hogy 
megvédem a gyermekemet! Ha kell, tettlegességgel védem meg a gyermekemet. Most halld 
egy prédikátornak a szavát, ha kell, fizikai módon védem meg a gyermekemet! 

Ellencsapás, így, ezen a módon, mert ez az Isten szíve szerint való. Hát ne legyünk már 
ostobák, ne engedjük, hogy kihasználjanak minket! Ha az Evangélium miatt köpködnek rám 
és kommenteket írnak, azt elviselem, eltűröm, ez ezzel jár. De a magánéletemben, ha valaki ki 
akar rabolni és el akarja venni a pénzemet, akkor nem fogom csak úgy odaadni neki a 
békesség kedvéért. Akkor küzdjünk meg érte, mert én megvédem azt, ami az enyém! Meg-
védem a feleségemet, megvédem a családomat, és megvédem azt a közösséget, ami rám 
bízatott, és téged is. Érted a különbséget, ugye? Jaj, csak a békesség kedvéért! De a békesség 
kedvéért nem fogjuk engedni, hogy szétcincáljanak minket. Nem fogjuk engedni a sátánnak, 
hogy legyőzzön minket! Ámen. Nem lehetünk passzívak a sátán dolgaival, mert akkor tétle-
nek leszünk, mintha ki lennénk kapcsolva. Jézus nem ilyen volt, aktívan foglalkozott a 
betegséggel, és ellene ment. Aktívan foglalkozott a szegénységgel, és ellene ment. Aktívan 
foglalkozott a bűnnel, és ellene ment. Ha felismered a harag helyes használatát, akkor helye-
sen fogod azt alkalmazni. Amikor pedig felismered magadban, hogy helytelenül haragudtál, 
bűnös, testi módon haragudtál, akkor képes leszel arra, hogy legyőzd ezt a testi mivoltodat és 
ellenállj ennek, és megújuljál! 

Efézus 4,26–27. 
26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; 
Erről beszélek egész alkalom alatt most, hogy haragudjál, de ne essél bűnbe! Mert eszerint 

van olyan harag, ami nem bűn. Amikor ellene mész az igazságtalanságnak, a gonoszságnak, a 
hazugságnak, a képmutatásnak. Haragudj! Felszólít az Ige, hogy haragudj, de ne vétkezzél! A 
nap ne menjen le a haragodon. Milyen érdekes, közvetlenül ezután van itt ez az Ige: 

27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. 
Azaz ha nem haragszol helyesen, akkor az ördögnek helyet adsz. Hallottad ezt? Helyet 

adsz az ördögnek az életedben, ha nem haragszol bizonyos dolgokra. Ha nem haragszol a 
betegségre, ha nem haragszol a szegénységre, akkor kinyitod az ajtót, és teret engedsz az 
ördögnek. Van úgy, hogy elkap valami nyavalya, van úgy, hogy egy nagyon nagy csekket 
kapsz és van úgy, hogy úgy tűnik, semmi nem igaz abból, amit eddig évekig hallottál, mert 
nem látod az életedben, de akkor is állj hitben! Úgy tudsz hitben állni, hogy azt mondod: 
„Nem fogadom ezt el az életemben. Az ördög hazugságait nem fogadom el! Bármin megyek 
keresztül, még ha koporsóba tesznek, akkor is hiszem, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam. 
Akkor is!” 

Létezik Isten szerinti harag. Létezik igazságos harag, ami nem bűn. Ezt az Igét egyébként 
sokan úgy értelmezik, hogy na, jó, haragudjál, mert emberből vagy, de mielőtt eljön az 
éjszaka, azért térjél meg belőle. Mielőtt lemegy a nap, addigra már ne haragudjál, mielőtt 
elalszol, békülj meg a feleségeddel, gyermekeddel, szomszédoddal, akárkivel. Lehet 
haragudni napközben, de éjszaka már nem, másnapra már nem. Ez az Ige nem erről szól! 
Nem kell megvárnod az éjszakát azzal, hogy a bűnös haragnak ellenállj, és megtérj belőle! 
Nincs megengedve a számodra az, hogy reggeltől egész estig haragudhatsz gonosz, testi 
módon, aztán este már jó, ha ezt elengeded. Nem! Már reggel tedd le! Már tíz órakor, már 
délben, vagy bármikor, amikor napközben benne vagy, már akkor engedd el! Ne haragudjál 
testi módon!  

Azt az ördög ellen való haragot pedig soha ne engedd el! Soha ne szabadulj meg tőle! Sőt, 
gerjeszd magad ebben! Én nagyon-nagyon fölszívtam magam most erre a mai napon, látod is 
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rajtam, nagyon haragszom az ördög hazugságaira. Nagyon-nagyon! Utálom a betegséget! 
Utálom azt, amikor lázas vagyok! Gyűlölöm azt, amikor fáj a fejem, nem engedem ezt meg. 
Nem engedem meg! Van itt valami, amit őszintén meg kell látnunk, ha valami nem úgy 
működik az életünkben, ahogy működnie kellene, akkor nem Isten hibázott. Nem nála van a 
probléma. Nem kárhoztatom magam semmi miatt, és te se kárhoztasd magad! Ne ostorozd 
magad amiatt, mert gyógyszereket kell bevenned! Ne legyél ostoba a vakcinával kapcsolatban 
sem! A helyes hitű ember nem ítéli meg a másikat a hite miatt. Ezt tanítja a Biblia! Ha abban 
van a hited, hogy beoltatod magad, akkor tedd! Aki nem oltatja be magát, az ne kevélykedjen, 
hogy jaj, nekem akkora hitem van, hogy nem oltatom be magam! Ez ostobaság! Ezt a 
hozzáállást is utálja, gyűlöli Jézus. Te az az ember legyél, aki szereti a másikat. Még ha nem 
is értesz vele egyet, akkor is szeressed! Nem kell, hogy egymást ítélgessük! Nem arra 
vagyunk elhívva, hogy egymást ítélgessük, meg egymásra véleményeket mondjunk. Arra 
vagyunk elhívva, hogy szeressük egymást. Nem egymásra kell haragudnunk, hanem az ördög 
hazugságaira. Értitek ezt, ugye? Mindenki érti, hogy miről beszélek ma? Halleluja! Annyira 
haragszom, hogy boldoggá prédikálom ma emiatt magam! 

Zsoltárok 7,11. 
11. Isten igaz Bíró; és olyan Isten, aki mindennap haragszik. 
Húha, megint egy olyan Ige, amit nem akartál hallani! Ó, Isten, a szerető Isten! Ő az az 

Isten, aki hosszútűrő, szeretetteljes, irgalmassággal teljes. Így van! Ez igaz, és igen és ámen, 
és mindenkor így van, Ő hosszútűrő, kegyelmes, irgalmas, jóságos. Ő a szerető Isten, 
nemcsak hogy képes szeretni, Ő a Szeretet. Nagybetűvel. Sokkal több Ő, mint piros 
szívecskék, amiket dobálunk egymásnak a Facebookon. A szeretet ennél sokkal-sokkal több. 
Kifejezheted így szeretetedet természetesen, nem ez ellen beszélek, de ennél sokkal több. Ez 
az Ige nincs ellentétben ezzel. Isten igaz Bíró és olyan Isten, aki mindennap haragszik. 

Zsoltárok 7,11. King James fordítás 
11. Isten megítéli az igazakat, és Isten mindennap haragszik a gonoszokra. 
Isten a haragot arra tervezte, arra teremtette, hogy cselekvésre késztessen bennünket. Arra 

lett a harag elplántálva bennünk, az a fajta temperamentum, ami belőlünk mélyről fakad, hogy 
cselekvésre késztessen bennünket. Ha látsz valakit, akivel rosszul bánnak, és az nem zavar 
téged, akkor vagy tagadásban vagy, vagy pedig hiányzik belőled az együttérzés. Ha látsz 
valakit, akit folytonosan megaláznak, és nem indulsz könyörületességre és nem kelsz a 
védelmére, akkor vagy az együttérzés hiányzik belőled vagy megkeményedtél. Ma is szükség 
van olyanokra, akik cselekszenek. Szükség van olyanokra, akik cselekszenek akkor, ha a 
gyengéket és a sebezhetőeket kihasználják. Ez azonban nem egyenlő az indulatos természet-
tel. Ez nem egyenlő azzal, hogy a haragot bűnös, természetes módon a hústestünk diktálja.  

Erre a gonosz haragra is van több példa a Bibliában, mindjárt az elején. Káin haragudott 
Ábelre. Mit váltott ki az ő haragja? Gyilkosságot. Isten szíve szerint való harag volt ez? 
Ugyan már, dehogyis! Nem, nem, nem, soha, soha! Az egy másik fajta harag, és ez az a fajta 
harag, amit el kell utasítanunk. Amit nem szabad megengednünk magunkban elsősorban. 
Bálám, amikor szembesült az igazsággal és a büszkeségével, haragra gerjedt. Saul haragra 
gerjedt Dávid ellen, aki semmit sem ártott neki. A féltékenység, az irigység sokszor haragot 
vált ki belőlünk, de nem jó haragot, hanem egy gonosz haragot. Énekelte a nép, hogy Saul 
megölte az ő maga ezrét, Dávid meg a tízezrét. Ahelyett, hogy örült volna az utánpótlásnak, a 
jövő generációnak, Isten választottjának a király, inkább meg akart tőle szabadulni. Haragra 
gerjedt ellene annyira, hogy megpróbálta őt elpusztítani. Ez egy borzasztó dolog! Borzasztó 
ez a fajta harag!  

Sokan megharagszanak keresztényként, bibliaolvasó keresztényként az igazságra, mert 
sérül az egójuk és sérül a büszkeségük. Vannak keresztények, akik megharagszanak, amikor 
az Igéből elhangzik, hogy bizony, testvér, nézz szembe önmagaddal, és a saját dolgaidért te 
vállald a felelősséget! Ne mutogass másra a te butaságaid miatt! Keresztények felsóhajtanak, 
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hogy mit képzel ez, hogy ilyen mond nekem! Ilyet prédikál! A fenenagy egónk és a fenenagy 
büszkeségünk miatt haragra gerjedünk az igazság ellen. Pedig Isten Igéje mindenkor az 
igazság! Mindenkor! Soha nem szabadna megharagudni arra, amikor Isten rámutat valamilyen 
hiányosságunkra, sőt, a Példabeszédek azt írja, hogy a bölcs ember keresi a kiigazítást. Ne 
legyünk bolondok, mert a bolond ember elutasítja a kiigazítást! A bolond ember hajkurássza 
ezeket a szavakat, hogy így szeretetben kell járni, úgy szeretetben kell járni, csak a szeretet, és 
a szeretet! Ámen és Ámen. Én is hiszek ebben, ugyanakkor ezzel együtt hiszem azt, hogy ez a 
szeretet bibliai szeretet, nem emberi, hanem isteni fajta szeretet, nem a saját elképzelésem 
szerinti, hanem isteni. Úgy kell szeretni, ahogy Ő szeretett minket. Ő bizony, az Igében meg 
van írva, megfedd minket az Igével, ha kell. Nem úgy kell, hogy szeressük egymást, ahogy mi 
gondoljuk, hogy hogyan kell szeretnünk, hanem úgy, ahogy Ő szeretett minket. Jézus mondta 
a tanítványainak, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Nem úgy, 
ahogy aputól láttad. Nem úgy, ahogy a közösséged tanítja ezt neked, a gyülekezeted, nem 
úgy, ahogy a világban a pszichológusok meg a mentalisták ezt eléd tárják, meg ezek az 
agyturkászok. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket!  

Gondolkodjunk ezen, hogy Jézus hogyan szeretett minket! Amikor ezt magunkévá tesszük, 
képesek leszünk arra, hogy ezzel a szeretettel szeressünk másokat. Ámen. Ennek a szeretetnek 
a szerves része, aktív része az, hogy gyűlöljük a hamisságot! Gyűlöljük a gonoszságot! 
Gyűlöljük az igazságtalanságot! Gyűlöljük a bűnt! Gyűlöljük a betegséget! Gyűlöljük a 
szegénységet! Ámen. Halleluja! Ha hagyod kialudni az isteni haragot, ha passzívvá válsz a 
hazugságok és a képmutatások ellen, akkor teret engedsz a sátánnak. Van harag, amitől meg 
kell szabadulnod! Van harag, amit le kell vetkőznöd! Van harag, a mit el kell utasítanod! És 
van harag, ami az életed részét kell, hogy képezze.  

Haragudnod kell tehát a sátán hazugságaira, haragudnod kell a sátán megtévesztéseire, a 
tolvajlásaira, mert a javadra van az, ha megharagszol a betegségre. A javadra van! Amikor 
beletörődsz valamibe, beletörődsz abba az élethelyzetbe, amiben vagy és azt mondod, hogy ó, 
hát én már így kell, hogy leéljem az életemet! Ebben a hiányban, ebben a szegénységben, 
ebben a kilátástalanságban, társ nélkül, egyedül! Ha ebbe beletörődsz és elfogadod, pedig 
tudod, hogy nem kellene elfogadnod, csak úgy beletörődsz, passzívvá válsz és inaktívvá, és 
nem csinálsz igazából semmit, akkor elengedted magadtól azt, hogy a hitedet működtesd 
abban, hogy ez megváltozzon. Mindegy, meddig tart a dolog, ha hitben állsz, mert a hit 
mindig azt mondja, hogy ez most az enyém! Ámen. Ha helytelenül haragszol, azzal viszont 
helyet adsz az ördögnek. Ha egy betegség megtámadja az életedet, legyél vele agresszív a 
hitedben, legyél vele agresszív a hozzáállásodban, a megvallásaidban! Ne legyél elnéző és 
beletörődő, hanem agresszív legyél, és ne mondd semmiképpen azt, hogy hát, nincs mit tenni! 
Ez egy rossz hozzáállás! Nem maradhatsz itt, betegség! Nem maradhatsz itt, tünet! Nem 
maradhatsz itt, láz! Nem maradhatsz itt, köhögés! Nem maradhatsz itt, fájdalom, utállak! 
Takarodj innen, a Jézus nevében! Ennek a mentalitásnak, hozzáállásnak kell benned lennie! 
Ez hoz eredményt!  

Ezzel is most igazságot szólok és imádkozom, hogy ne sértődj meg és haragudj meg rám, 
hogy ezt mondom. Az a fajta mentalitás, amikor minden Facebook csoportban, minden isme-
rősnek, minden kereszténynek, mindenkinek az égvilágon, aki csak él és létezik, még idege-
neknek is elküldöd az imakérésedet, ez nagyon sokszor a hitetlenségedből fakad. Annyit 
kellene sokszor tennünk, hogy felocsúdjunk az ördög kelepcéjéből. Még imakérést sem 
kellene időnként kérnünk. Nem vagyok az imakérés ellen, sőt, hiszek benne! Ne legyetek 
restek, ha szükségben, hiányban vagytok, és szükségetek van az összevont hitünk támogatá-
sára! Ez egy bibliai módja annak, hogy így szeressük és segítsük egymást. Hívjál föl, írjál 
emailt, telefonálj, hogy járjunk közös hitben! De amikor valaki sportot űz abból, hogy 
mindenkinek küldi az imakéréseit, ezzel elárulja azt, hogy igazából ő nincs hitben. Neked 
saját magadban össze kell kapcsolódnod a közösség erejével, a hitével, és bele kell tenned a te 
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részedet! A te részed pedig az, hogy ellenállsz annak a dolognak, ami ördögi! Mondjad: 
Ellenállok a sátán dolgainak! Ellenállok a sátán hazugságainak! Ellenállok a betegségnek! 
Minden tünetet elutasítok a testemben! Jézus nevében teszem ezt! 

Én tudom azt, hogy amikor betegségtünetek nyomasztják a testedet, akkor nem olyan 
könnyű ezt kimondani. Könnyű ezt mondani akkor, amikor jól érzed magad, amikor nem fáj 
semmid. Nem fáj a lábad, nem fáj a fejed, nem fáj a derekad. Ó, Jézus sebeiben meggyógyul-
tam, erős vagyok! De amikor a tested nem erős, akkor is tudod mondani, hogy erős vagyok az 
Úrban? Teljes meggyőződéssel, teljes hittel? Ez mutatja meg a hitet igazából. Nem, amikor 
jól vagy, hanem amikor a hited nyomás és próba alatt van. Halleluja! 

A Máté evangélium 11,12-es verse azt mondja, és ezzel az Igével zárom. Jézus szavai 
ezek, azokhoz a tanítványokhoz, akik Keresztelő Jánost követték és a saját tanítványaihoz is: 

Máté 11,12. 
12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig a menny királysága erő-

szakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt. 
Mit jelent ez az igevers? Ez egy háborús kép itt. Isten királysága erőszakot szenved. Isten 

királyságában vagyunk mindannyian, Isten királysága azonban egy háborús övezet. Ezt mond-
ja itt maga Jézus! Isten királysága háborúságot szenved! Van egy ellenségünk, aki támadja ezt 
a királyságot és mindazokat, akik benne vannak. Neked fel kell övezned magad! Fel kell 
övezned magad erővel, hittel, mert nem automatikus az, hogy meggyógyulsz. Nem automati-
kus, hogy minden szükséged be van töltve. Van ezeknek a dolgoknak ellensége, aki nem 
akarja ezt. A királyságnak van egy olyan ellensége, aki folyamatosan támadja azt. Neked ezt 
látnod kell, tudnod kell! A sátán meg akar téged állítani! Meg kell tanulnod érvényre juttatnod 
a jogaidat. Meg kell tanulnunk érvényre juttatnunk a jogainkat. Küzdeni kell ezért! 

Mondok valamit: csak a teljesen eltökélt emberek képesek átvenni mindent abból az örök-
ségből, amit Jézus megszerzett számunkra. Eltökéltnek kell lennünk! Nagyon eltökélteknek 
kell lennünk! Ha meglankadtál ebben az eltökéltségben, elcsüggedtél, mert a láthatókra 
néztél, a tüneteidre néztél, a zsebed állapotára néztél, a körülötted levő emberek létszámára 
néztél, akkor vértezd föl magad, hogy Isten nem ezekre a dolgokra néz, ami körülötted van, 
hanem a hitedre! Ő pillanatok alatt el tudja végezni azt az életedben, amit te a saját magad 
erejéből évtizedek alatt sem tudsz elvégezni. Ő képes! Egy dolgot kér, hogy higgy Őbenne és 
ezt a hitet gyakorold! Legyenek ennek a hitnek cselekedetei! Azt kell mondanod, hogy 
betöltöm az elhívásomat, még ha börtönbe is akarnak zárni, amiért az Evangéliumot hirdetem. 
Akkor is betöltöm az elhívásomat! Gyógyultnak nevezem a testemet, még ha ki sem tudok 
kelni az ágyból, akkor is gyógyultnak nevezem a testemet, és ellenállok a betegségnek és a 
sátán hazugságainak! Győztesnek hívom magam, még ha esetleg az adósságok elborítanak. 
Akkor is, mert ezt mondja Isten Igéje rólam, és én ehhez ragaszkodom, és minden, ami ez 
ellen megy, arra én haragszom! Nem tagadom a tüneteket, nem tagadom a hiányt, nem taga-
dom le azokat a rossz dolgokat, amik körbevesznek.  

A hit nem tagadás! Sok keresztény eltévesztette, azt hitte, hogy úgy kell hitben járni, hogy 
nem veszünk tudomást semmiről, ami körülöttünk van. Homokot helyezünk magunk elé egy 
vödörben, beledugjuk a fejünket, és akkor mi vagyunk a hitemberek. Hitben megvallom, hogy 
nem is vagyok itt! Ez a karizmatikus szleng. Én hitben megvallom ezt, meg hitben megvallom 
azt, miközben nem cselekszed a hitedet igazából, csak hitben megvallod. Legalábbis 
gondolod, hogy hitben vagy, de nem vagy hitben. Legyél őszinte magaddal, mert egy hamis 
hit is jelen van a gyülekezetben. Ez a hamis hit nem vezet eredményre. Ha hibáztál, ismerd el! 
Ha tüneteid vannak, nem kell letagadnod, hanem állj hitben, erősen! Jézus sebeiben meg-
gyógyultam! Ő uralkodik az én életem felett. Jézus az én gyógyítóm. Ne legyen lelkiismeret-
furdalásod semmi, ha gyógyszert kell, hogy bevegyél! Vagy ha igénybe kell venned vala-
milyen orvosi segítséget. Nem hitetlenség ez! Azt tedd, amire téged a Szellem vezet! Ne 
engedd meg senkinek, hogy felülírja azt, ami benned van! Neked nem a másik hite szerint kell 
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élned az életedet, hanem a saját meggyőződésed szerint, a saját hitszinted szerint kell élned az 
életedet. Ámen.  

Igazából mondhatom azt, hogy szellemi erő szabadul fel, amikor eldöntöd, hogy mindent 
birtokba veszel, amit csak lehet. Amikor azt mondjuk, hogy elhatározzuk, hogy ami a miénk, 
azt mind birtokba vesszük, amit csak lehet abból, mindent! Erő szabadul fel ilyenkor. A leg-
gyakoribb oka a tartós betegségeknek, a leggyakoribb oka a tartós hiányoknak, a sorozatos, 
folyamatos, hosszú éveken tartó kudarcoknak az, hogy elfogadjuk a vereséget, hogy bele-
törődünk, és megadjuk magunkat neki, és azt mondjuk, hogy hát, nem lehet mit tenni! Ezek a 
lehetőségeim, nincs elég pénz, meg nem jönnek az emberek, meg nem úgy történnek a 
dolgok, ahogy akarnám, meg milyen szép volt régen! Tudod, hogy amikor túl sokat merengsz 
el a múlt dolgaiban, az mennyire meglopja a jövődet? Nincs semmi bajom nekem a múlttal, 
abban az értelemben, hogy ne szabadna hátra tekinteni dolgokra, de ha csak hátrafelé nézel, 
akkor valamilyen falba bele fogsz ütközni. Nem lehet úgy menni nyílegyenesen előre, hogy 
közben hátrafelé nézünk. Igazából arra megy az életed, amerre hiszed, hogy menni fog. 

Úgyhogy tedd föl magadnak a kérdést a mai üzenet után, hogy merre megy az életed, és 
őszintén válaszolj erre. Arra megy az életed, amerre hiszed, hogy menni fog! Ha olyan szavak 
jönnek ki a szádból, hogy nekem ilyen autóm sohase lesz, én ebből az adósságból sohase 
jövök ki, nekem olyan házam sohase lesz, ha ezeket mondod, ebbe az irányba fog menni az 
életed. Ezt fogod meglátni a későbbiekben is. Cselekvő módon kell hinned, nem csupán 
vágyakoznod kell dolgokra. Cselekvő módon kell hinned! Halleluja! Adjatok dicsőséget 
Istennek! Dicsőség Istennek!  

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 
 

 


