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ALAPTANÍTÁSOK 
Szeretet – Isten törvénye 1. – Út a gyızelemhez 

 
Ma tanítást fogtok hallani Isten egyetlen parancsolatáról és törvényérıl, az Isteni egyetemes 

szeretet törvényérıl. 
 
János 13:34-35 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást. Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretni fogjátok.” 

 
Róma 13:8-10 
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki 

szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodj, ne ölj, ne orozz, hamis 
tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az Igében 
foglaltatik egybe: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a 
felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.” 

 
1János 3:14 
„Mi tudjuk , hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki 

nem szereti az ı atyjafiát , a halálban marad.” 
 
Tehát tudunk valamit – ezt mondja az Ige. 
Tudjuk tehát, hogy újjászülettünk, mert átmentünk a halálból az életbe. És ez nem egy elmélet, 

nem olyan dolog, amit esetleg mi kigondolunk errıl a témáról.  
A Biblia tehát mindannyiunkhoz szól: szól hozzám, szól hozzád. Mindannyiunkhoz szól a Biblia. 

Nagyon sokszor az emberek várják azt, hogy Isten majd szól hozzájuk valahogy, de azt nem 
hallgatják meg, amit már Isten szólt hozzájuk a Bibliában. Ezért Isten aztán nem mond többet a 
számukra, mert amit eddig közölt velük, azt sem olvassák el.  

Tudjuk tehát, hogy általmentünk a halálból az életbe. Ez szellemi halált jelent - szellemi halálból 
mentünk át a szellemi örökkévaló életbe. A szellemünk újjáteremtıdött. A szellemünkben történt 
meg az újrateremtés - a szellemi halálból kaptunk megváltást ezáltal, és a szellemi örök életbe 
kerültünk. 

Honnan tudjátok ezt? Honnan tudjátok, hogy megváltásotok van?  
Valaki azt mondja erre: hiszen megkeresztelkedtem, elsı áldozó is voltam.   
Igen, ezt mi is hisszük.  
Honnan tudod, hogy megváltást nyertél?  
Van, aki azt válaszolja: hiszen templomba járok.  
Ezt is elhisszük - és ez az igazság, rendszeresen kell templomba járni, helyi hit közösségbe, hit 

csoportokba kell tartozni. Ha viszont újjászületsz a szellemedben, akkor az igazi egy nagy 
gyülekezethez tartozol.  

Másrészt a helyi hit gyülekezethez is kell tartozni, hiszen abban találod meg a támogatást, a 
segítséget.  

Mégis azt mondja az Ige, hogy: „tudjuk, hogy általmentünk a szellemi halálból az örök életbe.”  
Mit mond az Ige, miért? Mert szeretjük a mi atyánkfiait.  
Azt mondja az Ige, hogy az, aki nem szereti a felebarátját, az a halálban marad. Ez a szellemi 

halált jelenti.  
Ezért a mai napon az új törvényrıl, az Újszövetség egyetlen törvényérıl fogok tanítani. Az 

egyetlen törtvény, amelyet Jézus Krisztus a számunkra meghagyott.  
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János 13:34-35 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást. Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretni fogjátok.” 

 
Jézus azt mondja, hogy: „új parancsolat”. Az Újszövetségnek egy új törvénye. És az 

Újszövetségnek ez az egyetlen új törvénye helyébe lépett az Ószövetség sok törvényének. 
Másképpen szólva, a szeretet parancsolata, az Újszövetség egyetlen parancsolata, helyébe lépett a 
Tízparancsolatnak, amely az Ószövetség számára adatott. Hiszen Jézus Krisztus töltötte be az 
Ószövetséget. És az İ vére által, a Jézus Krisztus vére által teremtette meg az új szövetségünket – 
ezért nekünk nincs szükségünk a Tízparancsolatra - azok számára, akik Jézus Krisztusban vagyunk. 
Mert ha szeretetben járunk, akkor nem fogsz senkirıl sem hazugságot terjeszteni, ha szeretetben 
jártok, nem fogsz senkitıl sem lopni, mert az igazi bensı valós lényed újrateremtıdött, Isten 
természete költözött a szívetekbe.  

Ha szeretetben jártok, nem fogod megtörni egyetlen egy törvényét sem az Ószövetség 
törvényeinek - ami azért adatott azoknak az embereknek az Ószövetségben, hogy ne törjék meg a 
törvényeket.  

 
Ezékiel 36:25-27 
„És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és 

minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok 
belétek, és elveszem a kıszívet testetekbıl, és adok néktek hússzívet. És az én Szellememet 
adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet 
megırizzétek és betöltsétek.” 

 
Tehát Isten itt az Izrael népének beszél. Arról beszél, hogy a zsidók számára milyen áldást 

tartogat Isten.  
 
 
Ezékiel 36:28-29 
„És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek 

néktek Istenetek. És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és elıhívom a gabonát 
és megsokasítom azt, és nem adok reátok éhséget.” 

 
A gyülekezetek számára tehát ez egy elı jelzés volt.  
Honnan tudjuk, hogy ez az áldás egyben vonatkozik a gyülekezetek számára is? Az 

Újszövetségbıl fogjuk ezt megtudni. 
 
Zsidó 8:8-10 
„Mert dorgálván ıket, így szól: Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával 

és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ı atyáikkal 
kötöttem ama napon, amikor kézen fogtam ıket, hogy kivezessem ıket Egyiptomból, mert ık 
nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr. 
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: 
Adom az  én törvényemet az ı elméjükbe, és az ı szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük 
és ık lesznek nékem népem.” 

 
Ahogy mondja tehát, a régebbit, az Ószövetséget megszünteti velük. Ez pedig, amit itt 

felolvastunk az elıbb, ez idézet Jeremiás jövendöléseibıl 
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Jeremiás 31:33-34 
„Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az 

Úr: Törvényemet az ı belsejükbe helyezem, és az ı szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ık 
pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ı felebarátját, és senki az ı atyjafiát, 
mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ık mindnyájan megismernek engem, kicsinytıl fogva 
nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az õ bőneiket, és vétkeikrıl többé meg nem 
emlékezem.” 

 
Visszamegyünk újra az Újszövetségbe, a Zsidókhoz írt levélbe, ahol újabb idézetet fogtok találni 

az Ószövetségbıl.  
 
Zsidó 8:11-13 
„És nem tanítja ki-ki az ı felebarátját és ki-ki az ı atyjafiát, mondván: Ismerd meg az 

Urat; mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytıl a nagyig. Mert megkegyelmezek 
álnokságaiknak, és az ı bőneikrıl és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem. Mikor újról 
beszél, elavulttá tette azzal az elsıt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az 
enyészethez.” 

 
Az én fordításomban szó szerint így hangzik, hogy: „a törvényeimet az elméjükbe írom.”  
Az eredeti görög fordítás szerint pedig úgy szól, hogy: „belevésem az ı elméjükbe.”  
Ez pedig úgy mőködik, hogy a szívünkbıl, ahol az újrateremtett szellemünk van, tör föl az Isten 

egyetlen törvénye az elménkbe, és az elménkbe rögzıdik.  
Isten a számunkra odaadta az İ Igéjét, és azt mondta, hogy: egy új törvényt adok, egy új 

szövetségének az új törvényét adom nektek. Azt mondja Isten, hogy: beleírom a szívetekbe.  
A szívetekbe írom bele a törvényt – mondja Isten Igéje.  
 
Róma 5:5 
„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.” 
 
Istennek a szerelme, a szeretete kiöntetett a szíveinkbe a Szent Szellem által.  
Az Ószövetségben Isten a Tízparancsolatot az İ ujjával kıtáblákba véste. Az Újszövetségben 

viszont Isten törvénye a szívünkbe íratott be. És ez az egyetlen törvény, amely a szívünkbe adatott, 
betölti az összes törvényt, ami az Ószövetség számára volt – hiszen a szeretet törvénye betölti az 
összes többi parancsolatot.  

Ha nem gondoljátok ezt így - hiszen nagyon sok kereszténnyel találkozunk, akik az Ószövetség 
parancsolataira mutogatnak. Arra van szükségük, hogy errıl egy pontos megértést kapjanak! 

 
Róma 13:8-10 
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki 

szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodj, ne ölj, ne orozz, hamis 
tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az Igében 
foglaltatik egybe: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a 
felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.” 

 
A törvény betöltése tehát a szeretet! 

 
Zsidó 10:5-17 
„Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet 

alkottál nékem, égı és bőnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám: Ímé, itt 
vagyok, a könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem oh Isten, a Te akaratodat.  
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Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot, és égı, meg bőnért való áldozatokat nem 
akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek, ekkor ezt mondotta: Ímé, itt 
vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat. Eltörli az elsıt, hogy helyébe állítsa a másodikat; 
Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének 
megáldozása által. És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat 
az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bőnöket. İ azonban, egy áldozattal 
áldozván a bőnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára, várván immár, míg lábainak 
zsámolyául vettetnek az İ ellenségei. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a 
megszentelteket. Bizonyságot tesz pedig errıl nekünk a Szent Szellem is, mert miután elıre 
mondotta: Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én 
törvényemet az ı szíveikbe, és az ı elméjükbe írom be azokat, Azután így szól: És az ı 
bőneikrıl és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.” 

 
Ez csodálatos örömhír mindnyájatok számára! A bőneinkre, gonoszságainkra nem emlékszik 

Isten!  
A 16. vers a King James Bibliafordítás szerint azt mondja az Ige, hogy: „az elméjükbe, a 

szívükbe írom be a törvényeimet.” 
A 9. versre szeretnék rávilágítani, ahogy ezt mondja, ebben az egy Igében foglaltatik egybe: 

„Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat.” 
Mert elvette a Tízparancsolatot, és ezt az egyet adta helyébe. Az Isten minden törvénye, minden 

parancsolata Istennek egyetlen egy parancsolatban teljesedik be.  
A rómaiakhoz írt levelében Pál ezt mondja: szeresd úgy felebarátodat, mint tenmagadat.  
Tehát az, aki szereti a felebarátját, betöltötte a törvényt.  
Az Ótestamentumban tehát parancsolatokat kaptunk kıtáblára, az Újszövetségben pedig az egy 

parancsolatot kaptuk a szívükbe, mely mind a tíz kıtáblára írt parancsolatot egyesíti. A szívünkbe 
kaptuk ezt a törvényt. A szellemünkbe kaptuk ezt a törvényt. És Isten azt mondja, hogy hallgassunk 
a szívünkre.  

Amikor valaki megsérti ezt az egyetlen egy parancsolatot, az azért van, mert nem hallgat a 
szívére, és a szívük helyett a fejükre hallgatnak, az elméjükre, amiben nagyon sok helytelen 
keresztény tanítás is lehet. És ezért a szellemünk szenved azért, mert inkább a fejünkre hallgatunk, és 
nem az Isten törvényében járunk.  

Ezért szükséges az, hogy belemélyedjünk Isten Igéjébe, és megtanuljuk a szívükben, hogy mit 
üzen Isten számunkra!  

Ha minden hívı számára ez világos lenne, ha csak megtanulnánk azt az egyet, hogy hogyan 
hallgassunk a szívünkre, megtanulnánk csak azt, hogy hogyan hallgassunk a belsı emberünkre, a 
belsı emberünk tiszta vezetésér! Hiszen a törvény már belefoglaltatott a belsı emberetekbe! Hiszen 
a törvény beleíratott a szívünkbe! Isten ezt már megtette! Csupán annyit kell tennetek, hogy ezt 
gyakoroljátok. Hiszen Isten szerelme, szeretete kiöntetett a szíveinkbe. 

Hova öntetett a szeretet ki? A szíveinkbe.  
Ilyenkor kerülnek az emberek bajba, amikor nem így járnak. A fejük után járnak - és ha a fejük 

szerint járnak, akkor kerülnek bajba. Vagy pedig a hústestük alapján járnak - és a hústestünk is, a 
testünk akarata is bajba visz minket! 

De amikor az újjászületett keresztények a szívük alapján élnek – hiszen Isten szerelme kiöntetett 
a szíveitekben a Szent Szellem által, tehát Isten ott van a szívetekben! A Szent Szellem 
tanúbizonyságot tesz arról, hogy Isten a szívedben van, Isten gyermeke vagy.  

Isten gyermekei vagyunk! 
Pál levelet írt az efezusi gyülekezet számára, és az, amit Pál az efezusi hívıknek ír, az efezusi 

gyermekeinek, az minden más hívıre egyaránt vonatkozik. 
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Efezus 4:32 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.” 
 
Tehát amiképpen Isten is megbocsátott néktek! 
Miért tudunk mi ugyanolyan módon megbocsátani egymásnak, ahogy Isten megbocsátott 

nekünk? Azért, mert ugyanaz a fajta szeretet van a szívünkben, ami Isten valós lényege. Isteni 
szeretet van a szívünkben! 

 
1János 4:8,16 
„Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. És mi megismertük és 

elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az 
Istenben marad, és az Isten is ıbenne.” 

 
Isten maga a szeretet - és ez a szeretet kiöntetett a mi szívünkbe, a mi szellemünkbe, a belsı 

emberünkbe, a Szent Szellem által az újjászületésünkkor.  
Rengeteg tanúbizonyságot hallunk az országban mindenfelé, ahol a gyógyító alkalmaink vannak. 

Az emberek, miután újjászületést nyertek Istentıl, az elsı, amirıl bizonyságot tesznek, hogy nincs 
többet győlölet a szívükben, elfelejtették ezt az érzést, mindenki felé csak szeretetet éreznek.  

Amikor én újjászülettem, én is pontosan tudtam, hogy megváltoztam belülrıl. A 
munkatársaimnak nem szóltam semmit, egy szót sem, mégis mindenki észrevette, hogy új 
teremtmény vagyok.  

Ez egymagában tanúbizonyság, az újjászületésem, a változásom! De tudjátok, hogy az elmém, a 
gondolataim nem változtak meg egyik napról a másikra! Nem újult meg a gondolatvilágom Isten 
Igéje alapján egyik napról a másikra! Hallottam ugyan Isten Igéjérıl, de nem tudott lemélyedni a 
szívembe. Ezek csak morzsák voltak, amelyeket elhintettek a többiek, nem tudtam igazán magamba 
szívni.  

Még a mai napon sem érkeztem meg, a mai napon is változom. És a következı évben egészen 
másmilyen leszek, mint idén. Fejlıdni fogok az Úrban! Az Isten Igéje változtat meg engem azáltal, 
hogy növekedem Isten Igéjében. Nem szeretem azt, amilyen most vagyok, nem szeretem magamat. 
Meg fogok változni, jövıre teljesen másmilyen leszek, mint idén vagyok. 

Nagyon sok olyan keresztény van Magyarországon, akiknek a szeretetben való járást gyakorolni 
kellene!  

Nagyon sok evangelizációs munkát végzünk az országban! A mővelıdési házakban tartott 
gyógyításainknál a mővelıdési ház vezetıi elmondják, hogy nem voltak hívık, nem voltak 
keresztények elıtte, és miután megtérnek, elmondják, a legnagyobb döbbenetükre, hogy nem értik 
meg a városban azokat a keresztényeket, akik letépnek olyan plakátot, ami azt hirdeti, hogy Jézus 
Krisztus gyógyít.  

Ezek ’úgynevezett’ hatalmas csoportok a városban – vannak vagy huszonöten. Még a 
Mővelıdési Ház vezetıjét is megkeresték, hogy töröljék az alkalmat,  mert nem akarták hirdetni 
Jézus Krisztust.  

Azt hiszem, hogy ennél csúnyább példája a szeretetben való járásnak nemigen akad!  
Úgy gondolják, hogy ık mindent pontosan tudnak a Bibliáról – egyet nem ismernek: Jézus 

Krisztust nem ismerik. Nem tudom azt sem, hogy hisznek-e a gyógyulásban.  
De ez nem a szeretetben való járás!  
Egy újságíró is volt ott ezen a gyógyításon, akivel beszélgettem, és az újságírót is uszították, 

hogy csináljon olyan árnyalatú riportot, amely rossz fényt fog vetni erre a szolgálatra - és bemutatták 
a kérdés-listájukat, hogy milyen kérdéseket javasolnak föltenni.  

És ezek a kérdések ugyanúgy felbukkannak az ország másik részén, 400 kilométerre onnan, 
ugyanabban a kis csoportban. Ez mutatja azt, hogy olyanban hisznek, ami nem igaz. Nem járnak 
szeretetben! 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

11/6 Jim Sanders – Alaptanítások: Szeretet – Isten törvénye 1. 

 

 Pedig ez az egyetlen egy törvény, ami alá tartozunk, a szeret törvénye. Nem tartozunk 
semmilyen más törvény alá. Hiszen új idıszámítás indult az Újszövetséggel – új szövetség alá 
tartozunk!  

A keresztények nem tartoznak átkok alá! Jézus Krisztusban vagyunk! Jézus Krisztusnak 
nincsenek démonai, ezért neked sem lehetnek! Jézusnak nincsenek átkai, ezért neked sem lehetnek! 
Jézus Krisztusnak nincsenek betegségei, ezért neked sem lehetnek!  

Péter apostol maga írja, hogy: Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultatok! 
Nagyon fontos ez a tanítás, hiszen a keresztényeknek meg kellene érteniük, hogy egyetlen egy 

törvény alá tartoznak, a szeretet törvénye alá.  
 
2Korinthus 5:14 
„Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket.” 
 
Ez a belsı szeretet megmutatja, hogy mi az, amit nem lehet csinálnod, ami nem igazságos. 

Belülrıl van egy szorongató érzés, amely óvva vigyáz téged attól, hogy ne tegyél rosszat. Mert az 
emberben mindig az alapvetı, eredeti természet akar feltörni.: ha valaki ellened van, akkor te 
küzdeni akarsz.  

Én megtanultam: bármilyen hírt terjesztenek rólam - akár azt is terjeszthetik, hogy a szüleimet 
meggyilkoltam –, én nem fogom magamat megvédelmezni. 

Pál azt mondja, hogy: a testemet a szellemem által alatta tartom a szellemem alatt. 
„Megsanyargatom a testemet” - így írja a magyar fordítás. 

A legtöbb magyar azt gondolja, hogy Pál itt az evési bőnökre, a túlevésre gondol, vagy esetleg a 
szexuális problémákra gondol. De Pál itt ennél sokkal többre gondol, hiszen a nyelvetek is a 
testeteknek egy része. Amikor megsanyargatom a testemet - ez azt is jelenti, hogy a nyelvemet is a 
szellemem felügyelete alá veszem, és nem kezdesz el beszélni másokról olyanokat, amelyek nem 
igazak. Nem kezdesz el hibákat keresgélni másokban - mert ez nem a Szent Szellemtıl van. Az 
ördögtıl van, amikor ilyet teszel! Vagy csak egyszerően a saját bensıdtıl.  

Ne legyetek rágalmazást hirdetık, rágalmazásban járók! Mert nagyon sok keresztényre ez illik 
rá, hogy ki kicsoda, ki mit tett.  

Azt jelenti, hogy a te testedet is a szellemed felügyelete alá kell helyezned! Mert a testednek még 
mindig megvan az eredeti, Ádámi természete - a hústestednek. A szellemed az, ami megújult.  

A tested azt mondja neked, hogy: ha te megütsz engem, akkor én is megütlek téged! Ha te 
leköpsz engem, én is leköplek téged.  

És akkor elkezdıdik a köpdösıdés.  
De nekünk a gyızedelemben kellene járnunk! 
Ahogy a magyarban, úgy az angolban sem egy túl kedves kifejezés az, hogy leköplek. Ha azon a 

környéken mondod ezt valakinek, ahonnan én származom, hogy: leköplek – abban a pillanatban 
olyan harc kezdıdik el, amelyikbıl valamelyik vesztesen, az életét elvesztve kerül ki.  

Sajnálom, hogy ezt a fajta kifejezést használtam, de azért tettem ezt meg, hogy észrevegyétek, 
hogy Isten szemében hogy tőntök, amikor nem szeretetben jártok.  

Azt mondják az emberek, hogy: ezt aztán nem fogom megengedni, hogy rólam ilyeneket 
mondjanak, velem ezt tegyék.  

Ekkor vagy igazán testi keresztény, amikor így gondolkozol! 
Amikor azt mondod, hogy: én nem fogom azt eltőrni, és elviselni, hogy valaki ilyet mondjon 

rólam, ezt tegye velem – akkor vagy igazán testi keresztény!  
Azt tanácsolnám neked, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgáit, a papokat, a prédikátorokat igazán 

hagyjátok békén, és hagyd azt, hogy a szívedet valóban Isten szerelme szorongassa!  
A szeretet mindig gyızelemre vezet, soha nem bukik meg a szeretet. A szeretet, Isten szeretete 

énbennem, az én szívemben hatalmasabb, mint a győlölet ıbennük. A szeretet, Isten szeretete az én 
szívemben hatalmasabb, mint az ı győlöletük! A szeretet mindig gyızedelemmel végzıdik!  

Ez az egyetlen út, amelyen járnunk kell: a szeretet törvénye, a szeretet útja!  
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Azt mondja az Ige, hogy legyetek kedvesek egymással az Efezusi levél 4:32-ben.  
Nem furcsa ez, hogy Isten, a Szent Szellem, ezt kellett, hogy írja a gyülekezetek számára, hogy 

legyenek jóságosak egymással az emberek? Miért kellett ezt írni nekik? Mert pontosan tudja Isten az 
ember eredeti természetét.  

Ma is ugyanilyenek a gyülekezetben lévık: hagyják, hogy a hústestük uralja ıket. Hagyják, hogy 
az érvelésük vezesse ıket. Hagyják, hogy az elméjük vezesse ıket.  

Azt mondja az Ige, hogy: legyetek jóságosak egymással!  
Tehát ez azt jelenti, hogy ha Isten ezt mondja, akkor ezt meg is lehet tenni. Isten nem kér olyat, 

amit nem tudsz megtenni!  
Hiszen elolvastuk már az Ószövetségben is, Isten üzent, hogy ez meg fog történni – és ilyen 

módon kellene élnünk, ilyen módon kellene járnunk. Isten azt mondja, hogy kiveszem azt a kıszívet 
belıletek, és új szívet teszek belétek, új szellemet teszek belétek, és az az új szellem, az az új szív 
jóságos lesz, nem lesz kıszívő, nem lesz kemény szívő! 

Az Efezus 4-ben írja azt is Isten, hogy: „bocsássatok meg egymásnak!”  
Nagyon sok van ebben az Igében! Ez mond valamit a számotokra is. Isten maga a végtelen 

szeretet. Isten azt mondja, hogy: „nem emlékszem többet a ti bőneitekre.”  
A szeretet így szólal meg: nem emlékezem meg a bőneitekrıl.  
Mert a megbocsátás annyit jelent, hogy úgy, ahogy Isten megbocsátott nektek, úgy kell nektek is 

megbocsátani másoknak. Pontosan úgy kell megbocsátanod, ahogy Isten megbocsát neked!  
Miért? Azért tudod megtenni, mert ugyanaz a szeretet van benned, ami Istenben. Isten maga a 

Szeretet, és ez a szeretet lakozik benned is.  
Isten nem csak azt mondja, hogy legyetek ebben a szeretetben, hanem oda is adja ezt a szeretetet 

a szívedbe, úgyhogy meg tudod tenni, amit kér. Isten odaadja azt a fajta szeretetet a szívedbe, 
amellyel a másikat kell szeretned.  

Nem az emberi, természetes, önzı szeretetrıl beszél itt Isten, hiszen az eredeti emberi szeretet 
egy önzı fajta szeretet. Az emberi, eredeti, féltékeny szeretet egyik napról a másikra győlöletté tud 
válni a szívedben.  

A szent szeretet, az nem önzı, nem féltékeny. Nem keresi a magáét.  
Nagyon sokszor az emberek a csúcson szeretnék kezdeni. Az Istennel való járásban az alján 

kezded, a legalján, és utána fejlıdsz, és egyre több és nagyobb leszel. Ha nem vagy erre hajlandó, 
hogy ezt így tedd, akkor soha nem fogsz tudni igazából olyan lenni, mint Isten akarja.  

Ismertem olyan szolgálókat, prédikátorokat, akik a csúcson akarták kezdeni. Rögtön nagy 
lélekszámú, hatalmas gyülekezetet akartak pásztorkodni, hatalmas nagy alkalmakat akartak tartani - 
de sajnos nem a kis munkánál kezdték, nem a kis gyülekezetnél kezdték.  

Vannak sokan olyanok, akik Isten kenetével egész életükben nem tesznek semmit Istennek. De 
be kell, hogy lássátok, hogy addig valaki nem lehet sikeres egy nagy gyülekezetben pásztorként, 
amíg kicsiben ugyanazt nem tette sikeresen!  

Sokakat ismerek, akik soha az életben nem tudtak igazából a szolgálatba beállni. Sokak közülük, 
mivel nem Isten akaratában jártak, Isten hazaszólította ıket - meghaltak már.   

Ismerek olyanokat Ausztráliában, akik ha ugyanazzal a kenettel vannak felkenve Istentıl, mint 
amivel én, soha életükben az Úrnak nem szolgáltak. Isten elıtt azon a napon számot kell adniuk arról 
a kenetrıl, amit kaptak. Isten elhívásáról kell számot adniuk.  

 
Róma 11:29 
„Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai, és az İ elhívása.” 
 
Én is a legalsó lépcsın kezdtem Libanonban. Nem volt elektromosság, nem volt világítás. Miért 

tudtam mégis megtenni, amit az Úr elvárt tılem? Mert Isten szeretete megerısített belülrıl a 
szívemben.  

Ha valaki megbánt, vagy mond rólad olyat, ami igazán belül fáj, fájdalmat okoz neked - amikor 
Ausztráliában pásztorkodtam, bıven volt ebben részem.  
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Jöttek hozzám a gyülekezeti tagok, és mesélték, milyen sérelem érte ıket, egy másik gyülekezeti 
tag mit mondott róla, hogyan sértette meg, és így tovább. Úgy gondoltam, hogy ez esetleg a múlt 
héten történet meg ez a sérelem vele. Képzeljétek el, olyan dolgot hozott föl, ami 6-7 évvel azelıtt 
történt meg vele. Még mindig viselte a sebét a szívében.  

Felfedezték azt, hogy ez helytelen volt. Azt mondták, hogy: persze, én már megbocsátottam neki.  
Nem, mert most hazudtál az elıbb! Mert a megbocsátottál volna, akkor már el is elfelejtetted 

volna. Mert ha a sérelem még mindig benned él, és benned dolgozik, akkor még nem bocsátottál 
meg – mert amint megbocsátasz, elmúlik ez az érzés.  

És azt is pontosan tudom, hogy jönni fog az ördög, és mindig felhoz képeket a múltból.  
Mit mond Isten Ézsaiás 43:25-ben? 
 
Ézsaiás 43:25 
„Én , én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl nem emlékezem 

meg!” 
 
Amikor az ördög a múltból felhoz képeket, sérelmekre emlékeztet, hogy ki mit tett veled – abban 

a pillanatban parancsold el ezeket a képeket, mert ezek már nem hozzád tartoznak!  
Ahogy mondja az Efezus 4:32-ben az Ige: 
 
Efezus 4:32 
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, 

miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.” 
 
Egyszerően nevesd ki az ördögöt, amikor ilyet mond!  
Sok depresszióban lévı ember van Magyarországon. Van egy javaslatom: a TV-t és az újságokat 

ne járasd, és nem használd, ha nem akarsz depresszióba kerülni!  
A múlt héten két újság került a kezembe - magyar újság angol nyelven -, és mire a második újság 

végére értem, és ha az alapján cselekedtem volna, amit az újság írt, utána az összes magyar pénzt, 
ami a birtokomban volt, fel kellett van gyújtanom, hiszen nem ér semmit. A kormány sem jó, az 
egész kormányt ki kell dobni az ablakon – ezek szerint a cikkek szerint. Abszolút semmi reményem 
nem lett volna, meghalhattam volna. A gazdaság, az idıjárás, minden hatalmasan lefelé van, csıdben 
van. Mire az újság végére értem, azon gondolkodtam, hogy az újságot minek adták ki, hiszen azt 
sem érdemes.  

Hogyha ennyire rosszul mennének a dolgok, és hogyha a pártok is ennyire rosszul végzik a 
dolgukat - valaki csak rájuk szavazott mégis! Magyarországon két és fél millió nyugdíjas van. Az a 
nagy probléma, hogy a magyarok negatív módon vannak programozva a gondolataikban, pedig Isten 
segítene!  

Két napig tartott, amíg ezt a depressziót le tudtam rázni magamról! Meg kell, hogy mondjam 
nektek, borzasztó volt!  

Ez az igazság, amit elmondtam.  
A szeretet tanítássorozat után egy újabb tanítássorozat indul a megvallásokról. Igazából 

mindenkinek szüksége lesz rá! Szinte viccszámba megy, amikor megkérdezem már Magyarországon 
a magyaroktól, hogy: hogy mennek a dolgok? Jobb, ha meg sem kérdezem, mert olyan válaszokat 
kapok, hogy az elkeserítı!  

Tehát visszatérünk: bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsát nektek! 
A Márk 11-bıl vannak Igék, amelyeket nagyon a szíveteknek ajánlok! Nagyon szeretem ıket: 
 
Márk 11:23-25 
„Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, 
amit mondott.  
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Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy 
megkaptátok, és meglesz az néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha 
valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti 
vétkeiteket.” 

 
Azt mondja tehát itt az Ige, hogy amikor imádkozni megálltok Isten elıtt, bocsássatok meg! 

Hogyha valaki ellen vagytok, bocsássatok meg neki!  
Miért? Miért főzte Jézus Krisztus ezeket az Igéket ide? Hiszen az imádságaid és a hited 

egyszerően nem mőködik Isten elıtt, amíg haragban vagy, amíg nem bocsátottál meg!   
A 25. Igét tehát nem lehet elhagyni a 23. és 24. Igétıl. Együtt kell venni: mikor imádkozol, meg 

kell bocsátanod!  
Ezért én megtagadok minden rossz gondolatot, minden gonosz gondolatot, és minden gonosz 

érzést bárkivel kapcsolatban! Ha a rossz érzések föltörnek bennem, egyszerően megölöm ıket! A 
rossz gondolatokat abban a pillanatban megölöm! Hiszen engem tennének tönkre a rossz 
gondolatok.  

Nem tudsz egészségben járni, ha ilyen gondolataid vannak! Nem tudsz a szent egészgében, a 
szent gyógyulásban járni, ha ilyen gondolataid vannak! Biztos vagyok ebben! Egyikınk sem 
tökéletes a szeretetben, de meg kell próbálnunk! 

Hatalmas különbség van aközött, amikor megpróbálsz egy falat magad köré építeni, hogy 
milyennek akarod magadat mutatni, és aközött, hogy becsületesen törekedsz arra, hogy szeretetben 
járj, és ıszinte legyél.  

Amikor Ausztráliában szolgáltam, és amikor a többi szolgáló rosszat tett nekem, és rossz 
gondolatokat tett az ördög az ı fejükbe, és amikor az ı gyülekezetükben szolgáltam, ennek ellenére 
minden adományt nekik ajándékoztam. Az ördög azt mondta, hogy: nehogy adjál már ennek valamit 
is! Ezért aztán az egészet odaadtam neki, mert ez az ördög száját becsukja. 

A Biblia azt mondja, hogy a gonosznak adjatok jót. Az ördög ugyan megpróbál harcolni és 
küzdeni Isten Igéjével, de ha nem hagyod, akkor nem tud. Az ördög nem akarja, hogy a fénybe 
jussatok, hogy megértsétek a fényt a szívetekben, azt akarja, hogy sötétségben maradjatok! Hiszen a 
szeretet nem tesz gonoszt az ı felebarátjának. A Róma 13:10-et idéztük most. 

A felebarát viszont mindenkire vonatkozik, mindenkit jelent, mindenkit átfog. Fel kell tenni 
magunknak a kérdést: hogy fogja az én cselekedetem befolyásolni, milyen hatással lesz a 
cselekedetem a szomszédaimra, a szeretteimre? Hiszen a szeretet nem cselekszik gonoszt a 
felebarátjának, ezért meg kell vizsgálnotok minden cselekedetet!  

Minél több helytelen dolgot teszel a felebarátaidnak, az mind egyenként hozzájárul a te 
bukásodhoz.  

Ha én így teszek, hogy gonoszt cselekszem a felebarátomnak, fizikailag befolyásol engem, és 
szellemileg befolyásol engem. Ez veletek ugyanígy van: a gonosz cselekedet mind fizikailag, mind 
szellemileg hatással van rátok is. Én nem akarok beteg lenni! És nem akarom, hogy a rossz, 
helytelen dolgok befolyással legyenek rám!  

Istennek hálát adok, hogy ebben az országban védettségem van azáltal, hogy nem értem a 
nyelvet, mert nem akarom hallani azokat a dolgokat, amelyeket az ördög mond rólam! A Szent 
Szellem hatalmasan megsegít abban, hogy valóban szeretetben tudjak járni. De ennek ellenére, hogy 
nem értem mit mondanak pontosan, tudom, mit mondanak, mert a Szellem segít abban, hogy 
megértsem, amire szükség van.  

Amikor a kezembe veszem a levelet, már tudom, hogy mi van benne. Pontosan meg tudom 
mondani, hogyha rossz szellem által íródott.  

Ausztráliában egyszer a postaládába volt egy levél - egy hatalmas görcs ütötte át a testemet a 
gyomromban, tudtam, hogy ez a levél, ez nem jó. Volt egy mondásunk a szolgálókkal Ausztráliában, 
hogy ha ilyen fajta levelet kapsz, akkor tudod, hogy fel vagy kenve Istentıl, akkor indul meg a 
szolgálatod.  
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Egyszer az egyik szolgáló testvérem mondta, hogy: megjött az elsı ilyen levél, most már tudom, 
hogy Isten felkent, hogy szolgáljak. 

 
Máté 5:9 
„Áldottak a békességre igyekezık: mert ık az Isten fiainak mondatnak.” 
 
Hiszen nem akarunk hozzájárulni senkinek a bukásához sem! Ezért mindenkit pontosan hagyok, 

hogy azt tegye, amit akar.  
Tudjátok, mi történt Szlovákiában? Voltak keresztények, akik helyettem tartottak gyógyító 

alkalmakat. Ugye milyen csodálatos? Az egyik nap három különbözı helyen tartottak az én 
nevemben gyógyító alkalmat. Az embereket igazából rászedték és megcsalták ezáltal! Ez nem a 
szeretet útja!  

Kassán egy nagy sportcsarnokban tartottam gyógyítást. Az igazgató azt mondta nekem, hogy:  
- Éppen most telefonáltál az elıbb!  
Mondtam, hogy:  
- De hát, hiszen szlovákul sem beszélek!  
- Hiszen azt mondtad az elıbb, hogy akarsz gyógyítani itt a következıkben is.  
- Mit mondtál nekem - kérdeztem tıle.  
Azt mondja, hogy:  
- Hiszen itt van ı is.  
Mit fognak most tenni – csodálkoztam. Ezek után már többet nem fognak telefonálni.  
Szeretetben kell járnunk egymással! Amikor az emberek hazugságot mondanak a képedbe – a 

szeretet nem hazudik! A szeretet a legcsodálatosabb, a legjobb út!  
Az 1János harmadik - negyedik része a szeretetrıl ír, a szeretetrıl tanít. 
 
1János 4:18 
„A szeretetben nincs félelem; sıt a teljes szeretet kiőzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” 
 
Tehát aki fél, az nem teljes még a szeretetben.  
A szeretet az elsı gyümölcse az újjászületett szellemünknek. Ez az elsı gyümölcs, ami 

kivirágzik és ott van az újjászületett szellemedben.  
Mindannyiunk számára tanulságos lesz az 1János 4:16-21: 
 
1János 4:16-21 
„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és 

aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ıbenne. Azzal lett teljessé a szeretet 
közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint İ van, úgy vagyunk mi is e 
világban. A szeretetben nincs félelem; sıt a teljes szeretet kiőzi a félelmet, mert a félelem 
gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük İt; mert İ elıbb 
szeretett minket! Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és győlöli a maga atyjafiát, 
hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem 
lát? Az a parancsolatunk is van tıle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.” 

 
Nemcsak Istenben hiszünk tehát, hanem a szeretetben is hiszünk. Ha hisztek a szeretetben, akkor 

viszont gyakorlatozni kell a szeretetet. Ez az egyetlen dolog, ami gyızedelmet hoz!  
Néha úgy tőnik, hogy nem a gyızelem útján jársz. A szeretet nem okoz gonoszt a felebarátainak. 

Egyáltalán nem!  
Ha a szent egészségben akarsz járni, akkor a szent szeretetben kell járnod!  
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Galata 5:6 
„Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, 

hanem a szeretet által munkálkodó hit.” 
 
Tehát ha nem jársz szeretetben, akkor a hited nem mőködik a számodra!  
Ha az én imádságaim, és az én hitem nem mőködik, ez az elsı hely, amit meg kell néznem!  
Ha végignézed a Bibliát, az egyetlen akadály, amit Jézus Krisztus megemlít, az ez. Nem azt 

jelenti, hogy valóban ez az egyetlen, de Jézus figyelmeztet, hogy ez a legnagyobb akadálya annak, 
ha az imádságaid nem nyernek választ. 

 
1János 3:15 
„Aki gy őlöli az ı atyjafiát, mind embergyilkos az; és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak 

sincs örök élete, ami megmaradhatna ıbenne.” 
 
A szeretet a szíveinkbe öntetett ki, nem a fejünkbe.  
 
2Mózes 23:25-26 
„És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és 

eltávolítom tiközületek a betegséget. El sem vetél, meddı sem lesz a te földeden semmi; napjaid 
számát teljessé teszem.” 

 
Tehát ebben az áldásban járhatunk az Újszövetségben is. Egy parancsolatot kaptunk, hogy 

szeressétek egymást.  
Azt mondja Isten, hogy: ha az én szeretet-törvényemben jártok, ha megtartjátok a szeretet 

parancsolatát, és azt teszitek, ami nekem tetszik, vagyis szeretetben jártok egymással, akkor a 
betegségeket elveszem tıletek, és beteljesítem az életeteket!  

Ezért a sátánnak a következıt kell mondanod, el kell mondanod neki, hogy te szeretetben jársz: 
vedd el a kezedet az én életemrıl, vedd el a kezedet a gyermekeim életérıl!   

Amikor az emberek ezt elmondják, azonnal gyógyulást kapnak! 
Az Ószövetségnél egy jobb és újabb szövetséget kaptunk, az Újszövetséget. A mi szövetségünk 

jobb ígéretek alapjára alapozódott. Ha annyi csodálatos dolgot ígér Isten az Ószövetségben, 
mennyivel inkább meg akar minket áldani az Újszövetségben! Hiszen a szeretet törvénye által 
betöltjük az összes parancsolatot, és ezért követelhetjük ezt az ígéretet, hogy megvalósuljon az 
életünkben.  

Valaki azt mondja: de hiszen egész életemben szeretetben jártam!  
Nagyon helyes, és ezt meg is kell tenned ezentúl is, minden nap  
Ahogy az én gondolataim és elmém sem újultak meg egyik napról a másikra, úgy neked is ezt az 

utat kell választani.  
Azt lehet mondani, hogy minden lépés, amit a szereteten kívül lépsz meg, az egy lépés a bőn 

felé, és a bőnbe. Úgyhogy ha a bőnbe kerülsz, olyan gyorsan vissza kell jönnöd, amilyen gyorsan 
csak tudsz! 

Sok sikeres és hatalmasan felkent szolgáló körül szolgáltam már az életemben. Egyet 
megtanultam tılük: nagyon gyorsak voltak arra, hogy a bőneiket megbánják, bőnbocsánatot 
kérjenek.  

Ha ti is megteszitek ezt, akkor tudtok Isten áldásaiban élni, és járni.  
Isten azt mondja a Bibliában, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Ez azt jelenti egyben, hogy a 

szeretet gyermekei vagytok. És ha Isten maga a szeretet, akkor ti valóban a szeretet gyermekei 
vagytok. Hiszen az újjászületett szellemünk része Isten szeretetének és örök életének. Hagyjátok, 
hogy ez a szeretet és ez a természet meghatározza és uralja az életeteket! Ezért kell valamit tennetek 
a gondolataitokkal, az elmétekkel, a testetekkel! Mert a gondolataitok, az elmétek, a testetek uralni 
akarja a szellemeteket, a belsı embereteket, de ezt ne hagyjátok! 


