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AZ ISTENI SZERETET GYAKORLÁSA 
 Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Ságvár, 2022. 08. 06. 
 

Drága mennyei Atyám! Itt állunk Előtted, a drága, szent trónod előtt, és tudjuk, hogy Te 
itt vagy velünk. Itt vagy közöttünk a mai napon is, hálákat adunk ezért! Hálákat adunk a 
mérhetetlen szeretetedért, a jóságodért. Köszönjük, hogy Te megváltottál minket a Te drága 
Fiad által, a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezáltal mi új emberré lettünk, újjászü-
lettünk, minden bűnünket elmostad a drága véred árán. Köszönjük, hogy értünk és helyettünk 
mentél a keresztre. A Te sebeidben gyógyulást nyertünk! Köszönjük, hogy Te szegénnyé 
lettél értünk, hogy mi gazdaggá válhassunk. Az Ige bőségében élünk, és minden téren 
gazdagok vagyunk, a Jézus nevében. Mert csak Tereád tekintünk, Te vagy az életünk forrása, 
a problémáink megoldása. Köszönjük Úr Jézus, hogy Te mindig készen állsz és segítesz 
nekünk, hogyha bajban vagyunk, a Jézus nevében. Ha rossz az életünk, ha jó, mi mindig hálát 
adunk Neked. Mert Neked köszönhetjük az örök életünket, és hogy a mennybe juthatunk. 
Köszönjük mennyei Atyám ezt a drága utat, amin mehetünk, ezt a keskeny ösvényt, se jobbra, 
se balra nem inogunk meg, csak Tereád tekintve megyünk egyenesen előre ezen az úton. 
Köszönjük mennyei Atyám, hogy az elhívásunkat betölthetjük, amire elhívtál minket. 
Köszönjük mennyei Atyám, hogy a Te akaratodban járhatunk minden napon!  

Köszönjük, hogy megáldottál minket minden szellemi áldással az Úr Jézus Krisztusban. 
Köszönjük a tulajdonságokat! Köszönjük a Szellem gyümölcsét, ami a Te természeted Uram. 
Köszönjük, hogy az a bensőnkben van, és kiárasztjuk mások felé, és segíthetünk másoknak 
ezáltal, a Jézus nevében. Hálákat adok mennyei Atyám az itt jelenlevő testvéreimért és 
azokért is, akik nincsenek itt. Hálás vagyok azokért az emberekért, akik hallgatnak minket az 
interneten és világszerte, Jézus nevében. Megáldom az életüket, köszönöm az életüket és 
hiszem, hogy az Úr Jézus Igéje gyökeret ver a szívükbe, ez növekedik, és gyümölcsöt fog 
teremni a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged, mennyei Atyánk! 
Köszönjük, hogy megbocsátás van a szívünkben, és nem harag. Köszönjük mennyei Atyám, 
hogy a szeretet tulajdonságaival élünk, és minden napon úgy kelünk fel, hogy Uram, 
köszönöm a Te szeretetedet, amit kiáraszthatok mások felé, és nem haragszom meg semmiért, 
a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged, a drága Jézus nevében. Ámen.  

Köszönjük a drága Szent Szellem jelenlétét, aki jelen van itt a mai napon. Köszönjük az Ő 
kenetét! Köszönjük, hogy átjárja a testünket, a Jézus nevében, a fejünk tetejétől a lábunk 
ujjáig, és minden elváltozás helyre állt, a Jézus nevében. Köszönjük mennyei Atyám az 
utakat, amiket elénk adtál! Mindenki útját az Úr Jézus Krisztusban, a testvéreinkét, a 
börtönszolgálatban, az otthoni szolgálatban, a kórházi szolgálatban, pásztorokat, prófétákat, 
tanítókat. Bármi is az elhívásunk, köszönjük, hogy megfuthatjuk a futásunkat, és semmi nem 
akadályozhat bennünket ebben, a Jézus drága, szent nevében. Békességgel megyünk ezen az 
úton, a Jézus nevében. Ámen. Halleluja! Dicsérjük az Urat!  

Dicsérjük együtt az Urat, és higgyétek el, hogy az angyalok itt vannak, és együtt 
énekelnek velünk. Micsoda jelenlétet okoz ez! Milyen jó az Úrnak a jelenlétében megfürödni! 
Ha nem tudod, akkor nyelveken imádkozz, nagyon csodálatos megérintése ez az Úrnak. 
Úgyhogy igyekezzünk ebbe majd belefolyni. Idő kell hozzá, de hisszük azt, hogy az Úr segít 
ebben bennünket. A Jézus nevében szeretettel köszöntelek benneteket! A drága Jézus 
szeretetével!  

A mai napon az isteni szeretetről fogok nektek tanítani. Szembe állítom a jót és a rosszat, 
mert látnunk kell, fel kell ismernünk magunkban, hogy miben van még hibánk, azokat 
kijavítani, de az Úr Jézus segítségével ez mind sikerül. Mert ha növekedünk Isten 
ismeretében, az Ő szeretetében, ami az Ő természete, akkor meg tudunk változni. Adjuk át 
Őneki magunkat! Adjuk át magunkat, és menjünk az Ige vonalán! A mai tanítás nem arról fog 
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szólni, hogy bárkit is meg szeretnék bántani, akár a hallgatóságból az interneten, akár itt 
közöttünk. De fontos az, hogy tanuljunk Isten Igéjéből, és felismerjük azt, hogy nekünk miben 
kell változnunk, formálódnunk. Ámen. Nézzük meg a szeretet fajtákat. Először is az emberi 
szeretet fajtáit szeretném nektek elmondani. Hogy létezik az emberi szeretet, ami önző, és 
létezik az isteni szeretet, ami önzetlen. Először is tanulmányozzuk az emberi szeretetet, ami a 
görögben háromféleképpen van elnevezve. Az első, a leggyakoribb szeretet, a phileo. A 
phileo szeretet, az egy természetes emberi vonzalom, egy érzelmi ragaszkodás. Ez érzéseken 
alapul. Ez a fajta szeretet jön és megy. Ez hullámzó. A másik fajta szeretet az erósz, amivel 
sok házasság, párkapcsolat kezdődik. Ez egy szexuális töltettel rendelkező szeretet fajta. 
Ebből származik az erotika szó. A harmadik szó a szeretetre a szorge, a családi szeretetet 
jelenti, a szülő-gyermek közti köteléket. A testvérek közti kapcsolatot, a rokoni szeretetet. 
Ezeket csak röviden felvázoltam. Ez a három fajta emberi szeretet létezik. Ezek mind az 
érzelmekről és az érzésekről szólnak. De ezeken túl létezik egy fontosabb, egy hatalmasabb 
szeretet, amely Isten szeretete, az agapé szeretet. Ez túlmegy az emberi szeretet határain. Az 1 
János 4,8 azt írja, hogy az Isten szeretet. 

1János 4,8. 
8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.  
Itt nem emberi szeretetről beszél az Ige, hanem magáról Istenről, az agapéról. Az agapé 

Istennek a természete. Ha emberi szeretetről beszélünk, az olyan, mint a hollywoodi szerelem. 
Az egyik személy valamilyen érzelmet keres a másikban, beleszeret, aztán az addig tart, amíg 
tart, majd egy idő után megszűnik. Itt minden az érzelmeken alapul, ez egy önközpontú 
keresgélés, ami azt célozza, hogy a saját szükségleteimet töltsem be, és még jobban érezzem 
magam. Ez egy önközpontúság, csak magammal törődök. Ezek és az ilyen dolgok lefutják a 
kis köröket, és ha nincs a kapcsolatban az agapé szeretet, akkor nagyon erőtlen lesz. Ez a 
baráti kapcsolatokra is igaz, azokra is rávetíthető. Tehát ennek korlátozott lesz az időtartama. 
De tudjuk azt, hogy Isten a szeretet, neki ez a természete. Nézzük meg, hogy milyen az Isten 
szeretete. Az emberiség nem ismerte el Isten szeretetét, amíg el nem jött Jézus közénk. A 
János 3-ban a 16-os vers azt írja: 

János 3,16. 
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 

hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen  
Isten igaz szeretetének két összetevője van. Az egyik a cselekedet, amely az adás. Van egy 

nagyon jó kis mondat itt, hogy adhatsz szeretet nélkül, de nem szerethetsz adás nélkül. 
Lehetsz jó az emberekkel anélkül, hogy szereted őket, de nem szerethetsz úgy, hogy ne adnál. 
Ezt majd kibontom később. A másik összetevő a szeretet hozzáállása, a megbocsátás. Az igaz 
szeretet ad, ez a jellemző rá, és ezt nem akadályozhatja meg senki. Az igaz szeretet meg-
bocsát. Ebben az igeversben mindkét jellemzőt megtaláljuk. Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy rákényszerült arra, hogy a Fiát adja, hogy megbocsásson nekünk. Más szóval szükség 
volt az emberiség megváltására, de ez egyedül úgy volt lehetséges, hogyha Isten kifejezi saját 
természetét. Isten természete végtelenül tele van adással és megbocsátással. Mert amikor látta 
az emberiséget a nyomorúságban a bűn miatt elválasztva tőle, akkor saját természetét 
kényszerítette arra, hogy a Fiát adja, hogy megvalósítsa a szeretet hozzáállását a megbocsá-
tást. Szeretetéből fakadóan nem akarta, hogy az ember elvesszen, megmentett bennünket. 
Isten a szeretet, neki ilyen a természete. Ez az igazi szeretet, az agapé szeretet! A Krisztus 
nélküli ember, aki még nem született újjá, az nem szerethet Isten szeretetével. Mert nem 
ismeri az Istennek a szeretetét. Nem érthetik meg Isten szeretetét, mert még a régi óember él 
bennük. Ezért a 2Korinthus 5,17 azt mondja: 

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett 

minden  
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Tehát be kell fogadni az Úr Jézust ahhoz, hogy megkapjuk Isten szeretetét és természetét. 
Az újjászületés az, ami miatt új teremtés leszünk, mely Isten természetének elnyerését jelenti. 
Amikor Jézusban kezdünk hinni, akkor megkapjuk az Ő természetét. Mert megkaptuk az Ő 
tulajdonságait, Isten tulajdonságait, és ezért ha abban hiszünk, hogy az a természet bennünk 
van, akkor az tud kifele áradni, és rajtunk is meglátszik. A Róma 5,5 azt mondja: 

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

szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk  
Tehát amikor befogadtuk Jézust, akkor az Isten szeretete áradt ki a szívünkbe. Ezért az 

újjászületés igazából azt jelenti, hogy Isten természetére formálódunk át, és olyanná válunk, 
mint Ő. De ez azt jelenti, hogy az Igében kell maradni, az Ő szeretetében kell maradni. Isten 
saját természete, DNS-e van most már szellemileg bennünk. Az 1Korinthus 6,17 azt írja, hogy 
aki az Úrral egyesül, egy Szellem Ővele.  

1Korinthus 6,17. 
17. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.  
Tehát aki az Úrhoz kapcsolódik, az szellemben egyesül, összefonódik, szövetségre lép 

vele. Isten természete bennünk van, ezért képesek vagyunk megtenni, amit Ő kér. Ott él 
bennünk, ezért ha elgondolkodunk ezen, szomorú magunkat látni. 

Sokszor szomorú magunkat látni. Pál az 1Korinthus 3,1-ben arról beszél, hogy vannak, 
akik még kiskorúak, kisdedek Krisztusban. Csecsemő szinten vannak. Tudjuk azt, hogy 
léteznek a testi keresztények és léteznek szellemi keresztények. Szomorú azt mondani, hogy 
keresztények, akik az Úrban vannak, még testiek. Szomorú, hogy néhány keresztény már sok 
éve az Úrban van, és még mindig csecsemő szinten van, mert nem fejlődik szellemi szinten, 
és nem merít Isten szeretetéből, hogy abban éljen. Még mindig testiek, érzelmeik és 
érzékszerveik irányítják őket. Amiatt ezen a szinten viszonyulnak az emberekhez is. Soha 
nem akarnak megbocsájtani, nem akarnak adni, áldozatot hozni vagy bármit megtenni. Pedig 
Isten már Jézusban mindent elvégzett. Ők mégsem hajlandók ugyanezt megtenni másokért. 
Magának Istennek a természete van bennünk, ezért semmire nem lehet kifogás, mert meg 
tudjuk tenni, amit Isten megtett értünk. Még nagyobbakat is meg tudunk tenni. – írja Isten 
Igéje. Jézus eljött, és Isten szeretetét mutatta meg mindazzal, amit tett és mondott.  

János 15,13. 
13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. 
Ámen! Ezt Jézus mondta. Ezt többféleképpen értelmezik az emberek. Sajnos olyan 

dolgokra gondolnak, hogy öngyilkosnak kell lennem, föl kell áldoznom magam valakiért. 
Tehát ők teljesen más téren látják ezeket a dolgokat. De ez nem azt jelenti, hogy meg kell ölni 
magunkat, vagy le kell szúrni magunkat, vagy le kell lőni magunkat. Nem ezt jelenti, nem ez 
a feláldozás. Jézus meghalt értünk a kereszten, de Isten gondoskodott arról, hogy újra éljen, és 
nekünk adta azt az életet. Gondoljunk ebbe bele! Azt a csodálatos életet. Itt azt írja az Ige, 
hogy Jézus nem csak a barátaiért halt meg, hanem mindenkiért odaadta az életét. Ez az agapé 
szeretet. Amikor te is odaadod az életedet azokért, akik körülötted vannak, például a csalá-
dodért, a gyermekeidért, testvéreidért az Úrban, házastársadért, hogy adod azt oda? Úgy, hogy 
kiárasztod Isten szeretetét feléjük. Nem arra utal az Ige, hogy pusztítsd el magad, hanem úgy, 
hogy áraszd ki feléjük az isteni fajta szeretetet. Nem leuralni kell a másikat, és a saját 
akaratodat rákényszeríteni. Vagy megsértődni, kritizálni, meg nem bocsájtásban élni évekig. 
Az egyszerű fordításból olvasok két Igét egymás után. Először az 1Korinthus 3,3-mat. 

1Korinthus 3,3. Egyszerű fordítás  
3. Hiszen még mindig a régi emberi természet uralkodik rajtatok! A köztetek lévő 

féltékenység és veszekedések ezt bizonyítják. Úgy viselkedtek, mint a hitetlenek 
Galata 5,26. Egyszerű fordítás 
26. Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne legyünk féltékenyek egymásra! 
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Ismerjük ezeket az Igéket, és hogyha körülnézünk akár a munkahelyen, akár máshol, elég 
szomorú, de a gyülekezetekben is van ilyen, hogy ingerlik egymást a másik ellen, féltékenyek, 
irigyek, büszkélkednek. Ez mit mutat? Azt, hogy még a régi természetet gyakorolják. Vesze-
kednek, féltékenyek. Ez tényleg olyan viselkedés, mintha hitetlenek lennének. Ezekben az 
emberekben még nem lett teljessé a szeretet. Nincs megértésük abból, hogy mit tett értünk 
Jézus, nincs megértésük a megváltásról. Ezt meg kell tanulni. Például amikor butaságot mond 
valaki, és megsért vele, akkor használjuk feléje az isteni szeretetet, amely kitöltetett a 
szívünkben. Mondjuk például azt, hogy: Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, hogy mit 
cselekszik. Amikor valaki így viszonyul felénk, lehet az újjászületett, lehet az Krisztus nélküli 
ember, akkor is mi az isteni fajta szeretetet gyakoroljuk. Tudjátok, ez a legnagyobb kihívás az 
életünkben. Megtanulni az isteni szeretet működését, kiárasztani magunkból mások felé. Ezt 
nagyon-nagyon mélyen - mindannyiunknak, nekem is - kell gyakorolni még. Én elismerem. A 
rendelkezésünkre áll ez a szeretet, élhetünk benne, és meg tudjuk tenni. Lehetőségünk van 
arra, hogy mi legyünk az erősebbek a másiknál, hogy meg tudjunk bocsájtani. Képesek 
vagyunk arra, hogy az isteni természet, az Istennek a természete, ami Istennek a gyümölcse, 
előtörjön belőlünk, amivel minden nap megáldhatjuk az embereket. Mindennek a lehetősége 
bennünk van, csak használnunk kell, amit Istentől kaptunk. Már csak az a kérdés, hogy te 
melyik szeretet alapján akarsz élni? Sokan nem akarnak abba az irányba menni, inkább élnek 
az érzéseken alapuló szinten, amely olyan, mint egy hullámvasút: fel, le. Az érzéseken, 
érzelmeken alapuló szeretet az ilyen. Az emberi szeretet érzékeken alapul és feltételes. A 
tanítás elején beszéltem a különböző emberi szeretet fajtákról, amiből meg kell változnunk, 
mert bennünk magának Istenek a természete van. Uralkodni kell az érzelmeinken és az 
érzéseinken. Nagy különbség van az emberi szeretet, amely nagyon behatárolt, testies és 
időleges, és az isteni fajta szeretet között. Ez általában a házasságokban is mondható, hogy 
odaadjuk egymásért az életünket, amit most itt kihagytam az Igénél, hogy amikor szövetségre 
lépünk Isten előtt egymással, akkor egymásnak adjuk az életünket azzal, hogy szeretjük 
egymást. Amikor nincs abban a kapcsolatban az isteni fajta szeretet, akkor az gyorsan 
gyűlöletté válik, és válás lesz belőle. Fontos, hogy isteni szeretet legyen bennünk. Az 1János 
4-hez lapozunk, és most egy részt elolvasok ebből a fejezetből, az egyszerű fordításból.  

1János 4,7–11. Egyszerű fordítás  
7. Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől 

származik. Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. 
8. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. 
9. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a 

Földre egyetlen Fiát! Azért küldte, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. 
10. Ez az isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret 

bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját Fiát küldte a Földre, hogy általa 
félretolja az útból bűneinket. 

11. Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is ezzel az isteni sze-
retettel kell szeretnünk egymást. 

Ámen! Érthetően leírja Isten Igéje, hogy mi a feladatunk. Ahogy Ő szeretetett minket, úgy 
szeressük mi is egymást. Jézus ezt a szeretetet bemutatta itt, a földön. Azért küldte Isten a 
Fiát, hogy bemutassa ezt a szeretetet. Nem mondta például a házasságtörő asszonynak, hogy 
nem foglalkozok veled, mert ilyen rossz dolgot tettél, hanem megbocsájtott neki, és azt kérte 
tőle, hogy ne tegyen ilyent többet. Akik bűnbe estek, és Jézushoz mentek mindnek megbocsá-
tott, amikor még itt járt a földön, akkor is. De mivel az életét adta a mi bűneinkért, a mi összes 
bűnünket megbocsájtotta már, akkor legyünk olyan alázatban, legyünk olyan isteni szeretet-
ben, hajoljunk meg Előtte, és tegyük meg azt, amit kér tőlünk. Járjunk ebben a szeretetben. 
Hogyan nyilvánult meg az agapé szeretet? Isten által, az által, hogy elküldte a Fiát és meg-
bocsájtotta a bűneiket. Mit mondott, mi van azzal, aki nem szeret? Aki nem szeret, nem ismeri 
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Istent. Senki sem kérdőjelezheti meg azt, hogy van-e üdvösségetek, de azt igen, hogy Istent 
ismeritek-e. Ha nem akartok megbocsájtani, adni, még akár az életeteket is, akkor lehet, hogy 
Őbenne vagytok, lehet, hogy hisztek, viszont nem biztos, hogy ismeritek Őt. Mert ha 
ismernétek, akkor szeretnétek kijönni másokkal, nem akarnátok pletykálni, rosszat mondani 
róluk és rágalmazni. Képesek lennétek többet elviselni, és türelmesebbek lennétek. Köszönjük 
Atyám, hogy szólsz hozzánk. Ha beszólsz másoknak, mert azt mondod, hogy ilyen a 
természetem – mert sokan mondják, hogy nem tehetek róla, ilyen vagyok, ami a szívemen, a 
számon –, ez nem Istentől való viselkedés. Ha irigy és féltékeny vagy, ha kritizálsz, ha 
haragszol, nem tudsz megbocsájtani, akkor nem mondhatod azt, hogy Isten szeretetében élsz. 
Ha így viselkedsz, akkor milyen újjászületett keresztény vagy? Ha ezeket mutatod kifelé, 
pedig Isten szeretete kitöltetett a szívedbe, akkor mit látnak az emberek? Mit mondanak? 
Megkérdezik: Te keresztény vagy? Isten gyermekei nem viselkednek így. Ezzel azt mutatjuk 
meg, hogy nem ismerjük Istent. Egy hatalmas hirdető tábla van a fejünk felett, amire az van 
ráírva, hogy nem ismerem Istent, ha így viselkedek. Isten Igéje viszont azt akarja, hogy 
megismerd Őt. Bizonyára mindannyian azt szeretnénk, hogy Isten természete, ami már 
bennünk él, az ábrázolódjon ki rajtunk. Nekünk kell ehhez megváltozni, és ha Isten élete és 
természete van bennünk, akkor meg tudjuk tenni.  

Kolosse 1,13. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes 

Fiának királyságába; 
Halleluja! Isten odaadta az Ő Fiát, odaadta az Ő életét értünk, és átvitt a Ő királyságába a 

szeretete által, mert ez a természete. Ezért nekünk abban kellene élnünk. Hogyan? Minden 
reggel azzal kellene felébrednünk, hogy „Köszönöm Atyám, hogy ma is felébredtem, és újra 
kifejezhetem a szeretetedet azzal, hogy nem sértődöm meg. Ma is odaadhatom az életemet, 
áldhatok, adhatok! Mindezt megtehetem, mert Te benne élsz. Köszönöm, hogy türelmes 
lehetek azzal az emberrel, aki rosszat szól ellenem. Nem fogok felháborodni rajta, csak annyit 
mondok, hogy nagyon sajnálom, te nem ismered Istent. Hadd beszéljek neked Istenről, hogy 
meg tudd ismerni, mert Ő nem így beszél.” Elkezdhetünk segíteni egymásnak abban, hogy 
növekedjen Isten szeretetében. Mi történt velünk? Át kerültünk az Ő Királyságába. Az 
újjászületés a szeretet természetével mutatható be. Az 1János 3,14. Az első fele azt mondja: 

1János 3,14/a. 
14/a. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. 
Szeretjük atyánkfiait. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel barátságot kell kötni, de Isten 

szeretetével kell mindenkihez viszonyulni. Különböző kapcsolataink vannak az Úr Jézus 
Krisztusban. Egy elveszetthez is ugyanúgy Isten szeretetével kell hozzáfordulni, mert ez lett a 
te természeted, emiatt kerültél át a halálból az életbe, és ha nem is vagy mindenkivel barátság-
ban, vajon képes vagy-e feléje szolgálni? Odaadni az életedet? Megbocsátani, ha megsérte-
nek? Képes vagy-e ezzel megbirkózni? A második fele azt mondja az Igének: 

1János 3,14/b. 
14/b. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad. 
Hoppá! Ez elég kemény igevers. Talán a Bibliának az egyik legkeményebb igeverse. Mit 

mond? Aki nem szeret, a halálban van. Tudjátok mi az egyetlen dolog, ami megkülönbözteti a 
kereszténységet a többi vallástól? Az, hogy a kereszténységben magának Istennek a természe-
te költözik belénk, amely nem lehetséges a muszlimoknál, az iszlám, a mormon vallásnál, és a 
Jehova Tanúi esetében sem, mert ők nem ezt vallják, és ebben nem hisznek; nem hiszik azt, 
hogy Jézus Isten Fia. Egyik vallásban sem lehetséges az, ami számunkra igen: nem csak sza-
bad utunk van az Istenhez, aki a szeretet, aki megbocsát, aki életet ad, áld, megigazít, hosszan 
tűr, türelmes és jóságos. Ez különböztet meg a vallástól minket. Az agapé szeretetről fogják 
tudni, hogy keresztények vagyunk, mert az kelti életre Isten erejét bennünk. Isten ereje nem 
egy show műsor, hanem az ő természetének a kiábrázolása.  
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A csodák és a gyógyulások által Isten szeretete betölti az ember szükségleteit. A szeretet 
királyságában vagyunk és minden, amit ott látunk, ami ott zajlik, az agapénak a megnyilvánu-
lása, mely a szükségleteinket betölti. Ez különböztet meg minket. Most menjünk az 1Korint-
hus 13-as fejezetéhez! Ezt a fejezetet minden nap magunkhoz kell venni, és minden nap meg 
kell vallani! Majd bemutatom, hogy hogyan. Az Egyszerű fordításból olvasom fel nektek az 
1-től a 3-ig tartó igeverseket, a 4-től a 8-ig viszont a bővített fordításból. Az 1Korinthus 13-
ban is Isten szeretete, az agapé szeretet szerepel. Az 1-es verssel kezdem: 

1Korinthus 13,1–3. Egyszerű fordítás 
1. Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de Isten szeretete nincs 

bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. 
Tudjátok, hogy létezik olyan, hogy valaki a szellemi ajándékokat alkalmazza anélkül, hogy 

nem szeret? Tehát szeretet nélkül? Ez létezik. Lehetséges, de nem használ semmit.  
2. Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha 

minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdí-
tok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok! 

Lehet, hogy akkora a hited, hogy hegyeket mozdít, csodákat láthatsz és használod az aján-
dékaidat, de mégsem a szeretet mozgat. Az ilyen hit nem tetszik Istennek, mert Ő az Ő szere-
tetéből fakadó hitben gyönyörködik. Mégis benne lehetsz ezekben a dolgokban szeretet nélkül 
is, és van is olyan, aki ezt megteszi. 3-as vers: 

3. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, 
hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele.  

Ha visszamegyünk a teremtéshez, akkor Ádám és Éva minek a fájáról evett? A jó és a 
rossz tudásának a fájáról. Megtudták, hogy mi a jó és a rossz. Ez azt mutatja, hogy az ember 
még bukott állapotában is képes jót tenni, aztán a következő pillanatban hátat fordít ennek, és 
gonosz dolgokat tesz. A világi emberek is szoktak nagylelkűen jótékonykodni, és jó dolgokat 
tenni. Otthonokat építenek, kórházakat építenek, de kettős életet élnek, mert e mellett nagyon 
gonosz dolgokat is megtesznek. Ez a jó és a rossz tudásának a fája. Mindenki képes jót és 
rosszat is tenni. Azt mondja az Ige: „Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha 
a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem é-
rek el vele.” Mondhatjuk azt, és még fel is áldozhatjuk magunkat, de ha az szeretet nélkül va-
ló, azért, hogy ismert legyél, értékeljenek, felmagasztaljanak, híres legyél, de nem a szeretet a 
mozgatórugója, akkor abból semmi hasznod nincs. Fontos az, hogy lássuk meg azt, hogy a 
meg nem tért ember is képes jót tenni! De nem erről van itt szó, az a lényeg, hogy milyen in-
díttatásból teszel valamit. Isten szeretete vagy valami hátsó szándék motivál ebben? Folyta-
tom az Igét a bővített fordításból, az 1Kortinthus 13-ban a 4-es verssel: 

1Korinthus 13,4–8. Bővített fordítás 
4. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet sohasem irigy, nem forr a fél-

tékenységtől, nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja önmagát, gőgösen. 
Elég érthetően leírja Isten Igéje, hogy milyen a szeretet. Ő, Isten, Ő a Szeretet. Nagyon jól 

kifejezi ezzel Istent ez az Ige, de tegyük Őt még személyesebbé. Tudjátok hogyan kell szemé-
lyesebbé tenni? Úgy, hogy minden nap előveszed a Bibliádat a 13-as fejezetnél, itt az 1Ko-
rinthus 13-ban, kinyitod, és elkezded mondani. Most az én példámat mondom, ahogy én alkal-
mazom. „Éva hosszan tűr. Éva türelmes. Éva kedves. Éva sosem irigy, nem féltékeny.” A ne-
vedet helyettesítsd be! Ez egy nagyon jó dolog, mert előbb-utóbb ez gyökeret ver a szívedben, 
és átformál Isten Igéje és a Szent Szellem. Isten szeretete a szívedbe áradt, és ez lett a termé-
szeted, új emberré lettél.  

Amikor először bekerültünk a gyülekezetbe – most egy kicsit belemegyek a múltba, mert 
most, ahogy visszatekintek, már csak nevetek rajta, mert nagyon sokat fejlődtünk azóta szelle-
mi téren. Amikor visszagondol az ember, nagyon ritkán, és nem kell a múltban kotorászni, ezt 
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nem azért vettem elő, csak ismerjük meg, lássuk meg, és köszönjük meg, hogy eljutunk addig 
a pontig, hogy tudjuk értékelni, amik történtek, és hogy mennyit fejlődtünk azóta.  

Tehát, amikor először bekerültünk a gyülekezetbe, akkor minden és mindenki új volt. Elő-
ször mindenki a legjobb arcát mutatta. Nem mindenki járt Isten szeretetében, de mindenki i-
gyekezett a legjobb arcát mutatni, majd lassan elkezdtük megismerni egymást, és előjöttek a 
jó és a rossz tulajdonságok. Voltak, akik megsértődtek, jöttek a konfliktusok, kritizálások, fe-
lülbírálások, pletykák, rágalmazások, kivételezések, uralkodások, és még sorolhatnám, de 
nem megyek ebbe bele, mert nem szeretném ezt annyira feleleveníteni. Tudjátok, hogy miért 
történtek ezek a dolgok? A rossz hozzáállás miatt. A féltékenység, az irigység és a továbbiak 
miatt. Rosszul álltunk hozzá. Egymáshoz is, a dolgokhoz is és a konfliktusokhoz is, mert az 
érzéseinkkel foglalkoztunk és nem Isten szeretetére hagyatkoztunk, pedig a gyülekezet is egy 
család. Azt is szoktuk még mondani, hogy a munkahely a második otthonunk, mert az időnk 
többségét ott töltjük – már aki dolgozik. Igazából mindenhol kapcsolatban vagyunk az em-
berekkel, és aki már több éve van munkahelyen, akkor ő ott már egy kis családban van, egy 
kis közösségben, és ott is békességnek és örömnek kellene lenni. Nagyon sok helyen még 
nincs, mert féltékenység van, piszkálódás van, és ez nagyon nem jó. Ez nem tetszik Istennek. 
Meg kell tanulnunk békésen együtt élni, meg kell érteni egymást és az embereket, nyitottnak 
kell lenni mindenki szükséglete felé. Oda kell figyelni az emberekre. 5-ös vers: 

5. Nem beképzelt (az isteni szeretet nem beképzelt, vagyis nem arrogáns) és a büszke-
ségtől nem fuvalkodik fel; nem durva (vagyis nem modortalan) és nem cselekszik illetle-
nül. A szeretet (Isten szeretete bennünk) nem ragaszkodik a saját jogaihoz vagy útjai-
hoz, mert nem keresi az önmaga hasznát, nem sértődékeny, nem ingerlékeny, nem ne-
heztel, nem rója fel a vele szemben elkövetett gonoszságot (vagyis nem veszi figyelembe, 
ha igazságtalanságot kell elszenvednie). 

Ebben is láthatjuk, hogy behelyettesíthetjük a nevünket, gyakorolhatjuk, hogy átformálód-
junk erre az isteni szeretetre!  

Aki szeretetben jár, az nem bántja a másikat, nem haragszik meg, nem emlegeti fel a múlt-
ban elkövetett rossz dolgokat, és ez mind csak a hozzáálláson múlik. Ha valaki nem hajlandó 
változni, akkor nehéz lesz az élete. Amikor újjászületünk, akkor csecsemők vagyunk, de fo-
lyamatosan fejlődünk és megyünk felfelé a szellemi létrán, és ez egy csodálatos folyamat. 
Vannak, akik már tíz, húsz, harminc éve Istennel élnek, az Úrban vannak, legalábbis, ha meg-
kérdezzük tőlük, akkor ezt válaszolják. De ha megnézzük a cselekedeteiket, a hozzáállásukat, 
akkor láthatjuk azt, hogy folyamatosan elkövetik ugyanazt a hibát azon a téren, ahol már nem 
kellene, hogy hibát kövessenek el. Ez azt mutatja, hogy nincs jele a növekedésnek, nem él ab-
ból az agapé szeretet kincséből, melyet Isten a szívébe árasztott. Választhatod a lelki szinten 
való életet, mert meg van arra a lehetőséged, te választod meg azt, hogy hogyan élsz, és ho-
gyan döntesz. Az Isten agapé szeretete mellett, vagy a lelki szint mellett? Ha a lelki szint mel-
lett döntesz, annak következményei lesznek: működésképtelen kapcsolatok és hosszan tartó 
nehézségek.  

Mindig kitesznek a munkahelyedről. Ismerek egy olyan embert, aki számtalan munkahe-
lyen volt, és pár nap után kitették onnan, mert vitte magával az ő saját emberi természetét. 
Nem mindenki tud megmaradni egy helyen, nem mindenki tud közösségben élni, pedig isteni 
szeretet van állítólag a szívében. Tehát mindig kitesznek a munkahelyedről, soha nem lesz 
elég, mindig kapcsolati gondjaid lesznek.  

Mindezek jelek, amelyek azt sugallják, hogy nem vagy Isten agapé szeretetében, hanem a 
lélek szintjén vagy. Isten szeretet és a szeretet minden szükségletedről gondoskodik. Minden 
várakozásodat betölti és folyamatosan megbocsátó és adakozó hozzáállást biztosít. 6-os, 7-es vers: 

6. Nem örül a jogtalanságnak és az igazságtalanságnak, de örül, amikor a jog és az 
igazság uralkodik. 
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7. Bármi történjék is a szeretet minden körülmények között kitart, minden körül-
mény kitart. Mindig kész mindenkiről a legjobbat feltételezni; reményei semmilyen kö-
rülmény között sem halványulnak el. A szeretet mindent kibír, elgyengülés nélkül.  

Ez nagyon szép, csodálatos igevers. Tehát mindent Isten szeretetére és nem az érzékeinktől 
származó dolgokra kell alapoznunk, és ha egyszer megkapod azt a kijelentést, hogy ezt meg-
érted, akkor ez át fogja formálni az egész hozzáállásodat, bármivel kapcsolatban is. Isten sze-
retete támogat, felemel, hosszan tűr, türelmes veled szemben. Jóságos, megbocsátó, és minde-
mellett a saját természetét adta beléd. A 8-as verssel fejezem be: 

8. A szeretet soha el nem múlik, sosem vall kudarcot, sosem halványul el, nem avul el 
és soha nem ér véget.  

Ámen. És most imádkozzunk együtt, Jézus nevében! 
Köszönjük mennyei Atyám, a mai alkalmat! Köszönjük, hogy Isten szerelme és szeretete ve-

zérelt ebben a tanításban! Hálásak vagyunk, hogy a szívek megnyíltak, mert Isten befogadó 
szívet adott nekünk, amely által befogadtuk a Te szeretetedet, a Te Igédet, és ez gyökeret ver 
bennünk, és ez gyümölcsöt fog teremni az életünkben. Atyánk! Ez a szeretet legyen a mozgató-
rugónk, ne pedig az érzéken alapuló szeretet, amely az emberi szeretet. Isten szeretetét kaptuk 
Tőled, egy örök áldozat az életünkben. Életünket legyünk képesek átadni. Áldjunk! Adjunk! 
Keressük a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk megáldani egymást, és ne sértődjünk meg. Kö-
szönjük mennyei Atyánk, hogy Te mindig velünk vagy. A Te szereteted, a Te természeted a 
bensőnkben van, és mi meg tudjuk tenni a Te akaratodat, a Jézus nevében. Ámen. Ámen. Hal-
leluja! 

Köszönöm, hogy meghallgattatok!  
Lehet, hogy egy kicsit keménynek hallatszott ez a mai tanítás. Én hiszem azt, hogy ez most 

valakinek szólt, ha nem is mi közülünk, a hallgatóságból valakinek. A világon, az interneten. 
Én hiszem azt, hogy megerősít mindannyiunkat ez az üzenet. Nagyon fontos Isten szeretete és 
elég keveset tanítunk róla, pedig minden nap elő kell venni ezt az igerészt, és igenis magunkra 
megvallani, és akkor átformálódunk. Az ember sokszor beleütközik ilyen problémába, és nem 
szabad azt mondani, hogy emberi lény vagyok, érzékeken alapuló és sajnos én így vagyok. 
Nem! Isten szeretete, aki bennünk él, az nem engedi meg, és mi sem engedhetjük meg azt, 
hogy érzéseken alapuló szeretet jöjjön ki belőlünk, ami gyűlöletté tud válni, hanem isteni sze-
retet uralkodjon bennünk. Ámen.  

 
Bor Ferenc: 
A tanítás során kiugrott egy Ige, az 1Korinthus 14,1. A mi Bibliánk úgy írja: 
1Korinthus 14,1. 
1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat… 
Egy más fordítás nagyon gyönyörűen mondja ugyanezt: 
1Korinthus 14,1. Más fordítás 
1. Buzgón törekedjetek megszerezni ezt a szeretetet (tehát az isteni fajta szeretetet); 

tegyétek célotokká mindenekelőtt, azt keressétek.  
Az 1Korinthus 13,8-ban a pásztorotok említette, hogy „a szeretet soha el nem fogy”. Ez azt 

jelenti, hogy amikor vége lesz a földi életünknek, akkor nem visszük magunkkal a házunkat, 
az autónkat, a bankszámlánkat. Egy dolgot viszünk magunkkal: az agapé szeretetet. Köszö-
nöm szépen! 

 
Horváthné Éva: 
Imádkozzunk a zsebkendők felett! Nyújtsátok ki a kezeteket, a hit kezét, Jézus nevében! 

Köszönjük mennyei Atyám, hogy az itt jelenlévő kenet betárolódik ezekbe a kelmékbe, Jézus 
nevében. Hisszük, hogy amikor azt a kenetet, ami betárolódott a kelmékbe, rátesszük a beteg 
testekre, akkor az beleivódik és belemegy a beteg testekbe, és gyógyulást hoz. Életet, 
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egészséget hoz a testnek, a Jézus nevében. Ahogy Pál testéről is elvitték a keszkenőket, u-
gyanúgy ezekben a kelmékben is benne van az a kenet, az a jelenlét, és megtörik az iga a ke-
net alatt. Köszönjük mennyei Atyám, hogy szabadulások is történnek, nem csak gyógyulások, 
Jézus nevében. Azt írja Isten Igéje, hogy szabaddá válunk, ha az Igét magunkhoz vesszük, a 
Jézus nevében. Isten igazsága szabaddá tesz bennünket. Ámen. Ámen. Ámen. Halleluja! 

 
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Álljatok 

fel legyetek szívesek, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten Igéje, hogy szük-
ség néktek újonnan születnetek, és ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten 
országát. Ugye, ezek Jézus szavai voltak, Ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, 
hogy hiszünk Jézusban, hisszük, hogy Ő Isten Fia, meghalt és feltámadt, és ma is él. (Róma 
10,9–10.) 

 
Mondjuk együtt ezt az imádságot: 
 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.  
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.  
 
Kérlek, Jézus legyél az én Uram!  
Legyél az én Megváltóm!  
Legyél az én Gyógyítóm!  
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett.  
 
Jézus, Te vagy az én Uram. 
Te vagy az én Megváltóm.  
Te vagy az én Gyógyítóm.  
 
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.  
Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől. 
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.  
Köszönöm Neked, drága Jézusom! Ámen.  
Dicsőség az Úrnak! 
 
A Lukács 11-ben azt írja Isten Igéje, a 11-től olvasom fel az Igét: 
Lukács 11,11–13. 
11. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád né-

ki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? 
12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? 
Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a föl-

dön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy, képzeljétek el, 
hogy az Atya, mennyire szeret bennünket, a mi szellemi Atyánk. 

13-as vers: 
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel 

inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. 
Tehát le van írva feketén-fehéren az Írásban, hogy Istentől, az Atyától kérnünk kell a 

Szent Szellemet, és Ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a Szent Szellemet, azért, hogy 
az a Szent Szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétel legyen az életünk-
ben. Nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, 
hogy álljatok fel, és a Szent Szellemkeresztség imáját imádkozzuk el!  
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Mondjátok utánam:  
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, ha kérem Tőled a Szent Szellemet, akkor Te oda-

adod nekem. Ezért most mennyei Atyám, a Te Igédnek megfelelően megkérlek Jézus nevé-
ben, töltsd be a szívem a Szent Szellemmel!  

Köszönöm mennyei Atyám, betöltekeztem most a Szent Szellemeddel, teljes a szívem a 
Szent Szellemmel, ennek jeleként nyelveken fogok szólni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.  

Köszönöm szent Atyám, drága Jézusom, hogy a Szent Szellem mindörökké bennem és ve-
lem marad. Ámen. Ámen. 

Köszönjük az Úrnak! 
 
Bor Ferenc: 
A gyógyulás sorozat következő részét a későbbiekben hallhatjátok majd. 
 

* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 

 

 


