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Isten a Szeretet
Az 1Kor. 13-ban olvassuk, mit kell tenni, ha szeretetben akarunk járni. Lehet, hogy már sokszor hallottál errõl, de hidd el, nem eleget. Mindig megmutatkozik az életünkben ennek hiányossága. A Szent Szellembe való betöltés is ehhez a témához kapcsolódik.
1Kor 13,4-7 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet
nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem önzõ, nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz, nem örül a gonoszságnak, de együtt
örül a többiekkel az igazságnak. Az isteni szeretet mindent eltûr,
mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.
Isteni szeretet ez, és ennek kell kiáradni mások felé. Nem az a szeretet, hogy szeretlek ha nem bántasz meg, vagy ha te is szeretsz engem. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent. Mi Isten templomai
vagyunk, Õ bennünk él. Meg kell ismerned ki az, Aki beköltözött a szívedbe. Ki az, Akit beengedtél a magánszférádba.
1Ján. 4,8 Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten
maga a szeretet.
Nos, el kell ismerjük, hogy Isten maga a szeretet. Vizsgáljuk meg, a
mondat utolsó részét: Isten maga a szeretet. Akkor milyen az Isten, az
1Kor. 13. alapján, amit Õ vár el tõlem? Isten türelmes és jóságos. Isten
nem féltékeny és nem irigy. Isten nem dicsekszik. Isten nem büszke.
Isten nem viselkedik gorombán, nem önzõ, nem gurul méregbe, nem tartja számon ha valaki rosszat tesz, nem örül a gonoszságnak, de együtt
örül a többiekkel az igazságnak, mindent eltûr, mindig hisz, mindig remél,
mindenben kitart. Isten így szeret téged!
Ján. 13,34 Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást.
Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást!
Ha Õ nem ilyen lenne, hogyan várhatná el tõled, hogy te azt betartsd, amit Pál mondott a korintusiaknak? Soha nem leszünk képesek
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egymást jobban szeretni csak annyira, amennyi szeretetet át tudunk
venni Istentõl. Ha te azt hiszed, hogy Isten csak akkor szeret téged ha
jó vagy, akkor te így fogsz viselkedni másokkal és ezt fogod nekik mondani: Isten csak akkor szeret, ha jó vagy. Ez pedig nem igaz. Tehát,
nem vagy képes több szeretetet adni, mint amennyi ismereted van Istenrõl. Ha kevés, akkor nem tudsz többet átadni másoknak. Beleesel
abba a hibába, hogy osztályozni fogsz. Te jó, te rossz vagy. Ez pedig
személyválogatás. Isten nem válogat. Nem az érdemeid alapján szeret
és nem is azért használ, aki te vagy. Önmagáért teszi a Fiában. Tudja,
hogy mire vagy képes és nem a saját képességedet használja fel. Amikor ezeket felismered, felszabadul benned az ismeret és a bûntudat elhagy azonnal. Ha felismered, hogy Isten szeret téged úgy ahogy vagy
és olyannak amilyen vagy, akkor átjár a Szeretet érzése, Isten ölelése.
Ez a szabadság és ebben a lelki szabadságban nem leszel képes vétkezni, bûnöket elkövetni. A szeretet alatt nem tudsz rosszat tenni. A lelki szabadság soha nem a testedet szabadítja fel, hanem a lelkedet, vagyis az érzelmedet a megkötözéstõl, amivel a gonosz megkötözött, leláncolt. A test azt tesz amit csak akar, mert nincs újjászületve, ezért
nem is juthat be ebben az állapotban a mennybe. Test nem örökli Isten
országát, csak a szellem. A test a fizikai élethez kell. A test mindig kíván dolgokat. Aki nem ismeri Isten szeretetét, az csak törvényeket tud
elõhozni, hogy te, hogyan legyél jó és Isten hogyan fogad el. Kizárólag,
csak a szellemedben leszel képes megérteni Isten szeretetét, a fejedben soha. A fejed nem tudja elképzelni, hogy Isten nem emlékezik meg,
illetve nem rója fel a gonosz dolgokat, miközben te azon agyalsz, hogyan bántott meg az illetõ és mit mondjál róla másoknak, vagy hogyan
állj bosszút rajta. A szellemedben fogod megérteni a szeretetet ahogy
Istent megismered a Szent Szellem segítségével, mert Õ tanít bennünket. Istent az érzelmekkel nem ismeri senki, csak szellembõl szellembe. Sokan azt sem tudják, mit jelent Isten Szellemével betöltekezni folyamatosan. Azt hiszik, elég ha kimondják, “Töltsd be, töltsd be Szent
Szellem.” Nem, ez nem igei! Õ benned él, de a betöltést neked kell elérned. Hogyan és mi ez? A Szent Szellembe betelni nem más, mint
Isten szeretetében élni, ami átjár és azt sugárzod ki magadból. Ez határozza meg a Szellembe való betöltekezésedet. Engedd, hadd járjon
át az isteni szeretet és attól részegedj meg. Mindenki látni fogja az örömöt és a boldogságot rajtad. Békességed lesz azokkal is, akik megbán-
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tottak, átgázoltak rajtad. Nem fog a vágy hatalmába keríteni, hogyan állj
rajtuk bosszút. Meg fogsz nekik bocsátani és nem is fogsz róluk megemlékezni soha többé. Nem fogsz nagy füleket keresni, akik meghallgatnak, mert nem lesz benned megemlékezés ebben az állapotban. A
boldogság, öröm el fogja feledtetni veled a sérelmeidet. Türelmes leszel másokkal szemben még akkor is, ha õk nem járnak veled a szeretet útján. A szeretet ami átjár, az nem fog emlékeket õrizni a gonosz dolgairól. Nem vagy te muzeológus, hogy a régi sérelmeket õrizd és mutogasd másoknak. Ez a betöltekezés a Szellemben, nem fogja hagyni,
hogy irigykedjél másokra. Nem fogod kívánni más vagyonát, dolgait,
szépségét sem, mert te magad annak fogod érezni még a leghitványabb rútságot is. Nem fog felbosszantani, hiába próbálkozik, mert te
csak a jót fogod felhozni, kihozni abból. Hát erre a szintre készít fel az
Úr bennünket folyamatosan. Messze vagy még ettõl? Igen, lehet, de ne
add fel, mert az esélyed meg van rá, hogy akár ma elérd ezt a célt. Teljesedj be örömmel, szeretettel és a Szent Szellem be fog tölteni.
Eféz. 5,18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás
van: hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel,
Amikor valaki borral él, azzal részegedik meg. Amikor valaki haraggal él, azzal telítõdik be. Aki tele van Isten szeretetével, és az túláradó
benne, akkor töltötte be a Szent Szellem. Mit vált ez ki? Kiárad belõled
a túlcsordult szeretet és megmutatkozik. Nem lesz szükséged bizonygatni, hogy szeretetben járó ember vagy, mert látni fogják rajtad. Isten
felfedi azt másoknak. Ahogy a király sem kürtöli maga elõtt, hogy: “Hé,
emberek! Én vagyok a király!” hanem mindenki felismeri ki is õ valójában. A viselkedése, beszéde pedig elárulja, hogy jóságos, vagy gonosz
király. Mi is ilyenek vagyunk. Kérdés mitõl részegedünk meg? Bortól,
amiben kicsapongás van, vagy Istentõl, Akiben a szeretet van? Mi itatja át az életünket? Jobban jársz, ha a Szent Szellem tölti be a szívedet
szeretettel. Tévedés azt gondolni, hogy az ember képes magától istent
szeretni. Nem csak Istent nem tudjuk, de az embereket sem. Hogyan
tanuljuk meg szeretni az Atyát? Egy biztos, saját erõnkbõl sehogy nem
tudjuk megtenni. Még ennek elérésére is Õ adja meg az erõt. Mit jelent
a feltétel nélküli szeretet? Azt, hogy Õ nem vár a Fia haláláért cserébe
semmit. Adjatok hálát Istennek, hogy így szeretett, hogy a Fiát sem kí-
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mélte és elküldte engesztelõ áldozatul értünk, hogy megmentsen bennünket az örök haláltól. Hálát kell adni mindenért Õneki, bármilyen állapotban vagy. Akár a fejed felett csapnak is össze a hullámok, akár
száraz a talaj a lábaid alatt, akkor is. Ezt is meg kell tanulnod.
1Thessz. 5,18-19 Minden helyzetben adjatok hálát Istennek mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban. A Szent Szellemet ne
akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezhesse!
Minden helyzetben hálásnak kell lenni az Úrnak, mert nem tudod éppen abban a helyzetben mi az Õ akarata. Lehet, hogy amit te látsz, az
keserû szájízt ad és semmi kedved nincs ahhoz, hogy hálát rebegj. Akkor ha ezt tudja, miért kér bennünket arra, hogy minden helyzetbe adjunk neki hálát? Mert ha már megtudod tenni, akkor a hitedet erõsíted
azzal. Ezzel kifejezzük, hogy bízunk Õbenne és a szeretetünk felé egyre esõsödik és minden a javunkra szolgál.
Róm. 8,28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden öszszedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, és akiket Õ a saját terve szerint elhívott.
Bármi történik, Istent szeretni kell feltétel nélkül. Ez felszabadít a rabság alól és túláradó öröm, békesség fog betölteni. Amikor Istenre bízod
magad, bármilyen szörnyûséges helyzetben is vagy, akkor megtapasztalod Isten szeretetét. Mondok egy példát. A fiam 34 évesen elment, - nem
részletezem, mert a teljes igazságot csak az Úr tudja - nem volt könnyû
abban a tragédiában Õt dicsérni és imádni, de megtettem ami tõlem tellett. Abban biztos voltam, hogy szeretem az Urat és soha nem tagadnám
meg emiatt. A fájdalom erõsen gyötört, de mindig éreztem a rendkívüli jelenlétét. Tudtam a szívemben, hogy most jobban figyel rám, mint bármikor mások. Viszont a fej az tele van kérdésekkel, amiket nem tettem fel
neki. Egyszer azt mondtam: Atyám! Te nem tudod milyen iszonyatos fájdalom ez! Te egy olyan országban élsz, ahol a béke, a szeretet van jelen.
Még sírni se mertem mások elõtt. Csak erõs akartam lenni, de a szívem
majd szétesett darabjaira. Micsoda buta dolog volt ez tõlem, de Atyám
szeretettel válaszolt. - Mária! Én ott éltem közöttetek és sírtam, amikor
Lázár meghalt! Ott voltam a golgotai kereszten és átéltem a Fiam szen-
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vedését! Tudom, mi a fájdalom! Én hordoztam a ti fájdalmaitokat és szenvedéseiteket. Te már a sebeimben meggyógyultál. Nem fogod sokáig
magadon hordozni a gyászt! Teljes megértést kaptam ebbõl, mert folyamatosan gyógyította a sebeimet az Úr. Egyre erõsebb lettem, ahogy múltak a napok. Akkor az jutott eszembe, hogy Atyám elküldött egy fiút nekem, hogy családba nõjön fel, hogy vigyázzak rá, hogy szeressem õt és
ezzel rám bízta egy kis idõre. Amikor sírtam, letörölte a könnyeket az arcomról. Amikor fájdalmaim voltak a lelkemben, akkor megvigasztalt. Amikor elgondolkodtam a szörnyûségen, a fiam hiányán, akkor szólt a szellememhez és megenyhítette a marcangoló érzéseket. Túláradó szeretetét adta belém. Mély álmokat küldött, hogy aludni tudjak egész éjjel, pedig én nagyon is éber alvó voltam. Sokszor azon vettem észre magam,
hogy nem nyel el a gyász, hanem hálás szívvel fordultam Isten felé és túláradó szeretete különös módon velem volt. Hálás vagyok Erik fiam minden pillanatáért, amit velünk tölthetett. Bármi is van vele, Isten jobban tud
rá vigyázni mint én tudtam valaha is, hiszen õ az Atyáé és én csak kis
idõre kaptam ajándékba. Már ezért is hálás kell legyek, hogy ezt is felismerhettem. Micsoda kiváltságos állapot, hogy Isten ajándéka, kisgyermeke az én életem része is volt, nem csak az Övé. Megköszöntem Istennek, hogy ilyen nagyszerû fiút kaptam tõle, aki mindig itt marad a szívemben. Megtanultam nem a rosszra emlékezni, mert arra csak a sátán akar
terelgetni. Meg kell tanulni megõrizni a hálát a legnehezebb idõszakokban is, mert ez fog erõt adni. Milyen borzalmas lehet azoknak, akik Isten
nélkül élik a napjaikat. Honnan kapnának vigaszt? Ki erõsítené õket,
hogy ne roppanjanak össze a teher alatt? Isten pontosan tudta még a világ megteremtése elõtt, hogy kivel mi fog történni és mégis erõsebb volt
a szeretete az ember felé. Hálás vagyok Istennek a kijelentéseiért. Semmi nem szakaszthatott el Isten szerelmétõl bennünket!
Róm 8,38-39 Mert Isten szeretetétõl semmi, de semmi nem tud
minket elválasztani - ebben egészen biztos vagyok! Sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most
van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van,
sem semmi, ami a magasságban, vagy a mélységben van, sem
semmiféle más teremtmény nem választhat el bennünket Isten
irántunk való szeretetétõl, amely Urunkban, Jézus Krisztusban
mutatkozott meg.
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Semmit nem tudsz tenni, hogy Isten lemondjon rólad és senki nem tud
elválasztani tõle. Se angyal, se ember, de semmi egyéb. Teljesen bízzuk
magunkat Istenre és meglátjuk, hogy Õ a tenyerén hordoz bennünket.
Volt már, hogy nagyon vágyódtam azokra az elmúlt idõszakokra, amikor
elõször találkoztam Isten szeretetével friss megtérõként. Volt, hogy hallottam tanításban, amikor felszólított a pásztor, térjünk vissza az elsõ szeretethez. Az elsõ érintéshez, ahhoz az érintéshez, amikor átadtuk a szívünket Jézusnak. Egyre nagyobb volt bennem a vágy erre, de csak nem
érkezett ez el, hiába akartam annyira. Rá kellett ébredni, hogy ez nem Isten akarata. Õ nem azt akarja, hogy visszafelé tekingessünk, hanem elõre felé haladjunk az ismeretben és felnõjünk. Ahogy a pillangó se tud hernyóvá lenni, úgy mi sem tudunk a múltba visszatérni még érzelmileg
sem. Jobb ha több ismeretünk van Isten szeretetérõl, mint az elsõ szerelmes érintésrõl, mert akkor nem állunk egy helyben. Egy menyasszony se
tudja visszacsinálni azt a szerelmes elsõ pillantást, amit érzett abban a
pillanatban, amikor meglátta választottját. Élõ, személyes, napi kapcsolatban kell élni Istennel és nem hátra tekingetni. A múlt maradjon ott ahol
van. A jelenben kell élni, küzdeni, felemelkedni a gyõzelembe, mert meg
van minden napnak a maga baja, nehézsége, szépsége. Felesleges muzeológusnak lenni, és összegyûjteni a múlt dolgait. Ha ezt tesszük, elveszítjük annak szépségét, amit a ma tud felkínálni. Tehát maradj a mai
szeretetnél és a holnapival se foglalkozz. A kegyelem mások felé csak a
szeretet által lehetséges. Ha ma elhalasztod a szeretetet, mert a múltba
és a jövõbe akarsz menni, akkor kimarad az életedbõl a mai szeretet kiosztása és elvétele. Úgy érzed belefáradtál? Igen, ez sokunkkal elõfordul, de akkor sem kell hátratekingetni, hanem Jézushoz kell menni. Ha
szereted Istent, olvasod a szerelmes levelét, a Bibliát. Vágynod kell rá.
Ha nincs étvágyad, komoly baj van.
Mát 11,28-30 Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és
meg vagytok terhelve! Én nyugalmat adok nektek. Azt az igát vegyétek fel, amit én adok rátok. Tanuljatok tõlem, mert én szelíd és
alázatos szívû vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Mert az
én igám könnyû, és az a teher, amit én teszek rátok, nem nehéz.
Menj az Úrhoz ha fáradt vagy és Õ nyugalmat, szeretetet, békét, áldást, türelmet, szelídséget ad. Ez az az iga, amit fel kell venni magunk-
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ra. Ha ezt megtesszük, akkor a szeretet felüti bennünk a fejét mások felé. Nem azt mondta, hogy vesztegel és várj, majd csak lesz valahogy, hanem azt mondta, menj hozzá. Hogyan teheted ezt meg? Imával, dicsérettel, hálával és akkor nyugalmat találtok a lelketekben, mert az Õ adja
meg. Más út nincs a nyugalomhoz. Van, de amit a világ tud adni, az csak
rövid ideig tart és tapasztalhatod, milyen gyorsan ellopja azt a kicsit is.
Jézus igájától nem válunk önelégülté, büszkévé, házsártossá. Tõle kell
egész életünkbe tanulni. Ameddig élünk, tanítványoknak kell maradni és
Jézusnak a Mesterünknek. Ott a baj, hogy errõl elfeledkezel sokszor és
csodálkozol, hogy a világ a fájdalmával rád talál. A baj veled van és nem
Istennel. Küszöböld ki és meglátod, ha megteszed, a szeretete fog átjárni, betölteni, te pedig hálás leszel neki mindenért. Túl fog áradni benned
a szeretet Isten felé és akkor ebbõl a szeretetbõl másoknak is jutni fog.
Ne feledd, Isten a túlcsordulás Istene. A szeretettel nem szûkmarkú. Te
se legyél az. Ne csak beszélj róla, tedd meg. Vidd másoknak is ami benned van. Ha téged sokan nem szeretnek, szûk vetõ voltál. Akkor nincs
miért panaszkodnod, mert te vétetted el. Itt az idõ, vess szeretet-magot.
Keresned kell, mert nincs akit szerethetnél a környezetedben? Akkor javaslom, hogy szeresd azt, akit nem szerettél. Nem csak azt kell szeretned, akit viszonozza. Ez lenne a legkönnyebb lecke. Gondolj bele, ha
Jézus csak azokat szerette volna, akik Õt szerették, mi lenne? Az jutott
az eszedbe, hogy te szeretetre méltó vagy? Elmondom neked, akkor veled nincs rendben valami. Senkit nem szeret mindenki. Nincs olyan jó
ember, akit mindenki szeret, mert akkor jaj neked.
Luk. 6,32 Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
mi jutalmatok van? Hiszen a bûnösök is szeretik azokat, akik õket
szeretik.
Ezt vedd nagyon komolyan. Isteni természet részese lettél, így képes vagy rá. Nem kell erõlködni, hanem hagyni kell Jézust munkálkodni, Aki benned él. Te állj félre és adj lehetõséget Jézusnak, hogy szeressen rajtad keresztül akár olyanokat is, akiket te nem tudnál. Meglátod az eredményt. Ha nem próbálod ki, soha nem tudod meg és csak
keserû napok jönnek. Isten életének hordozója vagy. Amit Isten megmondott, Õ azt komolyan veszi és gondolja! Nem fogja megváltoztatni,
mert te hozzá teszed: “Igen, de...“ Ámen.

