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Szeretnénk folytatni ezt a témát, mert ez a legveszélyesebb dolog az életünkben, ami 
tönkretesz minket, a bűn, ami sokkal rosszabb, mint a betegség. Az utolsó néhány 
tanulmányunkban már foglalkoztunk ezzel, de szeretnénk továbbmenni ebben a témában. 

Ebben a tanulmányban szeretnénk megnézni egy másik bűnt, amiről Jézus beszélt, amit sok 
ember nem tekint bűnnek a világban, még sok hívő sem. Az utolsó három tanulmányunkban, 
ha emlékeztek rá, megnéztük azokat a bűnöket, amiket Jézus a legjobban gyűlölt. Eddig 
hármat néztünk meg: a képmutatást, a büszkeséget, és az önzést. A világban a képmutatás, a 
büszkeség és az önzés nem gyűlölt dolgok, senki sem tekinti azokat komoly dolognak. Valaki 
színlel valamit, büszke vagy önző, na és; látjuk, hogy mindenki ilyen. Mindaddig, míg 
megtartják a Tízparancsolatot, a látszat szerinti rendezett életet élnek, addig minden rendben 
van. Szomorú, de sok hívő is így gondolja. 

Ennek eredményeként sok hívő élete csak látszólag van rendben, belül azonban semmi sincs 
rendben. Csak a látható bűnökből tértek meg, amikből az emberek már a törvény idején is 
megtérhettek, mielőtt Jézus eljött. A törvény idején az emberek a Tízparancsolat által 
megmenekülhettek a gyilkosságtól és a házasságtöréstől, de a törvény nem tudta megmenteni 
őket a belső (a nem látható) bűnöktől, a valóban komoly bűnöktől, amik tönkretesznek 
minket. Az Újszövetség első lapján, ahogyan azt már láttuk, a Máté 1:21-ben azt olvassuk, 
hogy Jézus a megmentő (a szabadító), aki meg fog szabadítani minket a bűneinktől. Ahogy 
azt korábban mondtam, ha nem értitek meg, hogy mi a bűn, sosem fogjátok megérteni, hogy 
Jézusnak mitől kell megmenteni titeket. Ő azért jött, hogy a bűntől mentsen meg minket, de 
mi a bűn? Most egy kicsit már világosabban látjuk. A képmutatás, ami színészkedés, bűn; 
Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket attól. A büszkeség is bűn; Jézus azért jött, hogy 
megszabadítson minket mindenfajta büszkeségtől; fizikai, szellemi és intellektuális 
büszkeségtől. Azért jött, hogy megszabadítson minket az önzéstől, hogy csak magunkra 
gondoljunk.  
 
Ebben a tanulmányban a gyűlölködésről szeretnék beszélni nektek. Sok ember nem úgy 
gondol a gyűlölködésre, mint bűnre. Az Újszövetség azt mondja: „Aki gyűlöli az atyjafiát, 

mind embergyilkos az.” (1 János 3:15). A gyűlölet ugyanolyan komoly dolog, mint a 
gyilkosság. Ha gyűlölsz egy személyt, az egyenlő azzal, mintha megölnéd őt. Talán nincs 
alkalmad megölnöd őt. Esetleg félsz, hogy ha megölöd, el fognak kapni. Nem bánnád, ha 
valaki megölné őt, vagy valami baleset érné. Honnan tudjuk meg, hogy gyűlölsz-e egy 
személyt vagy nem? Néha ezt mondjuk: 'Valójában nem gyűlölök senkit.' Kérdezd meg ezt 
magadtól. Ha valaki ártott neked, vagy a családodnak, talán valamelyik rokon becsapott 
téged, talán valaki kárt okozott neked, talán valaki tönkretette a hírnevedet, vagy kihasznált a 
munkahelyeden, a főnököd, vagy a tulajdonos, vagy valaki, aki kárt okozott neked, és azt 
mondod: 'Igen, megbocsátottam neki.' Ha azonban azt hallod, hogy valami szerencsétlenség 
történt vele, érzel egy kis örömöt? Ha örömöt érzel, tudod, hogy mit jelez az? Azt, hogy 
valójában gyűlölöd őt. Sosem leszel boldog, ha egy szerencsétlenség éri a gyermekeidet, vagy 
valakit, akit szeretsz. Sosem lehetsz boldog, amikor egy szerencsétlenség, vagy baleset ér 
valakit, akit szeretsz.  
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Miért vagy akkor boldog, ha az megtörténik azzal a személlyel, akire azt mondod, hogy 
megbocsátottál neki? Nem, ez azt bizonyítja, hogy gyűlölöd őt. Vagy, lehet más módon is 
tesztelni. Ha azt hallod, hogy valami jó történik azzal az emberrel, hogy valami módon 
áldásban részesült, előléptették vagy valami csodálatos dolog történt vele, és te 
boldogtalanságot érzel, mit mutat ez? Ez is azt mutatja, hogy gyűlölöd azt a személyt. 
Boldogtalan lennél, ha valami jó dolog történne a gyermekeiddel? Ha a fiad először ment az 
iskolába, boldogtalan lennél? Boldogtalan lennél, ha valaki más fia először menne az 
iskolába? Ha boldogtalan vagy valaki más áldásban részesülése - jó szerencséje, vagy 
valamilyen boldogsága – esetén, az azt mutatja, hogy nem szereted azt a személyt, hanem 
gyűlölöd őt. A gyűlölködés nagyon mélyen el van rejtve a szívünkben, és mi azzal áltatjuk 
magunkat, hogy azt mondjuk, nincs gyűlölet bennünk. Azt mondod, hogy nem neheztelsz egy 
személyre, de ennek próbája a következő: boldog vagy, amikor valami rossz dolog történik 
vele? Boldogtalan vagy, amikor valami jó dolog történik vele? Ilyenkor csalódott vagy? Te is 
szembesülhetsz ezzel. 

Ez olyan, mint egy felvétel, amit a Biblia készít a szívedről. A kórházban manapság egy 
felvételt készítenek, hogy képet kapjanak arról, ami a test belsejében van, amit nem láthatsz. 
Amikor az orvos megnézi a felvételt, azt mondja: 'Figyeljen ide, van valami probléma, van itt 
egy daganat, egy rák.' Mondhatod azt, hogy 'igen, de én jól érzem magam, nem érzem, hogy 
bármi bajom lenne.' Lehet, hogy nem érzed, de van egy felvétel, ami azt mutatja, hogy 
daganatod van és jobb lesz eltávolítani azt, akár jól érzed magad akár nem. Különben meg 
fog ölni téged. Szeretném elmondani neked, hogy a Biblia egy felvételt készít a szíved 
állapotáról. Ha boldog vagy, amikor valaki mást baj ér, a felvétel azt mutatja, hogy daganatod 
van. Jobb, ha eltávolítod azt. Az egy olyan daganat, amit neheztelésnek hívnak, ami egy 
megbocsátatlan magatartás. Mindezek a dolgok a gyűlölködés gyermekei. A gyűlölködésnek 
sok gyermeke van: keserűség, féltékenység, harag. Ezek a gyermekek származnak egy 
gyűlölködésnek hívott anyából, és egy megbocsátatlan magatartásból. Ennek jele az, amit 
korábban mondtam. Ha boldog vagy, amikor valami rossz dolog történik valaki mással, vagy 
boldogtalan vagy, amikor valami jó dolog történik valaki mással. Érzékenyeknek kell erre 
lennünk. Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket ettől.  

Isten a szeretet. A Biblia ezt mondja folyamatosan. Ha Isten a szeretet, mondd meg nekem a 
választ erre a kérdésre. A Sátán micsoda? Még egy gyermek is tudja a választ erre. Mi a 
szeretet ellentéte? A gyűlölet. Ha Isten tele van szeretettel, mivel van tele a Sátán? 
Gyűlölettel. Amikor gyűlölet van a szívedben, hogyan ismered fel, hogy ott van? Igen, ezeket 
a gyermekeket te szülöd meg: keserűség, féltékenység, megbocsátatlanság. Mit bizonyít ez? 
Azt bizonyítja, hogy a Sátánnal vagy közösségben, akár tisztában vagy ezzel, akár nem. Ezek 
a dolgok olyan mélyen el vannak rejtve bennünk, hogy lehetetlen megszabadulnunk attól, 
kivéve, ha Jézus megszabadít. Tudod, hogy a gyűlölködés miatt nem lehet üdvözülni? 
Uralkodhatsz a haragodon, a keserűségen és magadban tarthatod azokat, de az olyan, mint a 

székrekedés. Az összes szennyet magadban tartod, és ez nem jelenti azt, hogy tiszta vagy. Mi 
haszna, ha a haragot magadban tartod, és nem tisztulsz meg? Vagy a féltékenységet magadban 
tartod, és azt mondod: 'nem mutatom azt meg kifelé.' Az akkor is ott van benned. Ha a 
betegség benned van, az meg fog ölni téged akkor is, ha nincs látható jele. Ki tud róla, hogy 
az ott van-e benned vagy nincs? Csak te. Senki más nem tudja, hogy benned van-e vagy nincs, 
de te nagyon jól tudod.  
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Rendkívül körültekintőnek kell lennünk, amikor egy rossz magatartást érzékelünk 
magunkban valaki felé. Ez rendszerint azok felé van, akik megbántottak minket valamilyen 
módon a múltban. Jézus beszélt egy olyan emberről, aki torkon ragadt egy másik személyt, 
mert tartozott neki egy kis összeggel, neki viszont sok tartozását elengedte a király. Nem 
távolította el azt a rossz magatartást a szívéből, és annak az eredményeként végül börtönbe 
került, és vissza kellett fizetnie a királynak a teljes összeget, amellyel tartozott. Jézus itt azt 
tanította, hogy legyünk óvatosak a mások felé való rossz magatartással. Van olyan 
magatartásod, ahol megpróbálsz nyakon ragadni valakit, mert úgy érzed, tartozik neked 
valamivel? Légy óvatos ezzel. Nem az a cél, hogy learassuk a gyümölcsöt, hanem, hogy 
legyünk jó fák. Jézus azt mondta, hogy legyünk jó fák. Ne szedjünk le és akasszunk fel néhány 
jó gyümölcsöt a fára, hogy a bolond ember azt gondolja, jó ember vagy. 

Emlékezzetek arra, mit mondott Jézus: „A szívből származnak a gonosz gondolatok.” (Máté 
15:19). Mik származnak a szívből? „Gonosz gondolatok, gyilkosságok, amik beszennyezik az 

embert" (Máté 15:18-19). Meg kell tisztítanod a szíved! Más szavakkal, a probléma gyökere, 
a keserűség, a féltékenység, a mások felé való megbocsátatlan magatartás, amiket el kell 
távolítani, ha tiszták akarunk lenni. Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket ezektől. 
Ahogy mondtam, lehetetlen megszabadulni attól, Jézus tud csak megszabadítani attól, Jézus 
tudja azt megtenni velünk. Ő azért jött, hogy megtegye, ami emberileg lehetetlen. Azért 
jött, hogy megszabadítson minket a gyűlölködés bűnétől.  
 
Mindenekelőtt be kell vallanunk: 'Uram, azt gondoltam, hogy megbocsátottam annak a 
személynek, de valójában nem. Azt gondoltam, hogy nincs gyűlölet a szívemben azon 
személy felé, de most rájöttem, hogy van. Szeretnék valóban szabad lenni. Szeretnék isteni 
természet részese lenni, ami tele van szeretettel. Szeretném a szívemet megtisztítani teljesen 
a gyűlölettől és a gyűlölet minden gyermekétől: a keserűségtől, a féltékenységtől, mindentől. 
Szeretnék isteni természet részese lenni: szeretettől és jóságtól túláradó, jóra vágyó, más 
embereknek a legjobbat kívánó.' 

Van egy vers a Hegyi beszédben, ahol Jézus azt mondta: „Boldogok, akik éhezik és 

szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek."  Elégedettek lesznek. Ha van egy óriási 
vágy a szívedben az isteni életre, hogy telve legyél szeretettel és teljesen szabad legyél minden 
gyűlölködéstől, meg fogod tapasztalni, hogy Isten megválaszolja az imádat. Ez a vágyadtól 
függ. Nem elég elmondani egy erőtlen imát: 'Igen Uram, meggyőződtem róla ma, igen, 
tudom, hogy a magatartásom más emberek felé nem olyan jó.' Ez nem elég. Nem fogsz 
megszabadulni. Csak akkor leszel szabad, ha óriási vágy van benned, hogy szabad légy: 'Ó 
Istenem, ez egy gonosz dolog.' Csak gondold el, ha felfedezed, hogy AIDS-ed, vagy leprád 
van, milyen erősen vágynál arra, hogy megszabadulj tőle! Egyik orvostól a másikhoz mennél, 
egyik kórházból a másikba, mindenre elszántan, hogy megszabadulj attól. Amikor ilyen 
kétségbeesett állapotban vagy, hogy megszabadulj a gyűlölet bűnétől és annak minden 
megnyilvánulásától, Jézus meg fog szabadítani téged.   
 

-§ - 
  

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC 
honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com   

 

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com) 


