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11. Isten a szeretet Istene 
 
A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten a tökéletes szeretet. Ha ezt eddig nem értettük 
meg, még egyáltalán nem értjük Istent. Isten nagyon szeret minket, és minden 
szükségünkről gondoskodik.  
 
- Az Ézsaiás 49:15 úgy mutatja be Isten szeretetét, mint egy anya szeretetét az újszülött 
gyermeke iránt. 
- A világban egészen más képünk van a szeretetről/szerelemről, amelyet befolyásolnak a 
romantikus történetek és filmek. Egy fiú és egy lány azonban nem készek olyan áldozatot 
hozni egymásért, mint amit egy anya hoz a gyermekéért. 
- Egy anya szeretete a kisbabája iránt nagyon mély és erős, még akkor is, ha az anya tudja, 
hogy ez a kisbaba nagyon sok idejét le fogja kötni, és sok mindent fel kell áldoznia érte, 
mégis hajlandó ezt megtenni. 
- A Máté 7:11-ben Jézus azt próbálja érzékeltetni velünk, hogy Isten a lehető legjobb és a 
földi apánál sokkal jobban szereti a gyermekeit.  
- Ez csak egy kis részlet Istennek abból a hatalmas szeretetéből, amit az ember iránt érez. 
Amíg nem értjük meg, hogy ez az alapja mindennek, addig hamis elképzelésink lesznek 
Istenről (pl. hogy egy szigorú bíró vagy rendőr, aki azt lesi, mikor büntethet meg minket, ha 
hibáztunk).  
- A Filippi 4:19 ígérete: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő 
gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban”. Isten nem ad meg nekünk mindent, 
amit akarunk (hála legyen Neki ezért), viszont megad nekünk mindent, amire szükségünk 
van.  
 
Amikor Isten irántunk való szeretetére támaszkodunk, és bizodalmunk van Benne, 
olyanok lehetünk, mint a fából táplálkozó gyümölcstermő ág. Az ágnak nem kell 
küzdenie azért, hogy gyümölcsöt hozzon. Csak engednie kell, hogy a fa nedve átjárja.  
 
- A hit teljes bizalom és Istenre való támaszkodás. Ahogyan Jézus mondta: ahogy egy faág 
megmarad a fán, és ennek eredményeként a fa nedve átjárja a faágat, és gyümölcsöt terem, 
ez az egyetlen módja annak, amit Isten elvár tőlünk, hogy jót tegyünk vagy bármit is 
tegyünk. 
- Isten sok dolog megtételére megkérhet minket, de nincs meg hozzá az erőnk, hogy 
megtegyük azokat. Például a Biblia azt mondja, hogy bocsássunk meg mindenkinek. Lehet, 
hogy van valaki, aki hatalmas kárt okozott neked, és nagyon-nagyon nehéznek találod, hogy 
megbocsáss neki. Nos, akkor mit vár el tőled Isten, hogy mit tegyél? Nem kell folyamatosan 
küzdened és küzdened, hogy megpróbálj megbocsátani neki. Oda kell menned Istenhez, és 
azt kell mondanod neki: „Uram, ahogyan a faág nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha 
megmarad a fán, úgy érzem, képtelen vagyok megbocsátani ennek az embernek, habár meg 
akarok bocsátani neki. Ha azonban megmaradok Benned, akkor, ahogyan a fa nedve átjárja 
az ágat, a Szent Szellemed ereje betölthet engem.” 
- Jézus Krisztus, amikor a kereszten függött, megbocsátotta az embereknek a lehető 
leggonoszabb dolgot, amit egy ember egy másik emberrel megtehet. Azt mondta: „Atyám, 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. Ezt szívből mondta, mert szerette 
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őket. Ugyanez a Szellem, amikor átjárja az én szívemet is, ezt a hozzáállást fogja 
megteremni bennem is.  
 
Az Ószövetség idején Isten törvényeket adott az embernek, hogy tartsa be azt, de az 
embernek nem volt hozzá ereje, hogy mindegyiknek engedelmeskedni tudjon. Az 
Újszövetség idején megkaptuk a Szent Szellem erejét, hogy Isten minden 
parancsolatának engedelmeskedni tudjunk.  
 
- Istent nem az érdekli, hogy pusztán erkölcsös életet éljünk. Ha kívülről szeretetet mutatsz 
egy ember iránt, de a szívedben gyűlölöd őt, az nem éri el Isten elvárási szintjét. 
- Isten azt akarja, hogy a szereteted belülről táplálkozzon. Ez egyszerűen lehetetlen volt az 
Ószövetség idején, mert az embereknek nem volt meg hozzá az erejük. Ők csak a 
külsődleges parancsolatokat tudták betartani (ne imádj bálványokat, tiszteld atyádat és 
anyádat, ne ölj, ne lopj, stb.), de a tizedik parancsolatot nem (ne kívánd…). 
- Az egyik következménye Krisztus halálának és feltámadásának, hogy amikor felment a 
mennybe a feltámadása után, elküldte a földre a Szent Szellemet, hogy bennünk lakozzon, 
és megadja nekünk ezt az erőt.  
- Pünkösd napjától fogva, a keresztyéneknek már rendelkezésre áll ez az erő, ha nyitottak rá 
és befogadják ezt az erőt, hogy képesek legyenek betartani Isten minden parancsolatát belső 
indíttatásból. 
- Ezzel az erővel felruházva az újszövetségi keresztyének sokkal magasabb színvonalon 
élhetnek, mint a legnagyobb emberek/próféták az Ószövetség idején. Ők csak 
bűnbocsánatot és irgalmat kaphattak az Úrtól, mi viszont kegyelmet kaphatunk arra, hogy 
uralkodjunk a bűn felett.  
 
Isten sosem kényszerít minket arra, hogy befogadjuk az életünkbe Őt. Olyan 
mértékben tölti meg az életünket az erejével, amennyire átadjuk magunkat Neki. Ha 
megértjük, hogy Isten szeretete a javunkat szolgálja, akkor hajlandóak leszünk az 
egész életünket átadni Neki.  
 
- Képzeld el, hogy a szíved egy szálloda épülete, amelyben 1000 szoba van, és sok emelet 
magas. Ha ezt az épületet meglátod messziről a sötétben, és azt látod, hogy az egyik 
ablakában világosság van, akkor azt mondhatod, hogy van világosság abban a szállodában. 
Azonban csak az egyik szoba világos. 
- Nagyon sok ember ilyen, amikor befogadják Krisztust az életükbe. Megengedik Neki, 
hogy egy „szobát” elfoglaljon az életükben. 
- Képzeld el azonban, hogy abban a szállodában minden egyes szoba ki van világítva. Akkor 
azt mondhatjuk, hogy az épület tele van világossággal. 
- Ha csak egy szobában ég a villany, akkor azt mondhatjuk, hogy „van az épületben 
világosság” – de csak az egyik szobában. 
- Ez a különbség aközött, hogy csak befogadod Krisztust az életedbe a bűneid 
megbocsátására, vagy, hogy megengeded Neki, hogy betöltsön a Szent Szellemével. 
- Amikor befogadod Krisztust az életedbe, és megkéred, hogy bocsássa meg a bűneidet, 
akkor mondhatod, hogy „igen, Krisztus eljött, itt van bennem, a világ világossága bennem 
lakozik”. Ez igaz. Ahhoz azonban, hogy betöltekezz a világossággal, a Szent Szellemmel, 
minden szoba ajtaját ki kell nyitnod Neki, hogy elfoglalhassa azokat.  
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Feladatok  
 
1. Mit tanít nekünk a Biblia Istenről? 

 
   _________________________________________________________  
 
   _________________________________________________________  
 
   _________________________________________________________  

 
2. Hogyan teremhetünk jó gyümölcsöt Isten szeretetének tudatában? 

 
   _______________________________________________________  
 
   _______________________________________________________  
 
   _______________________________________________________  
 
 

3. Miben más az Ószövetség és az Újszövetség?  
 
   ___________________________________________________________  
 
   ___________________________________________________________  
 

         ____________________________________________________________  
 
         ____________________________________________________________  
 
 

4. Mit kell tennünk, hogy megengedjük Jézusnak, hogy betöltsön minket a 
világosságával és az erejével? 

 
   ______________________________________________________  
 
   ______________________________________________________  
 
   ______________________________________________________  
 

5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő 
végzése szerint hivatalosak”. (Róma 8:28)  
 
 HYPERLINK "https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-


