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János 5, 24: "Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz 
annak, aki engem elbocsátott, örök élete van és nem megy a kárhozatra, hanem 
általment a halálból az életre." 
 
1 János5, 9-13: "Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele 
nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő Fiáról. Aki hisz 
az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá 
tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő 
Fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az 
Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg 
abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, 
hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében." 

  
Más alkalommal is mondtam, hogy nehéz különbséget tenni, hogy valaki valóban 

hisz, vagy nem hisz, mert csupán megtanulhatunk bizonyos dolgokat és fenntarthatjuk 
ezeket. Nagyon tetszett nekem, amit egyszer egy testvér mondott: "minél világosabban 
magyarázod az evangéliumot, annál nagyobb az esélye, hogy nem kaptál valódi hitet." 
Egyetértetek ezzel a nyilatkozattal? Ha nagyon világosan magyarázod az evangéliumot, 
akkor arra gondolsz, hogy az valami, amit meg kell érteni. De ez nem így van. 
Gondoljunk azokra a gyerekekre, akik kiskoruktól jönnek velünk a gyülekezetbe, nem 
beszélve egyesekről, akik részt vettek mindenféle bibiaiskolákban, ahol tanulmányozták 
az igét. Nagy a veszélye annak, hogy ezeknek a gyerekeknek, vagy lehet éppen 
felnőtteknek ne legyen igazi hitük. Mert a valódi hit azt jelenti, hogy Isten valamiképpen 
személyesen megérintett téged. A valódi hit nem az, hogy megtanulod és magadévá 
teszed az egész evangéliumot. Hiszel az Úr Jézus Krisztusban? Igen, hiszek. Ha hiszel 
benne, Ő azt mondja: "aki hisz én bennem nem megy az ítéletre, hanem átment a 
halálból az életre," - tehát te átmentél a halálból az életre. És akkor az a személy elhiszi, 
hogy ő átment a halálból az életre, de nem történt benne különösebb változás. 

 Ha olvassuk János evangéliumát, van egy szó, amit nagyon sokszor megtalálunk 
benne, és ami nagyon-nagyon sokszor ismétlődik: ez a szó a hinni. De testvérek, hogy 
lehet azt megtudni, hogy az a hit, amellyel rendelkezik valaki, valóságos hit, vagy pedig 
hamisítvány? Ha a János leveleit olvassuk, nézzétek mit ír például az 1János 3, 14-ben: 
"Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait." 



Sokszor megvizsgált az Úr, és arra gondoltam, miért ismétli ilyen kitartóan János ezt a 
dolgot, hogy szeressük a testvéreket. Mert itt azt mondja: "mi tudjuk, hogy átmentünk a 
halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait." A János evangéliumában a hangsúly 
a hitre tevődik. A János leveleiben viszont a hangsúly a szereteten van. Honnan 
tudhatjuk, hogy a mi hitünk valódi? Onnan, hogy szeretjük a testvéreket.  

De ez sem olyan egyértelmű, hogy szeresd a testvéreket, mert mi olyanok 
vagyunk, hogy vannak, akikkel szimpatizálunk és akiknek szeretünk a társaságában 
lenni, és vannak, akikkel nem. Egyszer elmondta valaki, hogy amikor a gyermeke járt a 
gyülekezetbe, nem voltak ott barátai. És akkor barátokat kell neki keresnünk. Kell, hogy 
legyen egy barátom. És élhetünk azzal a téves felfogással, hogy azt gondoljuk, 
rendelkezünk a testvérszeretettel, de tulajdonképpen csak azokat szeretjük, akik 
számunkra szimpatikusak. 

 Mikor még nem Nagyváradon laktam, találkoztam valakivel, aki eljött, hogy 
hallgassa az evangéliumot. Nem tudom, hogy találkoztunk-e azelőtt. Többen voltunk ott 
együtt, és elkezdtünk beszélgetni az Úrról, és valami furcsa dolog történt. Életemben 
először történt az velem, hogy amikor imádkozott ez a személy, egyszeriből egy furcsa 
érzés ébredt a szívemben iránta. Nem mondott ő különleges dolgokat, - egyesek azt 
szokták mondani, hogy az ő megtérésük nem volt valami látványos dolog; pedig 
mindegyik megtérés látványos, amikor az élet belénk kölözik - de mégis, valami történt 
bennem. Egy különös érzés ébredt a szívemben iránta, de nem emberi érzelem, hanem 
egyszerűen észrevettem, hogy ez bennem a testvérszeretet.  

Minden viszonylagos, amit most elmondok. Találkoztam egyszer valakivel, aki 
nem volt vonzó személyiség, de ez nem jelenti azt, hogy mások számára nem lehetett 
vonzó személy. Mi már ismertük egymást, és ahogy az Úr elkezdett munkálkodni az ő 
életében, tudjátok mi történt? Egyszeriből újra éreztem ugyanazt az érzést, hogy valami 
történt, hogy az Úr valahogyan munkálkodott. Lehet, hogy azzal a személlyel is történt 
valami, mert egyszerűen ragyogott az arca, és az én szívemben fellángolt ez az érzés 
iránta, és tudtam, hogy ez az isteni szeretet. 

 Ha mi egy családban élünk és vannak testvéreink, van egy ilyen érzés a 
szívünkben, hogy ez az én testvérem. Valami vonz azok felé, akik a testvéreink. De így 
van az Isten családjában is. Van valami, amit az Úr munkál a szívünkben, hogy kedvünket 
találjuk abban, ha találkozunk a testvérekkel. Ha valaki az Úrhoz tér, keresi a testvéreket, 
nem tud egyedül lenni. Valahányszor találkozik egy testvérrel, azonnal megjelenik az 
öröm. Ha egy testvér mond valamit, és azok a szavak a szívébe hatolnak, felüdül, mert 
olyan személy mondja, akit szeret. 

 Testvérek, honnan tudhatjuk, hogy a mi hitünk valódi-e, vagy hamis? 
Megtanulhatjuk az értelmünkkel, hogy átmentünk a halálból az életbe, ahogy itt írja a 
János levelében. Honnan tudhatjuk, hogy ez így van, hogy mi hiszünk? Mert szeretjük a 
testvéreket. Ez a bizonyíték. Ha valaki nem szereti a testvéreket, arról a személyről 



feltételezhetjük, hogy nincs újjászületve. Ha ott van a szívedben a testvérszeretet, akkor 
ott akarsz lenni a testvérek közelében. Keresed őket. Közel akarsz lenni hozzájuk. 
Szeretni akarod őket. 

 Nézzétek mit mond itt tovább, 1János 3,10: "erről ismerhetők meg az Isten 
gyermekei és az ördög gyermekei, aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől 
való." Ez világos, ezt tudjuk. Ez így van, de így folytatódik: "és az sem, aki nem szereti az 
ő atyjafiát." Azt sem számíthatjuk Isten gyermekének. Én szerethetek egyeseket Isten 
gyermekei közül, mert valami köt hozzájuk: a közös múlt, vannak közös dolgaink, van 
amiről beszéljünk. De testvérek, ha valaki nem tesz veled jót, ha valaki nagyon 
különbözik tőled gondolkozásban, viselkedésben, a testvéri szeretet e felé a testvér felé 
is kell, hogy létezzen.  

1 János 3,15-17: "Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, 
hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Arról 
ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk, mi is kötelesek vagyunk 
odaadni életünket a mi atyánkfiaiért. Akinek pedig van miből élnie e világon, és 
elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad 
meg abban az Isten szeretete?" Mi nem mondhatjuk azt, hogy szeretjük Istent, és 
közben a testvérek előtt elzárjuk a szívünket. Ezt nem lehet. És hangsúlyozni szeretném 
ezt a dolgot, hogy testvérekről beszélek. Nem azokról a testvérekről, akikkel én 
találkozom, hanem általában a testvérekről. Ha elzárom a szívemet a testvérek előtt, 
akkor Isten szeretete sem aktuális az én szívemben. 

 18. vers: "Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valósággal." 22. vers: "És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő 
parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte." És ahogy máskor is 
mondtam: ez az üzenet, amit kezdettől hallottunk, hogy szeressük egymást. Amikor az 
Úr elhívta Jánost, ő és a testvére a hálókat javítgatták. Nem tudom, hogy miután 
Jeruzsálem le lett rombolva, élt-e még valamelyik apostol, de János azt követően még 
sokáig élt, és ő éppen arra lett elhívva, hogy a hálókat javítgassa. Amikor az első század 
végén a dolgok kezdtek elromlani, ő arra volt elhívva, hogy helyreállítsa a dolgokat. Hol 
találnánk időszerűbb üzenetet a számunkra ma, mint ezt, hogy a hálókat meg kell 
javítani. A János üzenete ez volt: "Ez az az üzenet, amit kezdettől fogva hallottatok, 
hogy szeressük egymást." És úgy kell szeressük egymást, hogy ne a bűnt szeressük, 
hanem a bűnöst. Mikor az a bonyolult helyzet volt Korintusban, és ott volt az a bűn, a 
korintusiak pedig nem tettek, nem szóltak semmit, Pál azt mondta: adjátok át a testet a 
sátánnak, hogy az ő szelleme az utolsó napon meg legyen váltva. Ez Pál részéről szeretet 
volt. 

 Testvérek, nem egyszerű ez a kérdés, mert mi rendelkezünk a természetes 
szeretettel, amivel öt testvérből négyet szeretünk, egyet pedig nem. De testvérek, ez 
nem jól van így. Ha ő a testvérem, akkor úgy, mint a természetes családban, szeretnem 



kell őt, mert a testvérem. És most az idők végén, amelyben élünk, még inkább, mint 
bármikor, amikor kellemetlen helyzetek, konfliktusok, súlyos dolgok jelentkeznek, az 
emberek látni fogják a testvérszeretetet a szíveinkben. Ezt meg kell, hogy lássák. Én 
hiszem, hogy az én szívemben van elvégezni való dolog ebben a tekintetben.  

Nézzétek, mit mond Pál az 1Thessalonika 3, 7-12-ben: "Ezáltal 
megvigasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és 
szükségünk mellett is, a ti hitetek által. Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek 
vagytok az Úrban. Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért 
az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt? Mikor éjjel-nappal 
nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek 
hiányait. Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse 
meg a mi útunkat ti hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az 
egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok." 
4, 9-10: "Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten 
maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz 
atyafiak iránt, akik egész Macedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy 
mindinkább gyarapodjatok." 

 Tehát ebben a szeretetben létezik a gyarapodás. Minél inkább gyakorlod, annál 
inkább szeretsz. És az Úr azt akarja, hogy valóban így szeressük egymást, és az emberek 
látni fogják, hogy ezek a testvérek szeretik egymást. Kívánom, hogy az Úr munkálkodjon 
a szíveinkben, hogy olyanok legyünk, akik valóban szeretjük a testvéreket. Filadelfia 
legyen a szíveinkben, és ne legyen semmi fenntartásunk egyetlen testvér iránt sem. Az 
Úr áldjon meg titeket. Ámen.  


