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 „Mert isteni buzgósággal buzgok értetek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint 

szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával 

megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való 

egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket 

vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen 

eltűrnétek”(2Kor 11,2-4). Pál itt magáról és az ő szolgálatáról beszél.  

Az Úr Jézus nagyon hamar, amikor a földre jött, nézzétek mit tett: „Mert közel vala a zsidók 

húsvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok 

árusait és a pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a 

templomból, az ökröket is, a juhokat is és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté. 

És a galambárusoknak monda: hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én Atyám házát kalmárság 

házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: a te házadhoz való féltő 

szeretet emészt engem. Felelének azért a zsidók, és mondának néki: micsoda jelt mutatsz nékünk, 

hogy ezeket cselekszed? Felele Jézus és monda nékik: rontsátok le e templomot, és három nap alatt 

megépítem azt. Mondának azért a zsidók: negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három 

nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szól vala. Mikor azért feltámadt a 

halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az írásnak, és a beszédnek, 

amelyet Jézus mondott” (Jn 2,13-22). 

 Ez a történet az Ő szolgálatának a kezdetén volt. Máskor is tett ilyet? Igen, legalább még 

egyszer, a szolgálata végén, amikor bevonult Jeruzsálembe, és újra bement a Templomba. Akkor ezt 

mondta: „És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: kicsoda ez? 

A sokaság pedig monda: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. És beméne Jézus az Isten 

templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltók 

asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És monda nékik: meg van írva: az én házam imádság 

házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek” (Mt 21,10-13). 

 Azt mondta, hogy a Te házad iránt való buzgóság megemészt engem. Jézus, szolgálata elején 

kiűzte az árusokat és a vásárlókat a templomból. A szolgálata végén a dolgok ismét odajutottak, mint 

a fellépésekor voltak. Akkoriban a templomhoz nem vittek áldozati állatokat, hanem ott voltak 

elkészítve, amelyek jóknak voltak minősítve, tökéletesek voltak, természetesen sokkal magasabb árért. 

A templomba csak a templomi pénzt hozták, és azt is be kellett váltani. Tulajdonképpen minden 

kereskedelem volt. Ő kérdezhette volna: Mit lehet szólni, mit lehet tenni, ha a dolgok így állnak? De 

Jézus látva a helyzetet, nem tudott közömbös maradni. 

 Pál a következőket mondja: „Mert isteni buzgósággal buzgok értetek, hisz eljegyeztelek 

titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy 

amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és 



eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől” (2Kor 11, 2-3). Mi meg vagyunk váltva kegyelemből, 

hit által. Ez egy tökéletes megváltás, amihez semmit nem lehet hozzátenni. Nevezhetnénk ezt kezdeti 

megváltásnak. Soha nem leszünk megítélve a bűneink miatt, mert a bűneinket az Úr Jézus elhordozta a 

kereszten. Aki hisz énbennem, nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre (Jn 5,24). 

Erről az ítéletről a nagy fehér trónusnál van szó. Egyetlen keresztény sem kerül a nagy fehér trónus elé 

(Jel. 20,11-15). 

Pál féltette a korinthusiakat, mert így mondta: „eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint 

szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával 

megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való 

egyenességtől [tisztaságtól és őszinteségtől]” (2Kor,11,2-3). 

 Ha egy lányt eljegyeznek, az esküvőig egyetlen elfoglaltsága van, hogy vőlegényének a 

tetszésére legyen, akivel eljegyezte magát. Nincs más teendője. Pál is, mivel ilyen isteni féltékenység 

volt a szívében (mert a korinthusiak kezdtek elfogadni más apostolokat), a következőket mondta: 

"Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit 

nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Mert én azt 

gondolom, hogy semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál” (4-5. v.). Olyanok jöttek 

Korinthusba, akik másként kezdtek beszélni, mint Pál. A korinthusiak szívesen fogadták őket, és Pált 

félretették, mellőzték. Pálban egy szent féltékenység volt. Úgy akarta őket Krisztus elé állítani, mint egy 

tiszta szüzet. Egy dolog az, hogy megváltott vagy, de teljesen más dolog az, hogy el vagy jegyezve egy 

férfiúnak, és várod a napot, amikor meglesz az esküvő. Ez teljesen más. 

 Miért volt Éva megcsalva? Azt mondja az Ige, hogy Isten esti alkonyatban odament hozzájuk, 

és beszélgetett velük. Beszélt akkor is, amikor engedetlenek voltak. Megjelent előttük, kérdezték és Ő 

minden kérdésükre válaszolt. Tőle függtek, és boldog életet éltek. De ott volt a kígyó is, aki látta az 

asszony kíváncsiságát, ahogy csodálta a tudás fáját. Odament hozzá egy nagyon furcsa dologgal, és 

elkezdett beszélgetni vele. Az asszony meg lett csalva, evett a tudás fájáról, ami végzetessé vált 

számára. 

 Isten miért féltékeny? Miérettünk? Az Ő féltékenysége az Ő Fiával van kapcsolatban. Ő azt 

akarja, hogy az Ő Fia legyen az első az életünkben. Azt akarja, hogy Őneki legyen elsőbbsége minden 

dologban. Ha ez a féltékenység megvan benned, akkor nem hagyod, hogy a dolgok úgy történjenek, 

ahogy a templomnál történtek évtizedekig, vagy talán évszázadokig is.  

Pál lehetett volna engedékenyebb a korinthusiakkal? Ha engedékenyebb lett volna, és nem lett 

volna olyan szigorú, ahogy az Igéből látjuk: féltelek titeket,… mert ha a ti gondolkodásmódotok 

elromlik (és nem az lesz az egyetlen gondolatotok, hogy várjátok a vőlegényt, Aki eljön), és jön valaki, 

aki egy más Jézust hirdet, egy más szellemet, egy más evangéliumot vesztek, azt eltűritek. 

Egy testvér, aki már elment közülünk, küldött nekem egy hangfelvételt egy nagyon népszerű 

testvértől, aki már meghalt. Azelőtt is hallgattam szolgálatait, mert tudtam, hogy egyes testvérek 

érdeklődnek iránta. Abban, amit mondott, voltak érdekes, sőt jó dolgok. De ami egyáltalán nem 

tetszett, az volt, hogy olyan evangéliumot hirdetett, amitől mindenki érezze jól magát, hogy 

elégedetten menjenek el az alkalomról, és nehogy nyugtalanító gondolatokkal maradjanak és 

megkérdezzék az Urat: „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem 



és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és 

vezérelj engem az örökkévalóság útján” (Zsolt 139,23-24). Nem szeretünk úgy hazamenni egy 

alkalomról, hogy ne tudjunk éjjel aludni. Szeretünk úgy elmenni, hogy nyugodtan tudjunk élni tovább. 

És azt gondoljuk és mondjuk teljes határozottsággal: az Úr, aki elkezdte bennem a jó munkát, Ő véghez 

viszi azt (Fil 1,6). Testvérek, ez egy más evangélium.  

Én azt akarom, hogy ne érezzem jól magam, ha az én szívembe beférkőzött egy bálványozás. 

Azt akarom, hogy ne érezzem jól magam, hogy olyankor ne tudjak aludni éjjel, hanem gondolkozzak el, 

hogy nem jó az, amit teszek. 

 Testvérek, ha a mi szívünkben, mint a Páléban, megjelenik ez a szent féltékenység, akkor nem 

leszünk közömbösek a testvéreink iránt. Fájlalni fogunk dolgokat. Nem tehetem, hogy nem mondok 

semmit, amikor megtudok egy szomorú hírt valakiről, aki a világ dolgaival kacérkodik. Az este 

beszéltem valakivel, és aggodalmai voltak. Én nem tudok úgy csinálni, hogy átnézek bizonyos dolgok 

fölött, amikről tudomásom van. Megkérdezem az illetőt: Hogy vagy? Jól vagy? Én tudom, hogy valami 

nincs rendben.  

Mikor egy személy, aki az Úré, közben pedig keresi, hogy kapcsolatot tartson fenn a világiakkal, 

akkor hogyan lehet ő jól? Lehetsz te jól? Gonosz társaságok megrontják a jó erkölcsöt. "Nem, nem 

hiszem, mert én az Úrról szólok nekik!" Nem tudsz az Úrról beszélni nekik. Egyszerűen nem kell ilyen 

kapcsolatokat fenntartanod a világiakkal! Különösen a házasság tekintetében nem. Ez katasztrófa, 

testvérek. Az Úr azt akarja, hogy a szívünkben ott legyen ez a szent féltékenység az Úr népével 

kapcsolatban. Ez a szent féltékenység különösen erre a dologra vonatkozik, hogy Krisztusé legyen az 

első hely, és Övé legyen a dicsőség, ne a mienk. 

 Kérdeztem valakit:  

- Te félsz, ha elolvasod ezeket a dolgokat, amit Pál írt?  

- Nem félek, mert engem az Úr megőriz.  

- Jaj-jaj, te különb vagy, mint Pál. Különlegesebb, mint azok, akikhez Pál szólt.     

 

Testvérek, nagyon alattomosan beköltözhet a szívünkbe valami, és másképp kezdünk 

gondolkozni, és elnézők leszünk. Nekünk nem kell elnézőknek lennünk, amikor Krisztus becsületéről 

van szó. A központi helyen Krisztusnak kell állnia. Pál ilyen volt, és ezért a korinthusiak nem nézték őt 

jó szemmel. Jöttek mások, akik másként beszéltek, és egészen más volt minden. Nem volt minden 

rossz, hanem volt egy keveredés. És nézzétek, mit mond ő: „Más gyülekezeteket fosztottam meg, 

zsoldot vévén, hogy néktek szolgáljak, és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam 

terhére senkinek. Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak, és rajta voltam 

és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre. Krisztus igazsága bennem, hogy én ettől a 

dicsekvéstől nem esem el Achája vidékén” (2Kor 11, 8-1o). Micsoda szavak! Egyáltalán nem akarta, 

hogy ő kerüljön előtérbe, hanem egyszerűen azt akarta, hogy Krisztus legyen a középpontban. Majd 

ezt mondja: „De amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat, az 

alkalomkeresők elől, hogy amivel dicsekesznek, olyanoknak találtassanak abban, mint én is. Mert az 

ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem 

is csoda, hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az 



ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint 

lesz”(12-15. v.). 

 Testvérek, maradjon ez a dolog a mi szívünkben, és imádkozzunk. Tovább olvasom azt az 

igeszakaszt, Jakab apostoltól: „Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága 

ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt 

gondoljátok, hogy az írás hiába mondja: irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? De 

majd nagyobb kegyelmet ád, ezért mondja: az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosaknak 

pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut 

tőletek. Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök 

(vétkesek), és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek [kétlelkűek]” (Jak 4, 4-8). „Kétlelkűek” azt 

jelenti, hogy egyrészt ezt mondom: itt vagyok Uram, Hozzád emelem lelkemet; másrészt, amikor 

máshol vagyok, ugyanazzal az érzéssel, gondolattal, ésszel és akarattal a világ dolgai felé fordulsz. 

„Ismerjétek el nyomorultságotokat, és gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, az 

örömötök levertségre. Alázkodjatok meg az Úr előtt és felmagasztal titeket. (Jakab 4, 9-1o. Vida). 


