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Kérdés: A  János  14,15-ben  ezt  olvassuk:  „Ha  szerettek  engem,  megtartjátok  a
parancsolataimat”. Ahogy ebből az igeversből értem, az első lépés, hogy szeressük Őt, a következmény
pedig a parancsolatok megtartása lesz. Azt mondja az ige: „mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett
minket”. És az Úr mond egy példázatot a két adósról, akiknek el lett engedve az adóssága. Miként lehet
ezt  a  szeretetet  ösztönözni,  hogy  az  a  parancsolatok  megtartásában  nyilvánuljon  meg  –  hiszen  a
következmények más igeversekben csodálatosak: „kijelenti magát annak, az én Atyám szereti azt, és
ahhoz megyünk, és annál lakozunk”?

 Válasz: Ha elolvassuk a Jelenések 2-ből az efézusi gyülekezetnek szóló levelet, láthatjuk, hogy
az ottaniak elhagyták az első szeretetet. Az első szeretet tulajdonképpen nem más, mint az Úr iránt
való  szeretet  („ha  szerettek  engem”).  A  kereszténység  történelméből  kiderül,  hogy  az  efézusi
gyülekezet  nem tért  vissza  az  első  szeretetéhez,  és  eltűnt;  nagyon hamar  eltűnt  ez  a  gyülekezet.
Szívesen hangsúlyozzuk, hogy Ő szeret minket, és ez igaz is, de a kérdés az: hogyan válaszolunk mi erre
a szeretetre? Az efézusi gyülekezet esetében is megvolt a válasz, tehát tudták, mit kellene tenniük. De
valószínűleg képtelenek voltak elhinni, hogy ez a helyzet velük, hogy vissza kellene térniük az első
szeretethez. 

Az első szeretet esetében minőségről van szó. Nem valami rejtélyes dolog ez, egyszerűen forró
szeretet az Úr iránt. Teljesen természetes, hogy így van: ha szeretünk valakit, nem akarunk mást tenni,
csak azt, amit ő mond. Az a lesz a természetes következménye annak, ha szeretjük Őt, hogy megtartjuk
a parancsolatait. Ami nagyon fontos: honnan ismerjük fel, hogy Őbenne maradunk? Mi által ismerjük
fel,  hogy  Őbenne  vagyunk?  A  Szent  Szellem  adatott  azért,  hogy  megmutassa  nekünk,  ha  Benne
maradunk. „Ahogy a kenet – azaz a Szellem – megtanít titeket, úgy maradjatok Őbenne.” Ha Őbenne
maradunk, természetes, hogy szeretjük Őt.

 Szükséges azonban,  hogy  megtanuljunk  Rá  hallgatni,  és  következtetéseket  levonni  az
életünkkel kapcsolatban. Nem a saját elménk, a saját logikánk következtetéseit, hanem azt, amit az Úr
akar megmutatni az életünkből. Amikor Isten rámutat bizonyos helyzetekre az életünkben, lássuk meg
ezt, és forduljunk vissza az Úrhoz! A testvérek többsége a jó és a rossz alapelve szerint él – ez jó, ez
rossz...; de ez nem szellemi alapelv, ez a lélek alapelve. Nekünk viszont az élet alapelve szerint kell
járnunk!  Mit  mond  a  bennem  levő  élet?  Elégedett?  Látjuk,  hogy  milyen  nehéz  bocsánatot  kérni
valakitől, és milyen nagy öröm, mikor felszabadulunk, miután bocsánatot kértünk. 

Tehát, az Úrban maradni – ez a válasz az első szeretetre. Hogy szeressük Őt. „Ha énbennem
maradtok,  megtartjátok az én parancsolataimat.” Mikor fogjuk megtartani  az Ő parancsolatait?  Ha
szeretjük Őt. Mi azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket; a szívünkbe helyezte az Iránta való
szeretetet, de ha valamiképpen a világ dolgai a szívünkbe férkőznek, akkor az Atya iránti szeretet már
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nincs meg bennünk, elhalványodott. Már nincs meg az Iránta való szeretet. Láttatok olyan embereket,
akiknek nehéz felkelni,  hogy elmenjenek a gyülekezeti alkalomra? Képtelenek felkelni  –  és meg is
tudják ezt indokolni. Pedig az igazság az, hogy az Úr iránt való buzgóságuk esett vissza. Nincs buzgóság
az  Ő  háza  iránt,  a  testvérek  iránt.  Láttam  olyanokat,  akik  azt  mondják:  „Uram,  ha  van  valami  a
szívemben, akkor... lehet, hogy én is tévedtem...” – nem csak lehet, hanem biztosan tévedtél.

 Meg vagyok győződve, hogy ez a válasz. A szellemi élet a szellem élete, mely utóbbit nagyon
kevéssé  ismerjük.  Hiszen  ragyogó  elménk  van,  és  nagyon  sok  mindent  tudunk;  a  dolgok  szépen
rendszerezve vannak az agyunkban, tudunk gondolkozni, meg tudjuk ítélni a dolgokat – de nem tudjuk
meghallani, hogy mit mond az Úr. Az Úr legyen irgalmas hozzánk!
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