
2017.02. 26. DNT: Szeret, nem szeret  
„Megteszem, hogy eljöjjenek, leboruljanak és meglássák, hogy én szeretlek téged... Ragaszkodj ahhoz, amid van.” Jel. 
3:9/b; 11/a. (Jel. 3,7-1) 
 
Azt gondoljuk, hogy ha Isten nem szeret, az általában valami negatív dologhoz kötődik, pl. mikor valami baj történik. 
Hogy valakiről eldönthessük, hogy Isten szereti, vagy nem szereti, ahhoz kell a közelség. Távolról megítélni, csupán 
látványos dolgok alapján, nem lehet. Szép ház, ruha, pénz… - ez távoli rápillantás, de nem tudjuk, mennyi ebből a 
valóság. Csak ha közel vagyunk hozzá, akkor ismerjük meg az érzéseit. Pl. Juci néni egy szegény öregasszonynak tűnik. 
Azt gondoljuk, őt nem szereti az Isten. De amikor beszélsz vele, közel mész hozzá, kiderül, hogy megelégedett, há-
lás… kiderül, hogy ő mit gondol, kiderül, hogy szereti az Isten. Az a fontos, hogy ő mit él át, mit gondol. Kívülről ez 
nem látszik. Tud örülni, akkor is, ha veszteségeket él át. Közelről lehet csak látni, hogy valakit az Isten szeret, vagy 
nem szeret.  
Nyitott ajtó. Egy ajtót mi kezelünk. Nyitottság, ahogy az emberekhez viszonyulunk. Embereket beengedhetünk és 
kizárhatunk az életünkből. Amíg van bizalom, kinyitjuk az ajtót. Csak ha közel engeded a másikat, ha kockázatot vál-
lalsz, akkor láthatják meg, hogy téged az Isten szeret.  
5 barát – 45 csalódás. Nem tudunk csalódásmentesen rátalálni az igaz barátra. De megéri. Kockázat nélkül nem 
megy, hogy az emberek felismerjék, hogy téged az Isten szeret. Közelség kell hozzá. Ehhez bizalom, ehhez pedig bá-
torság kell.  
Debrecenben személyes bizonyságainkat mondtam el. Isten kihoz, vagy benne hagy a nehézségben. Ha benne hagy, 
akkor más a szándéka. Mikor elmondom a történetem, kiszolgáltatom magam, támadási felületet adok. Az ember 
szokott bajba kerülni, de sokszor ehhez okot kell adnunk; pl. egy karambol. Elismerni, hogy igen, én voltam a hibás. 
De elmondhatom azt is, hogy Isten ezután hogyan gondoskodott rólam, helyreállított. Néha kihoz a bajból, néha 
otthagy. Támadási felület, gúny tárgya lehetsz, csalódhatnak benned. De amikor te megbizonyosodsz arról, hogy 
Isten megsegített, valakik lesznek majd, akik azt mondják, hogy „látom, hogy Isten téged szeret”; másoknál gúny 
tárgya leszel.  
Isten nem azért szeret, mert nagyon jó vagy. Nem tudjuk kiérdemelni Isten szeretetét. Kell, hogy lássa más is, hogy 
téged Isten szeret. Ez reményt ad neki, hogy „akkor engem is szeret.” Engedd oda magadhoz az embereket. Egy-két 
embert, vagy többet. Beszélj róla. A hit hallásból van. Az írás is fontos, az tárgyiasult beszéd. Közöld magadból, hogy 
Isten szeret. Ez reménységet ad a másiknak. Ellenség leborul előtted. Lehet, hogy egy ellenségesen viszonyuló em-
bernek meg kellene ismernie, hogy Isten őt szereti. Legkevésbé az ellenség előtt akarom kinyitni magamat.  
„Megadom, hogy ők eljöjjenek hozzád…” Feszültség - hogyan fog viszonyulni? A te viszonyulásod elkezdheti meg-
enyhíteni a másikat. Lássa meg, hogy Isten engem szeret – ez a szándék. Ehhez kell, hogy nyitott légy, de ehhez belső 
erő kell. Ő valószínű jobban tart tőled. Félek, de kevésbé, mint ő, ezért megengedhetem magamnak, hogy nyissak. Ő 
is nyit, kiderül, hogy nem is kellene félni egymástól, félreértések vannak köztünk. Te kezdeményezheted a nyitott 
ajtót. Bejön egy ellenszenves ember, leborul, fejet hajt, és megtudja, hogy Isten szeret téged. ehhez a kezdet, hogy 
elkezded nyitni magad. 
„Téged szeret Isten” – ez az, amid van. Ezt tartsd meg. Ragaszkodj hozzá. Öntudat. Erő, hogy legyőzd félelmeidet. 
Nagyobb az, aki benned van… Ezt tartsd meg. Ezzel a biztonságérzettel kezeld a feszült helyzetet. Ne védekezz, ne 
támadj, mert a másik is támadni fog. „Add erődet, hogy tudjak nyitni”, kérjed. 
 


