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Első Szeretet 

 

Áttekintő vázlat 

 

 

Bevezetés 

Isten gyűlöli a közömbösséget/közönyt! Jel 3, 15 
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Jel 2, 1-7 

1. Értelmezés 

 

i. Biztatás, elismerés v1-3 

ii. …DE… Tényfeltárás/Feddés → közömbös lettél irántam! v4 

iii. Tanács 

• Emlékezz, hogy honnan estél ki 

• Térj meg 

• Tedd azt, amit korábban tettél 

 

2. Alkalmazás 

 

i. Elhanyagolod-e belső életedet? 

ii. Az igazi-örök (szellemi/lelki) eredmény elérését behelyettesít(ett)ed-e szimpla 

aktivitással? 

iii. Saját képességeidben, vagy Isten kegyelmében bízol? 
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Jn 21, 15-19 

Végső kérdés: Szereted Jézus Krisztust? 
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Részletes kifejtés 

Bevezetés 

Ha van bibliátok, nyissátok ki velem együtt a Jelenések könyvénél. Jel 2 

Eli Wiesel, aki 1986-ban Nobel békedíjat kapott, így nyilatkozott megnyitó beszédében New Yorkban: 

- A szeretet ellentéte nem a gyűlölet - hanem a közömbösség/közöny 

- A siker ellentéte nem a bukás – hanem a közömbösség 

- Az élet ellentéte nem a halál – hanem a közömbösség 

Javasolhatnék valamit mindnyájatoknak, ami az én egész keresztény életemet és pályafutásomat 

megváltoztatta? 

- Szedd ki az Igéből és tanulmányozd át: mi az, amit Isten szeret 

- Szedd ki az Igéből és tanulmányozd át: mi az, amit Isten gyűlöl 

Mert el akarom kerülni az utóbbit és vonzódni akarok az előbbihez.  

Szeretni akarom, amit Isten szeret és gyűlölni akarom, amit Isten gyűlöl! 

Például, Isten szereti az embert.  

Bármikor, amikor Jézusról olvasok az Igében, kitűnik, hogy Ő hogyan viszonyul a tömeghez, az 

emberhez → a szöveg több helyen kiemeli, hogy belsejében megindult, könyörületre indult az 

embereken! 

Rád hogyan hatnak az emberek? → Zavarnak? 

      → Vagy megindítanak és tanúságtételre sarkallnak? 

Vagy, Isten a jókedvű adakozót szereti.  

Nemcsak azt az embert, aki pénzt adakozik, hanem azt is,  

aki odaadja idejét, képességeit – és mindenek fölött önmagát.  

És természetesen Isten szereti az övéit 

János apostol így tesz tanúságot: mindvégig szerette őket Jn 13, 1. Ez az Ige nem csak az Ő 

szeretetének állhatatosságáról beszél - hanem a mélységéről is! 

De Isten gyűlöl is! Egy sor dolgot! 

Kezdésnek olvassuk el: Péld 6, 16-19 

A szerző azt mondja: E hat dolgot gyűlöli az Úr és hét dolog utálat az Ő Lelkének 

 

 



Első Szeretet 
 

3 
 

i. A kevély és fennhéjazó szemet → Isten a kevélyeknek mindig ellenáll, de az 

alázatosoknak a kegyelmét adja 

ii. A hazug nyelv 

iii. Az ártatlan vért ontó kezek 

iv. Az álnok tervet forraló szívet 

v. A gonoszra sebtében siető lábat 

vi. A hazugságlehelő hamis tanút → aki ontja magából a hazugságot 

vii. És azt, aki viszályt szít a testvérek között → milyen érdekes! 

A Szentírásból nyilvánvalóan kiderül: Isten gyűlöli a bűnt! 

Miközben gyűlöli a bűnt → szereti a bűnöst!  

Nálam (túl) sokszor ez fordítva van: én gyűlölöm a bűnöst → és szeretem a bűnt! 

Van még egy dolog, amit Isten gyűlöl: Isten gyűlöli a közömbösséget! 

Jel 3, 15: „ Te sem hideg nem vagy, sem forró. Bár hideg volnál vagy forró! De mivel langyos vagy, 

sem forró sem pedig hideg, (kezdelek) kiköpni a számból!” 

Hogyan hat rád ez az Ige? Hogyan érint téged? 

Isten félremegy hányni, amikor közömbösséget lát! 

Ha viszont Isten nem tud együtt élni az apátiával (a közönnyel) → ez felvet egy kérdést: 

Hol kezdődik el a közöny, az apátia? 

Úgy gondolom, erre választ kapunk egy nagyon ősi írásban, amelyet a Patmosz szigeti postás 

kézbesített nekünk – János apostol.  

Jel 2, 1-7 

Hadd áruljam el honnan hová megyünk, hogy el ne veszítsétek a fonalat: 

- Először szeretném ezt a részt értelmezni 

- Majd megmutatni azt, hogyan alkalmazhatod mindezt az életedre 

 

1. Kezdjük az értelmezéssel 

 

A ázsiai egyházakhoz írt levelek mindegyikében van egy visszatérő motívum: 

i. Elismerés, biztatás 

ii. Feddés, intés 

iii. Tanács, útmutatás 
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i. Elismerés, biztatás 

 

A Szent Lélek hét dolgot sorol fel az efezusi egyházról – bámulatos dolgokat. Külsőleg ez a közösség 

tökéletesnek látszik.  

(felolvasás) 

Az efezusi egyház nemcsak az erkölcsileg gonosz embereket különböztette meg, hanem a 

tévtanítókat is! v3 (felolvasás) 

Ha ez a közösség ma létezne, azt mondanád: → én ide akarok tartozni! 

Példa: Az emberek újra és újra azt kérik tőlem, hogy javasoljak nekik közösséget. Amikor 

megkérdezem tőlük, milyen közösséget képzeltek el, és elmondják – általában ezt tudom 

mondani nekik: Barátom, te a tökéletes közösséget keresed! Én ilyet nem ismerek, de ha 

találsz egyet, nehogy csatlakozz hozzájuk, mert tönkreteszed! 

Vannak emberek a közösségedben? – Igen, Ádám, vannak. Akkor vannak problémák is!!! 

Mégis, az efezusi egyház szinte mindenben kiváló volt. Az elismerések és biztatások, amiket Jézus 

Krisztustól kapott bizony nagyon kellenének nekünk is jelenlegi helyzetünkben és társadalmunkban.  

 Ha nem olvasnánk tovább, ez az egyház átmenne minden teszten kiváló eredménnyel. De… 

 

ii. Feddés, intés 

Szeretem a Szentírás realizmusát. Ezután a megdöbbentő elismerés után ezt olvassuk: 

v4: DE NEKEM  (az Egyház feltámadt fejének és főpapjának) KIFOGÁSOM VAN ELLENED: 

 Elhagytad első szeretetedet!  

Az eredeti görögben a következőképpen jelenik meg: 

 A TE első szeretetedet… TE elhagytad.  

Figyeljétek meg az alanyokat ebben a mondatban   →  a TE  első szeretetedet… TE hagytad el… 

                A TE szereteted hűlt ki… 

Talán az egyik legszívszorítóbb feddés az Új Szövetségben. Azért is érdekes, mert 30 évvel korábban 

Pál apostol ugyanennek az egyháznak írta: Ef 1, 15-16    (felolvasás) 

Egy olyan egyházról van szó, amelyet 30 éve jellemzett a szeretet. Ami pedig 30 éve tűzben tartotta 

őket, most diszkvalifikálja.  
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Megjelenik a második generáció. Minden mozgalom erős első generációval kezdődik, amelyik tűzben 

ég, radikális, nem számítanak az emberek véleményei, előre megy… Emlékezz vissza az első napokra, 

a kezdeti időkre. Minél inkább támadtak, annál inkább virágoztunk! 

De a veszély már rajtunk van, pedig csak néhány év telt el. Könnyű másokról beszélni, akik 

tele vannak Krisztussal, akik lelkesednek Krisztusért, akik minden határokat áttörve, az 

ellenállás lavinaözönével nem törődve → soha nem tévesztették szem elől céljukat… 

Az efezusi egyház:  elfoglalt → de meddő 

   aktív → de közömbös 

   külsőleg erős → de belül már elhajolt 

Értsétek jól:   Jézus Krisztus szerette őket → SEMMI VÁLTOZÁS 

   De ők már nem szerették Jézus Krisztust → ÓRIÁSI VÁLTOZÁS 

Láttál már valakit keresztény életedben egyszercsak eltűnni a közösségből? Valahogy egyszercsak 

átesett a korláton és eltűnt… → Amit láttál, az mégsem egyik napról a másikra történt, hanem egy 

hosszú folyamat végkifejlete volt.  

Valamikor évekkel a kiégés előtt, egy kis repedést engedett meg a Jézus Krisztushoz való 

ragaszkodásán… amin keresztül lassan elfolyt a lelkesedése, részvállalása… Minden elfolyt… 

Példa: Volt egy testvér, aki ezt a jelenséget vizsgálta és megkérdezte egy régi barátját, aki 

ilyen helyzetbe került. Azt mondta neki: 

Kérlek segíts nekem, mert szeretnék segíteni az embereknek ezen a téren:  

Mikor kezdődött az egész és hogyan? 

Ezt válaszolta: 3 évvel ezelőtt abbahagytam szeretni Jézus Krisztust. (a szolgálat még egy 

darabig ment tovább)… 

Fontos megértenünk:  amikor Isten megmér egy szolgálatot, egy közösséget vagy egy személyt → a 

mérőzsinórt sohasem a feje köré helyezi, hanem a szíve köré.  

A lelki apátia/közöny mindig belülről indul! 

Ezért merem mondani nektek és magamnak: 

Ha Jézus Krisztus nincs olyan közel hozzátok mint egykor… vajon ki változott meg? 

  …vajon ki távolodott el? 
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Az egyik legvigasztalóbb vers a Bibliában, magam is sokszor visszatérek rá: 

Jak 4, 8 (felolvasás) 

Amikor kezdeményezel → Isten mindig válaszol 

A te legkisebb mozdulásod Őfelé → óriási lépéseket indít meg a másik oldalon! 

 

iii. Tanács, útmutatás 

Eddig a feddés → nézzük meg, mit tanácsol.  

Tanácsának 3 oldala van. → Figyelj oda, mert sokunknak ebben a teremben itt kell elkezdeni! 

 

a. Emlékezz arra, honnan estél ki 

(Péter apostol is, az ő leveleiben, állandóan ezt csinálja: emlékeztet. Miért?                                               

Mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, amire emlékeznünk kéne…                                                                    

és hajlamosak vagyunk állandóan emlékezni arra, amit el kéne felejtenünk…) 

János is ezt mondja: EMLÉKEZZ!!!  Mire? Hogy honnan estél ki! 

Az efezusi egyháznak volt mire emlékeznie! Pál apostol többet szolgált náluk, mint bármelyik más 

városban. 3 évig építette a közösséget, itt történt meg az,  

hogy Pál testén lévő kendőket és kötényeket is elvitték a betegekhez és meggyógyultak, 

hogy elégették az okkult könyveiket 

innen kiindulva hallotta egész Ázsia az evangéliumot 

 annyira megerősödtek, hogy a város lakói fellázadtak ellenük. Efézusban volt az ókori világ hét 

csodája közül az egyik: Diana temploma. Olyan erősen hatott a városban az evangélium, hogy a 

mesteremberek attól féltek, hogy a nép nem fogja megvenni Diana szobrocskáikat és lázadást 

szítottak.  

Vicc: Canterbury érseke egyszer ezt mondta: Akárhová ment Pál apostol, vagy zavargás tört 

ki, vagy ébredés. Én akárhová megyek… teát szolgálnak fel... 

Érdekes lenne megkérdezni: mi történik ott, ahová te mégy? 

Az efezusi egyház kapta az Efézusi levelet… Az egyik legmélyebb könyve a Bibliának… Egyik barátom 

kívülről megtanulta… Krisztusban meghaltunk, Benne feltámadtunk és együtt ülünk vele a 

Mennyben… 

Ez a helyzetük nem is változott meg a Krisztusban → de cselekedeteik  igen… forró szívük kihűlt és 

belementek egy lelki mázasságba – megvoltak a begyakorolt formulák, mozdulatok, szavak…             

de valami hiányzott belül! 
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Emlékezz arra, honnan estél ki! → Vissza tudsz emlékezni arra, ahol voltál, annak fényében, ahol 

most vagy? 

Ezért szoktam bátorítani a fiatalokat, hogy vezessenek naplót arról, hogy mit cselekszik velük 

Isten. Én írok… és újra és újra visszatérek rá, elolvasom, hogy emlékezzem milyen hatalmasan 

vezetett az élő Isten mindeddig! Mire voltam képes a Krisztusban a Krisztusért… Ez ma 

segítségemre van, mert emlékeztet arra, hogy hol voltam és kérem Istent, hogy soha onnan ki 

ne essek! 

 

b. Tarts bűnbánatot és térj meg! – ezt mondja 

Könnyű értelmezni → csinálj egy 180o-os fordulatot. Nincs 270o-os megtérés vagy 360o-os! Ezen a  

                                        ponton már odáig jutottam, hogy 180o jön. 

A bűnbánat és a megtérés nem csupán egy érzés, hogy megszomorodsz a bűneid miatt, 

→ hanem CSELEKEDET 

- a gondolkodásmód, a vélemény megváltozása 

- a magatartás megváltozása 

Bocsánatot kell kérnünk Istentől, hogy elfelejtkeztünk legszebb ajándékáról → az Ő Fiáról! 

 

Efezus városa jól szimbolizálja azt, amiről beszélünk. (Menj el, ha teheted, én voltam – az ókori 

városok közül ez a legteljesebben fennmaradt rom – a város leírása)  

Efezus kikötőváros volt – mára viszont a tenger 12 km-re van a várostól! Az erózió feltöltötte az öböl 

medrét sárral és szeméttel. Az évek során a víz egyre távolabb került – ma már 12 km. Milyen 

szemléletes! 

  Ez történik velünk is:  egy kis erózió itt 

     egy kis befagyás ott  

     és a benned lévő belső ember lassan megfullad… 

És ameddig nem jutsz el arra a pontra, hogy: URAM, innen már csak 180o van… → nem fog változni  

               semmi 

 

 

 

 



Első Szeretet 
 

8 
 

c. Tedd azt, amit korábban tettél 

Emlékszel, amikor megismerted és megértetted Krisztust → mindenkinek tanúságot tettél aki 

mozgott! Iszonyú éhség volt benned Isten Igéje után, a Szent Lélek után, a keresztény közösség után.  

Egy új megtérő odament egy idősebb testvérhez és megkérdezte, hogy mit csináljon. Van 

Bibliád? Nincs… Itt van egy, olvasd el az Új Szövetséget. → Egy hét múlva visszajött… 

Elolvastam… Az egészet?... Igen az egészet! … Ószövetség… egy hónap alatt elolvasta…  

Vannak közöttünk idősebb testvérek (szolgáló testvérek), akik még egyszer sem olvasták ki a 

teljes Szentírást! 

Amikor a hit és Isten realitása eljut hozzád, döbbenet mire vagy képes. → persze hibázol is, de az  

apátia, a közöny hibáját  

(amit Isten gyűlöl) 

nem követed el... 

Isten tudja korrigálni a tudatlanságból elkövetett hibákat → de a közönnyel nem tud mit kezdeni. 

Ahogy egyre érettebb keresztények leszünk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az alap dolgokon 

már túl vagyunk, ezek alól fel vagyunk mentve! 

Ez a gondolat halálos! – Amikor ezt gondolod: igen, ez kell a fiatal hívőknek, de én már ezen túl 

vagyok! 

Jelentem: A tanítványság iskolájából nincs graduálás → nincs vége soha… 

Mindig ebben a képzési folyamatban élünk, és nem létezik „lelki elit”!  

Nincs kétfajta mérce: a szolgálóknak egy, a többieknek meg egy másik… 

Nincs ilyen! A szolgálók azt gondolják: mi évek óta szolgáljuk az Urat sikeresen → ezért minket egy 

más mércével mér meg az Úr, mint a többieket. Miért? Mert sikeres vagyok, mert ismert vagyok, 

mert nagy a tudásom, stb. – én fel vagyok mentve bizonyos dolgok alól. Semmi sem lehet távolabb az 

igazságtól, mint ez a gondolat.  

Szeminárium példa: Diákok olyan embereket kerestek meg, akik legalább 50 éve élő hittel az Úrban 

járnak. Azt kérdezték tőlük: Mi a titka, hogy megmaradtál az Úrban? Az egyik 96 éves volt, úgy 

hozták be a terembe. → Mind a hat testvér ugyanazt válaszolta: Mindennap olvastam a Szentírást és 

beszélgettem Istennel.    Az alapok. Semmi extra… 

Azt várjuk, hogy valaki mondjon valami újat – egy új formulát, egy új felfedezést.  

De van egy hírem: nincs új formula – minden fel van fedezve régen.  

Majdnem 2000 éve férfiak és nők tömegei minden elképzelhető és elképzelhetetlen háttérből jártak 

és járnak Jézus Krisztussal → ugyanazoknak az alapoknak a segítségével.  
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i. Napi fogyasztása Isten Igéjének → nem opcionális 

(Bár sokszor elolvastam már a Bibliát, mégis, ha kimarad egy nap hogy nem tudom 

olvasni – megérzem… És nem kell sok idő, hogy ti is megérezzétek rajtam…) 

 

ii. Az ima… egyedül Istennel lenni. Védett idő. + autóvezetés közben, mindig kapcsolatban 

lenni (online real time), telefonon testvérrel imádkozni… stb. Ez szokásod? 

iii. Töltekezés Szent Lélekkel – csak így tudunk élni a Krisztusban 

iv. Megmaradás a közösségben → nem kimaradás!!! 

v. Aktív szolgálat 

Ha nem vagy tagja egy közösségnek, nem ismer senki, nem nyílsz meg a testvérek előtt → ez a halál  

                útja 

Ha senki sem teszi fel neked a kemény kérdéseket, mint barát, mint testvér: 

- Milyen volt a reggeli imád ma? 

- Mit tanít mostanában neked Isten? Mit mond a Lélek? 

- Mit olvastál az Igében van? 

Szinte mindenki a szolgálatokról kérdez minket → de van néhány testvér - olyanok, mint egy oázis – 

akik az életünkbe kérdeznek bele. → nem abba, amit csinálok, hanem abba, aki vagyok! Akik felteszik 

a kemény kérdéseket… Nemcsak a tényeket – az életet célozzák meg.  

Kezdetben miért tettél tanúságot Jézusról lépten-nyomon?     Mert volt mit adnod! 

        Lelkesedtél valamiért! 

        Miért lelkesedsz most? Semmiért?  

        Akkor nincs mit adnod!  

Ez ilyen egyszerű! 

Az apostolok ezt mondták: nem hallgathatunk! Ezekről a dolgokról, amire Isten döbbentett rá minket 

nem hallgathatunk! 

Azt mondod: milyen alternatíváim vannak, ha nem térek meg? János ezt válaszolja: Jel 2, 5 

Ha nem térsz meg → eljövök hozzád és kimozdítom a lámpatartódat a helyéről!!! 

Hitted volna mozgalmakról, közösségekről, amelyek olyan élők voltak, tűzben égtek… és ma már 

nincsenek sehol. Ez a lehetőség számunkra is fennáll! → De, távol legyen!...  

 

Ez volt az értelmezés. Nézzük meg, hogyan megy bele mindez a mindennapjaidba → Alkalmazás 
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2. Alkalmazás 

Három kérdés: 

i. Elhanyagolod-e a belső életedet a sok szolgálat hajtásában? 

Nem az alkalmak és a szolgálatok az elsődleges fontosságúak. Nem is a tanúságtétel… 

Hanem a te dinamikus kapcsolatod az élő Úrral! 

Mi a te Jézus Krisztussal való kapcsolatod valóságtartalma? 
A jellem járjon a szervezkedések előtt. Megélés – a szolgálatok előtt.  

Kérd Istent, hogy tegyen hitelessé, erőssé… igaz hívővé gondolkodásodban, szavaidban és 

tetteidben.  

Hol vannak azok az emberek, akikben Isten bízhat? Hol van Isten Illése?  

Akire Isten rábízhat valamit! → nincs szolgálatod, és ez bánt? Ha megbízható lennél, Isten  

már megbízott volna! 

A nyomások ott lesznek → és ha szolgálat közben elveszik a forró szíved – te is be fogod 

adni a derekadat. Engedsz a hazugságnak és bedobod a törölközőt.  

Néhányan itt annyira tehetségesek vagytok, olyan ajándékaitok vannak, hogy mi csak 

ülünk és a fejünket rázzuk.  

De… az első hiba, amit elkövetsz az, hogy elhiszed, amit az emberek mondanak rólad. 

Ez pedig a vég kezdete… 

 

ii. Valódi eredmény elérését szimpla aktivitással helyettesíted-e be? 

Fontosabb, hogy menjenek a dolgok annál, hogy milyen eredményt érsz el velük? 

Annyira elfoglalt vagy Krisztus szolgálatában, hogy Őt közben elveszítetted az egyik 

kanyarban? 

A szolgálatot lehet arra használni, hogy enyhítse egy halott lelki élet fájdalmát!! 

Ezért van az, hogy amikor egy erős szolgáló elhullik, azt mondod: Ugye viccelsz? Nem 

tudom elhinni. Ez nem lehet igaz! Miért? 

Mert a szolgálatát nézted és nem őt magát, nem az ő lelki életét. →pedig ez a fő kérdés! 

 

iii. A saját ajándékaidban bízol, vagy Isten kegyelmében?  

A szolgálat végső soron nem az, amit te csinálsz Istenért. Hanem mi? Amit megengedsz, 

hogy Ő rajtad keresztül csináljon.  Jn 15, 6. „Nélkülem semmit sem tehettek.” → ezt nem 

akarjuk elhinni! 

o Lehetsz tanult ember Jézus Krisztus nélkül – milliók megteszik  

o Lehetsz gazdag ember Jézus Krisztus nélkül – ezrek megteszik 

o Lehetsz még sikeres keresztény szolgáló Jézus Krisztus nélkül – százak megteszik 

De… nem lehetsz olyan, mint Jézus Krisztus – Jézus Krisztus nélkül! 

Őszintén szólva: a legészrevétlenebbül éppen a szolgálatban való sikerek másznak be 

Krisztus és te közéd! → Nothing fails like success! – Ezzel minden nap szembesülnöm kell! 
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A keresztények soha nem tanulták meg ezt az Igét: Mt 11, 28. → és én kiégést adok  

                  neked… 

Az egyház tele van kiégett emberekkel. Vezetők nyilatkoznak így: Kész vagyok, tele 

vagyok. Ordítani fogok, ha még egyszer prédikálnom kell! Ha még egyszer valakivel 

beszélnem kell Krisztusról. Nem akarok embert látni! Még fényképen sem! Az egész 

dolog beléjük savanyodott, beléjük keseredett. → Rossz igát hordoznak! 

Mert Jézus azt mondja: az én igám hasznos/gyönyörűséges, az én terhem könnyű! 

Ha nem találod igádat gyönyörűnek és terhedet könnyűnek → lehet, hogy a saját igádat 

és terhedet hordozod! 

Sok kispap akik kijönnek a szemináriumból, teljesen használhatatlan! Miért? Mert 

iskoláikban, rangjaikban és címeikben bíznak → és nem Jézus Krisztusban! 

 

3. Befejezés 

Lapozzunk a Jn 21, 15-19. –hez.  

Van közöttünk valaki aki ne tudna azonosulni Péter apostollal. Ő a mi fajtánkból való ember, 

ugyanolyan világosan keveredik benne a dicsőség meg a szégyen, mint bennünk! 

A Jn 21. fejezete előtt Péter életének legkomolyabb krízisén ment át. 3-szor tagadta meg a 

Megváltót, pedig néhány órával azelőtt ígérte meg Neki, hogy még a halálba is követi.  

Annyira megzuhant, hogy azt mondta → megyek halászni… De nem sikerül, nem fognak semmit.  

 → El kell buknunk abban amit tudunk, hogy Isten használni tudjon minket gyengeségünkben! 

      Utcai prédikátor a Ball State egyetemen → 5 perc után elment a hangja… csak Isten  

                 maradt neki, ha szolgálni akart! 

Jn 21, 15-17 (felolvasás) 

Ez a rész foglalkozik az Új Szövetségben a legnyomatékosabban a bukással és a közönnyel.  

 

Van közöttetek valaki, aki mélyen belül érzi, hogy elvesztette forró szívét, hogy elhagyta 

első szeretetét? Forró voltál, de kihűltél és langyos lettél. Ha senki nem is látja rajtad ezt, a 

te szíved őszinteségében → TE TUDOD. Ha így vagy vele… 
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Akkor tanulj Pétertől! 

 

Jézus nem így megy oda Péterhez: jobban kell ám muzsikálnod, ha azt akarod, hogy az egész világ  

         megtérjen! 

Nem! Ezt a kérdést tette fel:  SZERETSZ ENGEM? 

Nem azt kérdezte:  Szereted az embereket? 

    Szeretsz szolgálni? 

    Szereted olvasni a Bibliát? 

Ezt kérdezte:   SZERETSZ ENGEM? 

 

Ez a végső kérdés! Felteszem nektek és magamnak: 

 

Szereted Jézus Krisztust? 

 

    

 

 


