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Az utóbbi négy évben számos fiatalt láttunk, ugyanolyan korúak, mint ti, akik látogatóban 
vagytok itt ma este. Sokan nyertek üdvösséget. Isten láthatóan munkálkodik a 18 és 30 év 
körüliek között, szerte az országban. Ez itt, San Antonioban sincs másként. Láthattuk az Úr 
munkáját. Egy dolog teljesen nyilvánvaló számomra, mégpedig az, hogy az újonnan megtértek 
közül, néhány új keresztény hívő hirtelen elég nagymértékű lelki háború közepén találja magát, 
amire úgy gondolom, hogy megtérésükkor nem is számítottak. De hallottam régi motoros 
keresztényektől is, amint arról beszéltek, hogy amikor betértek a királyságba, azt gondolták, 
hogy ez a Lélek örökkévaló betöltését, az örömöt, a virágágyások kényelmét jelenti majd. De a 
keresztény élet egy harc, és ez a kiinduló szövegrészletünkben, amellyel az utóbbi 2 hónapban 
foglalkozunk, az 1 Péter 2, 11-es versében, igazán szembetűnő. Szeretném ezzel a verssel 
kezdeni ma este. 

 „Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi 
vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak.” Vannak testi vágyak, amelyek hadakoznak, tehát 
olyan szenvedélyek, amelyek harcolnak ellenünk és el akarják pusztítani a lelkünket. Már 
foglalkoztunk a büszkeséggel, és a világiassággal is, ma este a szexuális bűnről beszélünk, és 
majd két további estén folytatjuk ezt a témát. Beszélnem kell a mai témának a természetről is. 
Nem ismerem a vendégeink hátterét; de tudom, hogy a gyülekezeti tagjaink miket szoktak 
hallani. Semmiképpen sem szeretnélek provokatív szavakkal sokkolni benneteket, de előre 
bocsájtom, hogy teljes mértékben őszinte leszek veletek. Nem tudom, hogy milyen 
gyülekezetből jöttetek, nem ismerem a pásztoraitokat sem, de a szexuális bűn egy komoly 
dolog. A szexuális erkölcstelenség, és a szexuális kísértések hatalmas méreteket öltöttek 
napjainkban és ez egy fontos téma, így nem hallgathatunk róla. Háborút folytat fiatalok között; 
mélyre süllyednek általa az emberek. Ezek a szenvedélyek háborút folytatnak a lelked ellen, és 
helytelen útra akarnak terelni. Tudom, hogy megszemélyesítem őket, úgy állítom be ezeket a 
szenvedélyeket, mint az ellenséget, amelynek van keze, van lába, és gondolkodik. Ily módon 
beszél a szenvedélyekről a Biblia, ily módon állítja be azokat, és Péter is így beszél a 
szenvedélyekről. Látom, hogy milyen szenvedélyek dúlnak közöttünk, amelyek el akarnak 
pusztítani bennünket, a lelkünk ellen harcolnak. Valóban a lelked ellen törnek. Valami, ami 
háborút folytat a lelked ellen, azt jelenti, hogy el akarja azt pusztítani. Ezek lélek-pusztító 
szenvedélyek, és ha megkaparintanak, meghalsz! Meghalsz a bűnödben és a pokolba mész. 
Ez annyira valóságos, mint maga az Írás. 

 Nézzünk meg ezek közül néhányat! Őszintén szeretnék beszélni hozzátok, nem 
durván, de mégis őszintén. A tanítás sorozatunkat az 1 Péter 2:11 ihlette. Az a vers, amivel a 
mai napon kifejezetten foglalkozni szeretnék az 1 Thesszalonika 4-ben található. Szeretném, ha 
szólnának hozzánk ezek a versek. -asig olvasom. „Az az Isten akarata, hogy 
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megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és 
tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik 
nem ismerik az Istent; és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét 
semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk 
nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, 
hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki 
Szentlelkét is reátok árasztja.” Nézzétek meg, az ötös vers legelején találhatók a szavak, 
amelyekkel foglalkozunk ma este: „nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem 
ismerik az Istent.” A kívánság szenvedélye, vagy ahogy Péter mondja, a testi vágyak harcolnak 
ellenünk. Az egyik ilyen testi szenvedély az érzéki szenvedély. Most nézzük meg a 3-astól a 8-
as versekig terjedő szakaszt. Szeretném, ha segítenél definiálni az érzéki szenvedélyt. Mi a 
kívánság szenvedélye, ezen versek alapján? 

 Mondjátok el, hgy mi igaz a szenvedélyre, az érzéki szenvedélyre, ezen versek alapján. 
Mi igaz a szexuális kívánságra? A szexuális kívánság ezen versek alapján… miről beszél itt 
Pál? Mit mond a thesszalonikaiaknak? Mi az igazság erre nézve? A definíció szempontjából? 
Féktelen, ez a kulcs. Látjátok, felállítja az érzéki szenvedélyeket és az önuralom hiányával 
vádolja a pogányokat. Tehát szexuális értelemben veszíti valaki el az önuralmát. Alapjában 
véve, az önuralom határok között tart bennünket, korlátok közé zár minket, megvéd bennünket 
attól, hogy túllőjjünk a célon. Vagy valójában az áthágás, megszegés szót használja. Áthágni 
annyit jelent, hogy túllépni. Van egy határ és az önuralom azon belül tart. Ha elvesztem az 
önuralmam, túllépem a határt. Mit mond még ez a vers? Azt, hogy nem ismered Istent. Nem 
ismered Istent. Hadd mondjam el nektek, hogy „a világ megőrül a szexért.” Ez az egyik fő 
jellemzője az elveszett világnak. Ez annak a bizonyítéka, hogy nem ismered Istent. Hallgass 
ide, ez nem kellene meglepetést okozzon számodra, ha ismered a Bibliát. Pál azt mondja az 1 
Korinthus 6:9-ben: „ne tévelyegjetek.” És az első, amit megemlít, a paráznák, bálványimádók, 
házasságtörők, bujálkodók és fajtalanok – ők nem örökölhetik Isten országát. Azt mondja „ne 
tévelyegjetek”. Vannak olyan lelki emberek, akik azt gondolják, hogy „Én járok gyülekezetbe, és 
van egy Bibliám.” Mindeközben a Bibliájuk azt mondja nekik, hogy ha szexuálisan 
parázanálkodnak, nem örökölhetik Isten országát. Mit mond még ez az igevers, ami igaz a testi 
kívánságokra? Azt, hogy féktelen. Semmibe veszi Istent, figyelmen kívül hagyja Istent. 
Elmondjam mi ennek a lényege? 

 Akik átadták magukat testi vágyaiknak, azok semmibe veszik Istent. Alapjában véve ezt 
jelenti. Mi igaz még ebben a versben? Az Úr bosszút fog állni. Másvalami? Megrövidíteni egy 
testvért. Ez valóban egy másokal szemben elkövetett bűncselekedet. Hadd mondjak két szót, 
amit még senki sem említett. Szentség és tisztesség, a testi vágy mindkettő ellentéte. 

 Tisztesség. Amikor egy fiatal férfi vagy nő, nem számít, hogy fiatalabb vagy idősebb, de 
el kell, hogy mondjam, amikor átadják magukat a szexuális vágyaiknak, az teljes mártékben 
tiszteletlen Isten felé, ahogy már hallottuk, semmibe veszik Istent. Teljesen szégyenteljes. 
Hölgyeim, figyeljetek! Tudjátok, mit mond nektek az a férfi, aki le akar veletek feküdni, de nem 
akar feleségül venni benneteket? Azt mondja, hogy „Saját testem kielégülésére akarom 
használni a testedet, de nem akarlak téged. Nem akarlak teljesen. Nem akarom elkötelezni 
magam melletted. Egyszerűen ki akarom elégíteni a vágyaimat általad. Valójában nem te vagy 
az, akit akarok.” És ezt az igazságot nem lehet átmagyarázni. Az a férfi, aki nem hajlandó 
szövetséget kötni veled, csak az élvezeteit akarja kielégíteni, nem szeret, és nem tisztel téged. 



Az indítékai teljes mértékben tisztátalanok és gyalázatosak. Nem akar téged igazán. Azt fogja 
mondani, hogy egyedül csak téged akar. De hölgyeim, magatokat gyalázzátok meg azzal, hogy 
hajlandóak vagytok odaadni nekik a testeteket az élvezetért, abban a reményben, hogy 
kielégíthetitek érzelmi vágyaitokat, az a vágyat, hogy szeretve legyetek, és ragaszkodjanak 
hozzátok, de ezáltal ledegradáljátok az egészet. A lényeg, hogy a férfi azt fogja mondani, amiről 
azt gondolja, hogy hallani szeretnéd, azért, hogy hajlandó legyél belemenni a dologba, de ez 
igazán szégyenteljes dolog, teljes mértékben a szentség ellentéte. 

 A szentség az elkülönülés. Ez az, amikor Isten különválaszt egy népet. Jézus elkülönít 
egy népet. Isten emberei, akik odaszánják magukat a jóságra, a jó cselekvésére, és a 
tisztaságra, azok el vannak különítve az Ő céljaira. Ezért ez tiszteletlen és semmibe veszi 
Istent. Elmondom, hogy pont erről van szó. Azok az emberek, akik utat nyitnak szexuális 
vágyaiknak, semmibe veszik az Urat. És tudod, hiába elterjedt a következő 
gondolkodás: „Hiszen az Úr tudja, hogy szeretem őt.” vagy: „Az Úr tudja, hogy szerelmesek 
vagyunk.” „Az Úr tudja, hogy össze akarunk házasodni.” Soha nem olvastad az Efezusi levél 5., 
vagy a kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetét? Azt mondja, hogy az ilyeneket méltán sújtja Isten 
ítélete. Ez nem az a dolog, ami tetszik az Úrnak. A házasságot úgy tervezte, hogy az a Fia és 
az egyház közötti kapcsolatnak a képe legyen, és amikor azt beszennyezed, az Isten haragja 
marad rajtad, és el fog pusztítani téged. Ezért mondja Pál az Úrról, hogy Ő bosszút áll. 

 Mit jelent az, hogy bosszúálló? Azt jelenti, hogy büntetést fog kiszabni, és nem lesz 
kíméletes. Nem azt mondja, hogy „Ó, tudom én, hölgyeim, hogy a szeretet keresitek” 
vagy „Értem, uraim, hogy levezetésre van szükségetek.” Nem ezt mondja. Ez az önuralom 
hiánya, szégyen Isten szemében, ami által semmibe vesszük az Urat és a testünket. 
Testvéreim, ez egy komoly dolog. Ez egy komoly dolog, és el kell, hogy mondjam: itt nem csak 
a tettekről van szó. Most nagyon figyeljetek, hallgassatok rám. Szeretném, ha mindnyájan 
figyelnétek. 

 Mert amit most fogok mondani, azt kétségkívül néhányan félre fogják érteni, és rosszul 
fogják értelmezni, de be szeretném mutatni, hogy amit mondok, az a Bibliából ered. Jézus 
mondta. Ezért nem akarom, hogy bárki is, miután elment, azt mondja, hogy, „nos, nem hiszem, 
amiben ti hisztek, és fogalmam sincs miért jöttünk el erre a bibliaórára...” Nézzétek, nem azért 
vagyok itt, hogy bármiféle új tanítást állítsak fel. Azt szeretném, ha hallanátok, amit az Úr mond. 
Azt mondja az Úr a Máté 5. fejezetében, és ha van Bibliátok, ti is nézzétek meg, mert ez egy 
komoly dolog. Máté 5. részének 28-as verse. Látjátok, testvéreim, miért mondom azt, hogy e 
bűn által semmibe veszitek az Urat, és Pál azt mondja, hogy azok, akik átadták magukat ilyen 
szenvedélyeknek, nem ismerik az Urat? Nem csak azt mondja, hogy: nos, ugye a pogányok 
nem ismerik az Urat, és ez jellemzi az életüket, és ezért, amikor ilyet tesztek, úgy viselkedtek, 
mind ők. Azt mondja, ha ezt teszed és átadtad magadat a tisztátalanságnak, akkor egy vagy 
közülük. Ezért mondja, hogy Isten bosszúálló, eljön érted. Ez komoly. És Jézus azt mondta, 
hogy nem csak a cselekedettel van gond, figyeljetek erre. Máté 5:28 – „Én pedig azt mondom 
nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele 
szívében.” „Rendben, és akkor mi van? Mindenki ezt teszi. Úgy értem, beszélgetek ezekkel a 
magukat kereszténynek valló emberekkel, és mindnyájan küzdenek ezzel. Mindnyájan küzdünk 
ezzel. Végtére is ’Ó, én nyomorult ember’ és ’azokat, amiket szeretnék, nem teszem, 
egyszerűen nem teszem azokat, amiket szeretnék. Azt cselekszem, amit nem akarok: a 
rosszat. És mikor körbenézek, és látom az embereket, hogy ugyanazzal küzdenek, amivel én, 



azt gondolom, hogy ez nem is olyan nagy dolog. Ezért ez nem is olyan nagy dolog.” 
 Soha nem olvastad, amikor Jézus azt mondta, hogy kevesen leszenek, akik 

megtalálják? A széles út a vallásosság útja. Attól, hogy egy gyülekezetben ülsz, ahol számos 
más ember is van, aki elbukik és elesik ugyanazokban a dolgokban, mint te, attól még nem 
vagy biztonságban. Egyedül akkor vagy biztonságban, ha azon a kategórián belül tartózkodsz, 
amire Jézus maga mondja, hogy ott biztonságban vagy. És Jézus nem mondja, hogy ha ezeket 
a dolgokat cselekszed, akkor biztonságban vagy. Hallgassatok ide, a tömeg nem jár 
biztonsággal, az igazság az, ami biztonságot ad. Amit Isten Igéje mond, azon kellene állnod. 
Könnyen a pokolban találod magad, ha a tömeget követed. Jézus azt mondta, hogy sokan 
mondják küzülük nekem azon a napon, hogy Uram, Uram, és én azt fogom nekik mondani, 
hogy soha nem ismertelek benneteket. Ezért ne bízz a számokban, hiszen Jézus maga 
mondta, hogy a tömegek rá fognak jönni azon a napon, hogy Jézus soha nem ismerte őket. 
Hallgassatok ide. 

 Az, hogy hogyan állsz a szexuális vágyakkal, szó szerint elárulja, hogy a 
kereszténységed igaz-e vagy sem. Jézus azt mondja, hogy már akkor paráznaságot követtél el, 
ha csak kívánsággal tekintettél valakire. Most nézzük, mit mond Jézus közvetlen ezután. Egy 
férfiről beszél, aki arra használja a szemét, hogy kívánsággal tekintsen egy asszonyra, majd 
azonnal hozzáteszi, hogy „ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól mert jobb 
neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára." Hadd 
magyarázzam el, mit is mond itt Jézus, és nem forgathatjuk ki ezeknek a szavaknak a 
jelentését. Ha szexuális bűn van az életedben, internetes pornográfia, tiltott szexuális 
erkölcstelenség, azt mondja ezekre Jézus, hogy szakíts velük, vagy a pokolba kerülsz, élet-
halál kérdése. Azt mondod erre: miről is van itt szó? Azt hittem, hogy hit által üdvözülünk? Igen, 
hit által üdvözülünk, de ha olyan hited van, amely képletesen nem eredményezi a kézlevágó, a 
szemkivájó vagy a láblevágó kereszténységet, akkor ez nem az üdvözítő hit kategóriája. Semmi 
esetre sem az. Ez a lényege annak, amit itt mond Jézus. Hallgassatok ide… „Ha a jobb szemed 
visz bűnre, vájd ki és dobd el magadtól. Jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész 
tested vettetik a gyehennára.” Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki és dobd el magadtól. És 
természetesen ezzel szemléltetni szeretné a bűn súlyosságát. Azt mondja, hogy attól a 
dologtól, amely botlást okoz az életedben, meg kell szabadulj, el kell azt hagyjad, térj meg 
belőle, végezz vele, nem számít mennyire kell radikálisnak lenned. Meg kell szabadulj tőle, és 
ha erre képtelen a hited, akkor az nem olyan hit, amely meg fog menteni téged. Hallgass ide… 
soha nem olvastad, hogy Jakab azt mondja, hogy az ördögök is hisznek, mégsem vannak 
megváltva? A hit, amely nem eredményez totális háborút a szexuális erkölcstelenséggel 
szemben, ez a hit nem fog megmenteni téged, és ezt Isten Igéjének a tekintélyével mondom. 

 Nem azért jöttem ma este, hogy saját vélyeményt alkossak a témáról, mindezek az igék 
Jézus szájából származnak. Jézus azt mondja, hogy a menny és a pokol forog kockán. 
Hallgass ide, ha olyan hited van, amely által szabadon nézheted a pornográfiát az interneten, 
mialatt maszturbálsz, és mindenféle tiltott szexuális dolgot művelsz… Ha bárki az ittlévők közül, 
fiatalember, vagy hölgy szexuális erkölcstelenségben élsz és azt állítod magadról, hogy 
keresztény vagy, akkor vissza kell menj a kezdetekhez. Újra kell kezdjed, meg kell térj 
bűneidből, el kell fordulj azoktól, és Krisztushoz kell kiáltanod, hogy megmentsen téged a 
gonoszságaidtól, megmentsen a bűneidből, hogy mentsen meg téged. A menny és a pokol van 
terítéken. Nem pontosan ezt mondja nekünk Péter? Ezek a dolgok a lélek ellen törnek, a menny 



és a pokol forog kockán és ha a hited nem képes átsegíteni a harcon… A csatát megnyerő hit 
egy bűn-ölő hit, a megmentő hit egy élvezet-gyilkoló hit. A megmentő hit egy háborúskodó hit, 
ne tévesszük össze mással. Ne kerteljünk, ezt mondja az Írás: ezek a dolgok hadakoznak a 
lélek ellen. Más szóval, ha beadod a derekadat és helyet adsz ezeknek a dolgoknak, ha nem 
harcolsz, nem szúrod le, nem vájod ki, nem harcolod meg a teljes harcot; nem a saját erőddel. 
Ha a lélek által megölöd a test cselekedeteit, élni fogsz. Ezt a Róma 8:13-ból idéztem. Élet és 
halál. Élni fogsz, ha a lélek által megölöd ezeket. 

 Őszíntén szeretnék beszélni veletek, nem szeretném, ha bárki, aki itt van ma este, 
bármely fiatal, vagy idősebb ember; hogy szexuális erkölcstelenség legyen az életében, akár 
csak gondolatban. Az elméd tele van perverzióval, tiltott szexuális dolgokkal, alpári, 
szentségtelen gondolatok forognak az agyadban, a szemeid állandóan azokra a dolgokra 
tekintenek, amelyekre nem kéne, küzdesz, de nem tudsz diadalmaskodni. Hallgass ide, Pál a 
következőket mondta a Róma 6:14-ben: „a bűn nem fog uralkodni rajtatok.” Ha a kegyelem és 
nem a törvény uralma alatt élsz, ha valóban meg vagy váltva, a bűnnek nincs hatalma feletted. 
Hadd mondjam el a következőket: Bűnösök, úgy értem gonoszok mindenféle szexuális 
erkölcstelenséggel, és pervezióval, mehettek Krisztus elé, és teljes megbocsátásra találtok! 

 Ezt hívjuk megigazulásnak, amikor egy bűnös Isten elé viszi borzalmas bűneinek listáját 
és Isten lemossa az összes bűnét, és hit által teljesen tiszta lesz az illető. De ha az üdvösségről 
alkotott elképzelésed csak eddig tart, akkor rosszul gondolod, mert bárhol, ahol Isten megigazít 
egy bűnöst, megbocsát neki Krisztus vére által, és Krisztus Jézus a kereszten befejezett 
munkája által, Ő megtöri a bűn uralmát is - ez a legnagyobb megnyilvánulása annak, hogy 
valóban megigazultál-e. Itt a lényeg. Nem látom a lelki jegyzőkönyvedet, nem tudom, hogy 
valóban tiszta-e. Te sem látod az enyémet. Nem tudom, hogy valóban megbocsátottak-e 
neked. Nincs felbélyegezve a homlokomra, sem a tiédre. Látod, a Biblia azt mondja, hogy NE 
TÉVELYEGJETEK. SOKAN TÉVELYEGNEK, de mi miatt tévelyegnek? Számos ember azt 
mondja, hogy, „Hát én hiszek, mert elmondtam a bűnösök imáját. Előrementem a sorok között 
az oltárhoz. Volt egy megtapasztalásom a táborban. Ezt meg azt tettem, olvasom a Bibliámat, 
gyülekezetbe is jártam.” A Biblia közben meg végig azt mondja, hogy ha az életed nem változott 
meg radikális módon, hogy ha nem tört meg a bűn ereje, akkor NE TÉVELYEGJ. A tiszta lap 
nem létezik, ha nincs megváltozott szívre utaló jel. 

 Ha a szexhez való hozzáállásod nem változott meg radikálisan, ha a tisztátalansághoz 
való hozzáállásod, gyakorlati értelemben, nem változott meg radikálisan, és nem tört meg a bűn 
ereje az életedben, akkor ne tévelyegj… Nézd, ha ez így van akkor, a megváltásod még nem 
történt meg, ha az életed gyakorlati értelemben nem változott Isten ereje által. Ez egyértelmű az 
Igében. Hallgass ide, a Róma 8:13 azt mondja, hogy „ha a test szerint élsz, meg fogsz halni.” 
Erre azt kérdezed, mit jelent test szerint élni? A Galata 5:19-ben azt mondja Pál, hogy „A test 
cselekedetei nyilvánvalóak.” Mi az első a listán? Szexuális erkölcstelenség. Mi a második? 
Tisztátalanság. A harmadik bujálkodás. Az első három mindjárt rátapint a lényegre. Majd ezt is 
mondja „Ha ezek szerint éltek, meg kell halnotok.” De valaki majd jön, és azt mondja, 
hogy „Igen, de én hit által vagyok megváltva. Azt akarod mondani, hogy ha ebbe a szexuális 
bűnbe esek, akkor elveszítem az üdvösségemet?” Nem, egyáltalán nem ezt mondtam. Azt 
mondom, hogy ez esetben a vélt üdvösséged nem volt igazi üdvösség. Azt mondom, hogy nem 
volt valós a megtérésed, bármit is gondolsz, az nem a bibliai üdvösség kategóriájába tartozik. 
Hallgassatok ide, sokan mennek majd Jézushoz az ítélet napján és azt mondják, hogy „Uram, 



Uram, nem ezt tettük, meg azt tettük a nevedben?” Ő pedig így válaszol nekik: „Sohasem 
ismertelek titeket, ti gonosztevők” vagy „törvénytelenséget cselekvők.” Ha a törvénytelenség 
vagy a romlottság ereje sohasem tört meg az életedben, az a legnagyobb bizonyítéka annak, 
hogy Jézus sohasem ismert téged. Ha a test szerint élsz, MEG FOGSZ HALNI. Ha a Lélek által 
élsz, persze nem a saját erődből, hanem a kereszt ereje által, Isten lelkének ereje által a 
Krisztus Jézusba vetett hit által. Ha természetfeletti erő által, az átformáló, újjászülő és halálból 
életbe vezető erő által halálba küldöd a test cselekedeteit… 

 Hallgass ide, nem azt mondom, hogy az első nap, amikor valóban hittél, attól kezdve 
sohasem fogsz küzdni, nem lesz kísértés vagy harc az életedben. Figyelj, amikor az Ige azt 
mondja, hogy hadakoznak ellened, az ezt jelenti: az első naptól kezdve az utolsó napig itt a 
földön, teljes harcban állsz a bűnnel. Leszúrod, megölöd a bűnt, hadakozásban állsz azzal, a 
halálba küldöd a gonoszságot a Lélek ereje által. Ezt jelenti a teljes küzdelem. Nézd, néhány 
ember ezt félreérti, és azt mondja, hogy: „Aha, tehát amikor kereszténnyé válsz, akkor a bűnnek 
többé nincs hatalma… Vagyis egyszerűen megszűnik?” Nem, amikor azt mondja, hogy nins 
feletted hatalma, az azt jelenti, hogy nem fog uralkodni feletted, de nem azt, hogy nem fog 
ellened hadakozni. És teljes odaszánással küzdened kell a Lélek ereje által. „Mivel totális 
háború lesz, el fogunk esni?” Lesznek napok, amikor el fogsz esni, hiszen ez háború. De lesz 
jele a haladásnak is, és lehet, hogy amikor felmész a csatatérre megbotlasz, de lesz előrelépés 
is, előre fogsz menni, fejlődni és haladni fogsz. Az a bűn nem uralkodhat rajtad, előre fogsz 
menni. Nincs olyan megmentő hit, igaz hit, Isten által adatott hit, igaz mennybevivő hit, amely 
nem vívja meg a teljes háborút a test szenvedélyével. Hallgass ide, a kereszt erejében erő van 
a győzelemhez. 

 Ez az igazság. Ez nem egy reménytelen csata. De ha láncra vagy verve, soha sem 
sikerült kitörnöd. Nem számít mi történt, azt találod, hogy szolga vagy. A bűn szolgái nem 
Krisztus szolgái. Kiálts az Úrhoz, amíg megtalálható. Ott van a hatalom. Bűn-ölő erő áll készen 
a gyógyításhoz. 

 Emberek, arról beszélek, hogy ez a harc nem egy választható dolog. Sokan ezt 
gondolják napjainkban, „Nos, hát, csak hinnem kell, és bent vagyok. Ami pedig a 
megszentelődésemet illeti, nos, ez olyan választható dolognak tűnik. Minél több jót teszek, 
annál nagyobb lesz a jutalmam. Végtére is, hit által üdvözülök… Hát igen, még mindig 
lefekszek a barátommal, de… NEM ÍTÉLHETSZ MEG ENGEM, ne ítéljetek, hogy ne 
ítéltessetek.” Ó, nem! Jézus az, aki megítél téged, és Isten maga a bosszúálló, Ő pedig bosszút 
fog állni ellened. És amikor azt mondja, hogy azok, akik átadják magukat testi vágyaiknak nem 
ismerik az Urat, amikor Jézus azt mondja, hogy jobb ha kivájod a saját szemedet, mint hogy a 
pokolba juss, Ők mondhatják ezt, mert Ők ítélkezhetnek feletted, és pontosan ez az, amit 
mondanak. Ezzel nem szabad játszani, nem jó ilyen dolgokkal játszani. A harc nem egy 
választható dolog. Hallgass ide… Jegyezd le, nincs olyan hit, amely megment Isten haragjától, 
de ugyanakkor nem szabadít meg a szexuális erkölcstelenségtől. Jegyezd le. A parázna nem 
ismeri Istent. Hallgass ide nagyon figyelmesen, mert ez az egésznek a lényege. 

 A parázna nem ismeri Istent, ezt mondja Pál az 1 Thesszalonika 4-ben, ugye? Látjátok 
ezt? Nem ismerik Istent. Azt mondod erre, hogy „Nos, én tudok az Úrról.” Nem, itt nem ezt 
mondja. Nem azt mondja, hogy nem tudnak Istenről. Azt mondja, hogy nem ismerik Istent, ez 
pedig nagy különbség. Jézus azt mondta a Máté 7-ben, hogy amikor azt mondják neki Uram, 
URAM, URAM, azt fogja mondani „Soha nem ismertelek benneteket.” Jézus mindent tud róluk, 



hiszen törvényszegőknek hívja őket. Mindent tudott róluk, de nem ismerte őket. Azt mondod 
erre, hogy „Mi a különbség?” Tudni valamit valakiről, azt jelenti, hogy tények birtokában vagyok 
róla. Bibliai értelemben ismerni, annyit tesz, mint amikor azt mondja az Ige, hogy „Ádám ismerte 
Évát, aki megfogant” - ez igen bensőséges. Amikor Jézus ismer valakit, emlékezzünk vissza az 
Efezus 5-re; amikor ismer valakit, az az Ő menyasszonya, az egyháza, az Ő teste. „Férjek, úgy 
szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat.” Bensőségesen ismeri az 
egyházát. „Nem ismerik Istent”, annyit jelent, hogy nem voltak vele bensőséges kapcsolatban. 
Semmibe veszik, nem tisztelik, ezért nem is ismerik Őt. 

 Azok, akik ismerik a Bibliát, a Máté 13:44-ben tudjátok, milyen képet találunk? Egy 
férfit, aki átsétál egy mezőn, amelyen olyan értékes kincset talál, hogy elmegy, eladja mindenét, 
amije van, hogy övé lehessen a kincs. Elmondhatom, mit is jelent ismerni valakit? Az olyan, 
amikor egy ember rájön, hogy kincset fedezett fel, amely mindennél értékesebb, és nem veszi 
semmibe azt, hanem tudja, meg van győződve arról, hogy mindennél jobban szeretné azt a 
kincset. Tehát, amikor egy srác felbukkan, és képes meggyalázni egy fiatal hölgyet, akkor 
semmibe veszi Istent, soha nem találta meg… Ez a legnagyobb arra mutató jel, hogy sohasem 
találta meg Krisztust, mint minden másnál értékesebbet. Tudod mi történik azzal az emberrel, 
aki megtalálja Krisztust és megismeri Őt…? Úgy értem, aki látja, és tudja, mit talált? Igazán, 
elmegy és eladja mindenét, a szexuális erkölcstelenségét is beleértve. Azt fogja mondani, hogy 
ezt jobban szeretném, mint azt a lányt. Jobban szeretném ezt, mint a szexuális élvezeteket. Ezt 
szeretném. Hallgass ide, nagy különbség van a testi szenvedély és a szexuális vágy között. 

 A házastársak egymás iránti szexuális vágya jó dolog. Itt most arról beszélünk, ami 
erkölcstelen. Az ember félretesz minden olyan dolgot, ami semmibe veszi Krisztust, amikor 
mindennél szebbnek látja Őt. Figyeljetek, ez a dolgok lényege: amikor egy férfi vagy egy nő 
megtalálja Krisztust és dicsőséget és szépséget lát benne, akkor azt mondja, hogy: igen, 
minden másnál jobban szeretném ezt. És nem akarok semmi olyat tenni, ami elszomorítja Őt. 
Nem akarok semmi olyat, ami elválaszt Tőle. Igen, van bennem szexuális vágy, de Rá jobban 
vágyom. Ezért uralkodni fogok magamon. Uram, segíts, hogy megtartsam az önuralmamat. 
Nem akarok gyalázatot hozni Rád, és semmi olyant nem szeretnék tenni, ami elszakítja a Veled 
való kapcsolatomat. Rájöttem, hogy csodálatos vagy számomra, ezért a szívem Téged akar, 
Rád vágyakozik, Hozzád kiált. Szorosan az Úr nyomában szeretnék járni, meg szeretnélek 
találni Téged, találkozni szeretnék Veled. Érted szeretném élni az életem, ezt akarom, Te vagy 
a mindenem. Hajlandó vagyok eladni mindenemet, csak hogy az enyém legyél. Amikor azt 
mondja az Ige, hogy nem ismerik Istent, az azt jelenti, hogy soha nem jutottak el erre a pontra. 

 Ha a kereszténységed nem eredményezte, hogy beleszeress Jézus Krisztusba, akkor 
nem ismered Őt, és Ő sem ismer téged. Ez nem azt jelenti, hogy nincs remény. Ez csak azt 
jelenti, hogy nem vagy az igazi dolgok birtokában. Ó, amikor az ember Krisztust tartja kincsnek 
minden kincs felett, akkor semmi máshoz sem fog ragaszkodni! Figyelj ide, amikor valaki 
beleszeret Krisztusba… A pokoltól való félelem valós félelem, és Jézus fel is hívja erre a 
figyelmünket. Jobb, ha amputálnak, mint hogy a pokolban végezd. De amikor megismered 
Krisztust, bensőségesen, olyannyira, hogy belészeretsz, a legnagyobb bánat nem a pokoltól 
való rettegés lesz az életedben, hanem az, hogy megbántod azt, akit szeretsz. Kiesni a 
Jézussal való közösségből, megvonva lenni Tőle, amikor már nem mosolyog Rád többé. 
Megbántani Őt, ó, testvéreim, miután Isten megmentett minket, hányan estünk szexuális 
erkölcstelenségbe, és nem amiatt szomorkodtunk, hogy „Jaj, a pokolba fogok kerülni”. Azért 



sírtunk, mert felismertük, hogy megbántottuk az Urat. Azok után, amit értünk tett a kereszten, 
miután mindent elviselt értünk… Isten Fia elszenvedte helyettem a szomorúságot és a 
csapásokat, én pedig képes voltam ezt tenni... Irántunk tanúsított mérhetetlen szeretete miatt 
horgasztjuk le szomorúan a fejünket. És az a tény, hogy olcsó dolognak állítottuk be a 
szeretetét és ezt tettük… Ha ismernéd Krisztust, úgy értem, ha igazán ismernéd Krisztust… Ha 
ismered Istent, szereted Őt, akkor megtaláltad Isten dicsőségét, amely Jézus Krisztus arcán 
ragyog, egyszer ránéztél, és azt mondtad, hogy „Igen, igen, ezt szeretném.” 

 Ez nem egy könnyelmű dolog, a számítógép előtt ülni, és pornográfiát nézve 
maszturbálni. Ilyet nehezen tesz meg bárki, ha erre gondol, hogy: Hogyan mehetek a titkos 
helyre és beszélgethetek Krisztussal ma este? Ő nem lesz ott, miután ezt tettem. Nehéz lesz 
ilyet tenni. Elmondom nektek, hogy ez az, ami igazán fontos. És, ha a hited nem eredményezi 
ezt, akkor nem ér sokat. 

 Nem, mert ez egy teljes háború, teljes harc, amiatt, akit szeretünk. Teljes harc, mert 
többé nincs olyan, hogy semmibe vesszük Istent, hanem figyelembe vesszük Őt. Megbecsüljük 
a törvényeit, és azt az utat, amelyet előkészített számunkra. Megbecsüljük a szexet, ami jó, 
amikor a hitvesi ágyra korlátozódik, azon kívül pedig gyalázatos, teljes elferdítése annak, 
aminek Isten szánta. Ez volt az első ismerkedésünk a témával, és úgy gondolom, hogy ez az 
egésznek a lényege. 
 

http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-
ellen-Tim-Conway

 

 
 

http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway
http://illbehonest.com/hungarian/Harc-a-szexualis-erkolcstelenseg-es-a-pornografia-ellen-Tim-Conway

