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„4Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten 
iránt. 5Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejé-
ből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenke-
zőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. 6Ő tett alkalmas-
sá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem 
betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig meg-
elevenít. 7Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata 
dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára 
nézni arcának múló dicsősége miatt, 8hogyne volna még di-
csőségesebb a Lélek szolgálata? 9Mert ha a kárhoztatás szol-
gálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgá-
lata! 10Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az 
azt felülmúló dicsőség miatt. 11Ha ugyanis a mulandó dicső-
séges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó.” II Kor 3,4-
11 

 

 

 

 

Drága Gyülekezet! 

 

Ennek a mai vasárnapnak az a címe, amely egyúttal egy 

felszólítás is, hogy „Isten igazít meg!” Neki van hatalma arra, 

hogy igazzá tegyen, igaznak lásson. Mindjárt az elején engedjük, 

hogy az Ige lerombolja bennünk azt a képzetet, hogy igaz, vagy 

jó emberek lennénk, így jöttünk volna a világra. „Gaz-

emberként” jöttünk a világra, mindenki, kivétel nélkül, de „Igaz-

emberként” élhetünk ebben a világban és mehetünk ki ebből a 

világból. Erről a nyelvtanilag apró, de mégis hatalmas különb-

ségről hadd beszéljek nektek ezen a mai reggelen. Igazából egy 

jelentéktelennek tűnő betű, egy vonal a különbség, de emberi 

szempontból, Isten munkája tekintetében hatalmas a különbség. 

Annak az egy vonalnak a hiánya az Isten nélküli életről, annak az 

egy vonalnak az ott léte pedig az Isten munkájáról és az Istennel 

eltöltött életről szól. Az Ószövetség tartalma, a törvény üzenete 

éppen arról szól, hogy ember, képtelen vagy betartani a törvényt, 

Képtelen vagy megfelelni a törvénynek, azokhoz szabni az élete-

det, mert a test állandóan annak az ellentettjét teszi. Amikor a 

törvény azt mondja, hogy „Ne tégy hamis tanúbizonyságot…”, 
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azaz ne hazudj, akkor az emberben belül dolgozik, ha menteni 

kell a bőrét, ki kell magyaráznia magát, akkor megteszi. Ne 

mond azt, hogy mindig egyenes voltál, sosem mondtál mást, 

mint az igazság, mert becsapod magadat. Azzal se álltasd magad, 

hogy csak egy kis füllentés volt, mert az hazugság. Lehet a bűnt 

„bűnöcskének” becézgetni, de az bűn marad. Azzal se álltasd 

magad, hogy más is tesz ilyet, mert ez nem ment fel téged. Azzal 

se álltasd magad, hogy mások nagyobb dolgokat, bűnöket tesz-

nek, hazugságokat mondanak, mert ez nem lesz mentség a szá-

modra. Azzal se álltasd magad, hogy jó cselekedetekkel kom-

penzálod majd a rosszat, mert a sót sem lehet a cukorral kom-

penzálni. S higgyétek el, ha végig mennénk a tíz parancsolaton, 

elmondhatnánk ugyan ezeket mindannyiunkról. Vannak, akik 

bizonyos dolgokban erősebbek, bizonyos dolgokban pedig gyen-

gébbek, de a törvény betűinek nem tudunk megfelelni. Ezért 

mondja az Ige, „a betű megöl…”. A törvény lesújt, szembesít a 

mi gazságunkkal. Mikor, mit, hogyan tettünk. Végh Tamás re-

formátus lelkész beszélt egyszer arról, hogy az ember 3 területen 

követ el bűnöket, gondolatban, szóban, tettben. Ha egy nap csak 

egyetlen egyet követek el gondolatban, szóban, tettben, akkor én 

már 39 420 bűnnél tartok. De el kell, hogy mondjam nektek, 

sokkal több van mögöttem. Hányszor vétettem emberek ellen, 

hányszor bántottam meg Istent és okoztam neki szomorúságot, 

elmondani sem tudom. Ha valaki egy picit is őszinte magához, 

van önkritikája, s nem akarja becsapni önmagát, akkor elmondja 

magáról, hogy én is ilyen ember vagyok. Ezért írja János: „8Ha 

azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csal-

juk meg és igazság nincsen mi bennünk.” I Jn 1,9. Olyan jó 

lenne erre a felismerésre eljutni! Olyan jó lenne, ha valóságos 

kép le magunkról és nem gondolnánk többet magunkról, mint 

amilyenek valójában vagyunk. Nem arról van szó, hogy ostoroz-

nunk kellene magunkat, milyen bűnös emberek vagyunk, és gyö-

törnünk kellene a testünket. Dehogyis. Csak egyszerűen reálisan 

látnánk, hogy kik vagyunk. Hogy Isten nélkül valóban „gaz-

emberek” vagyunk és meglátnánk, hogy Ő szeretne ezen változ-

tatni. Lehet, hogy te még nem szeretnél ezen, mert igazából nem 

látod, hogy milyen lehetnél Istennel, mivé tudna téged tenni Ő, 

de engedd, hogy Isten elmondja neked, hogy milyen embernek 

lát téged, s mi a terve veled. Ha elmondhatná és meghallgatnád, 

hogy Ő mennyire szeret téged, ha beszélhetne magáról, hogy ki 
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Ő valójában. Olyan jó lenne, ha elhinnéd azt, amit az Ige mond, 

ha lehetőséget, esélyt adnál arra, hogy Isten beszélhetne veled. 

Tudjátok, sokan azért nem hisznek, és azért nem veszik komo-

lyan Istent, mert esélyt se adtak arra, hogy igazán megismerjék 

Őt. Te mit tettél eddig, hogy megismerd Istent? Megmozgattál 

minden követ? Milyen az imaéleted, az igeolvasó életed, milyen 

az Istennel való kapcsolatod? Hogyan beszélgetsz Vele? Ne 

hidd, hogy imádságod a plafonig jut el. Ha ezzel a hittel imádko-

zol, akkor ne csodálkozz, hogy nincs változás. Ha kétkedve kere-

sed Őt, nem fedi fel önmagát neked. Ha valaki őszintén kiállt 

hozzá, akkor azt meghallgatja. Istennek nem retorikailag jól ösz-

szeillesztett szavakra van szüksége, hanem azt várja, hogy őszin-

tén, bizalommal keresd, szólítsd meg Őt. Ő nem szónokokat vár, 

hanem összetört szívűeket, akik szeretnék Őt megismerni és 

ezért képesek mindenre. Tegnap este 10 óra körül valaki felhívott 

sírva, hogy válságban van a házassága és ő kész mindent meg-

tenni, hogy ez megváltozzon. Ott volt benne az elszántság, az 

eltökéltség, hogy mindent kész megtenni. S olyan békesség volt 

bennem, mikor azt mondhattam, hogy Isten is kész mindent meg-

tenni ezért a házasságért, Ő harcol érted, Ő harcol értetek. Gon-

dolj abba bele – kedves testvérem –, hogy Isten mindent kész 

volt megtenni, hogy más ember lehess, mint ahogy a világra jöt-

tél. Ő minden „követ” megmozgatott, Ő elszánt, eltökélt volt ab-

ban, hogy ez megváltozzon. Isten oldaláról már minden készen 

van, minden elvégeztetett, befejezte azt a munkát, ami változást 

adhat a te életedben. Pál ezért írja: „…a Lélek megelevenít.”. 

Isten Jézus Krisztusban kész megeleveníteni a te életedet. Lehet, 

hogy itt ülsz, s érzed nagyon jól, hogy veled sincsen minden 

rendben. Te is a bánat könnyeit hullajtod már hónapok, vagy 

évek óta a házasságodban. Lehet, hogy te is minden követ meg-

mozgatnál, hogy más legyen, de mégsem más. Tudod miért? 

Mert Jézus hiányzik az életedből. Az, aki megelevenítheti a te 

életedet, aki újra érzékennyé tudja tenni a szívedet, aki fellob-

banthatja a szerelemet a társad iránt, aki „gaz-emberből” „igaz 

emberré” tehet. Aki úgy tekint rád, mint aki Jézus Krisztusban 

igazzá lett. Nem az érdemeink, a hitünk, a cselekedeteink miatt, 

hanem Jézus miatt, Akire szüksége van minden embernek.   
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Drága Testvérem! 

Nem tudom, hogyan ülsz itt, hogyan hallgatod ezt az igehirde-

tést, hol kalandoznak a gondolataid, van-e benned elszántság? 

Nem tudom, de azt tudom, hogy Isten harcol érted, harcolt a gol-

gotai kereszten, szenvedett érted, szenvedélyesen szeret, és azt 

akarja, hogy más ember légy. Azt olvashatjuk Isten irántad érzett 

szeretetéről: „32Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mind-

nyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt 

mindent?” Róm 8,32. Nem kímélte Jézust érted, hanem vágó-

hídra küldte (Ézs 53), emberek így elbántak Vele, ahogy te is, 

meg én is elbántam vele. S ne mond, hogy nem, mert minden 

vétek, elkövetett bűn egy kalapácsütés a golgotai kereszten. De 

Ő odaadta érted is meg értem is Jézust, s Vele együtt mindent 

odaad. Érted ezt testvér? Mindent, nem bizonyos dolgokat, ha-

nem Jézusban mindent, ami számít. Örök életet! Az egészsége-

dért küzdesz, hogy minél tovább itt maradj, mert fontos az éle-

ted, de Ő ezt meghosszabbítja, és azt mondja: „36Aki a Fiúban 

hisz, annak örök élete van…” Jn 3,36. Minden pénzt megadsz 

az egészségedért, de mit adsz az üdvösségedért, az örök élete-

dért? Egyetlen dolgot kell tenni, ezt is megmondja az Ige: 

„31„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te 

házad népe!” ApCsel 16,31. Mindenre választ kapsz Isten sza-

vából, csak keresd Őt, hallgass rá! Ő azt mondja: „20Íme, az ajtó 

előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és 

kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig 

énvelem. 21Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt ül-

jön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyám-

mal együtt ülök az ő trónusán. 22Akinek van füle, hallja meg, 

mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” Jel 3,20. Ő ezen a mai 

délelőttön is az ajtó előtt áll, a szíved ajtaja előtt, Ő zörget, most 

is szól, meg akar szólítani téged, azt szeretné, ha meghallanád az 

Ő szavát, hogy megnyissad Őelőtte a szíved ajtaját, s befogadnád 

Őt, ha rendeznéd az életedet Vele, ha minden gazságodat elmon-

danád Neki, s engednéd, hogy igazzá tegyen, hogy igaznak lás-

son téged. Ha közösséget vállalnál vele, ha engednéd, hogy Ő is 

közösséget vállalna veled. Hidd el, csak így lesz változás a te 

életedben. Annyi mindentől vártál már változást, engedd, hogy Ő 

cselekedjen a te életedben. Ő meg tudja eleveníteni a te életedet, 

Ő változást tud adni számodra, Ő megoldás lesz mindenre! Adja 

meg az Úr, hogy felismerhesd ezt!    Ámen! 


