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Istentisztelet 

 

„20Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bű-
ne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit 
igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. 
21De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtart-
ja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él: akkor élni 
fog, nem hal meg. 22Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem marad-
nak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni 
fog! 23Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én 
Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. 24Ha pedig 
az igaz eltér az igazságtól, és álnokul él, elköveti azokat az utálatos dol-
gokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljen-e? Igaz tettei, 
amelyeket azelőtt véghezvitt, nem maradnak emlékezetben. Hűtlensé-
géért, amelyre vetemedett, és vétkéért, amelyet elkövetett, meg fog hal-
ni! 25Ti azt mondjátok: Nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izráel 
háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következe-
tesek! 26Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él, és meghal: azért hal 
meg, mert álnokul élt. 27Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el töb-
bé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az éle-
tét. 28Ha belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem 
hal meg. 29De Izráel háza azt mondja: Nem következetes az Úr. Én nem 
vagyok következetes, Izráel háza? Inkább ti nem vagytok következete-
sek! 30Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! - 
így szól az én Uram, az ÚR. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, ak-
kor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. 31Hagyjatok fel vétkeitekkel, 
amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! 
Miért halnátok meg, Izráel háza? 32Hiszen nem kívánom a halandó ha-
lálát - így szól az én Uram, az ÚR -, térjetek hát meg és éljetek!” Ez 

18,20-32 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapnak az a címe: 

„Isten bűnösöket hív!”. Az imént felolvasott részben is az ember 

bűne, bűnös állapota kerül előtérbe. Nem plasztikáz, kozmetikáz, 

hanem őszintén leírja, amit Isten gondol az emberről. Egy ko-

moly „tényfeltáró” képet mutat az ember helyzetéről. Ez a „tény-

feltárás” pedig az, hogy az ember bűnös. Az egész lénye! Min-

dent átjár a bűn; a szavait, a szívét, a gondolkodását, a viselkedé-

sét, a tetteit, az egész életét. Erről ír Jeremiás is: „9Csalárdabb a 

szív mindennél, javíthatatlan” Jer 17,9. Ez a „tényfeltárás” rá-

mutat arra, hogy ebben az állapotban van az ember. Nincs mit 

takargatnia (nem is tudja), hiszen az ember életén látszik, kiraj-

zolódik a bűn. Isten ezért is mondja azt: „ne takargasd!” Ne ess 

abba a hibába, hogy nem akarsz róla tudomást venni! Azért, mert 

nem akarod tudomásul venni, azért még ott van, jelen van! Kiik-

tathatatlanul valóságosan jelen van minden ember életében. Az 

újszülött csecsemőtől kezdve az egészen idős, tapasztalt aggas-

tyánig mindenki életében. Mert – ahogy Pál apostol fogalmaz: 
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„Nincsen igaz ember egy sem. […] Mert nincs különb-

ség: 23mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségé-

nek.” Róm 3,10.22. Ebben a mindenkiben pedig valóban min-

denki benne van, én is meg te is, a gyermekeim és a nagyszüleim 

egyaránt. Ezért ezt a „tényfeltárást” tudomásul és komolyan kell 

venni.  

De nem ragad le ennél az állapotnál Isten, nem hagyja ab-

ba ezt a tényfeltárást, hanem tovább megy és elmondja a megol-

dást is.  

Azt mondja: az élet feltétele, ha valaki megtér! E nélkül a 

fordulat nélkül nincs élet.  

Mi a megtérés: 

1. Bűnlátás, Bűnbánat, Isten szerinti megszomorodás a bűn 

miatt – amikor elkezd fájni a bűn. 

2. Megalázkodás Isten előtt, amelyben a megtérő elismeri 

bűnösségét. 

3. Jézus Krisztus engesztelő áldozatának személyes elfoga-

dása és az ő nevének segítségül hívása. 

4. A bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása. 

5. Elszakadás a bűnös cselekedetektől és életmódtól, ezek el-

hagyása. 

6. Helyettük pedig Jézus Krisztus tanításának követése a 

mindennapokban, a Szentlélek ereje által. 

 


