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Igehirdetés címe: „Tudsz-e jó döntést hozni?” 

 

„6Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, 
az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, 
szeretete és hűsége nagy! 7Megtartja szeretetét ezerízig, 
megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagy-
ja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák 
bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig. 
8Mózes sietve letérdelt a földre, leborult, 9és ezt mond-
ta: Ó, Uram, ha megnyertem jóindulatodat, járj közöt-
tünk Uram! Mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd 
meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonod-
dá bennünket! 10Az ÚR pedig azt mondta: Én most 
szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek egész néped 
előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön és egy 
nép között sem. Meglátja majd az ÚR cselekedeteit az 
egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat 
fogok cselekedni veled.” II Móz 34,6-10 

 

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Nincs csodálatosabb dolog ebben az életben, mint 

ismerni Azt, aki mindent képes volt odaadni, amilye volt. 

A mai világban (2. dia) mindenki magának akar megtartani 

mindent, mindenki félti, amilye van, ragaszkodik hozzá, 

nehezen mond le, s mi ma is Arról hallhatunk, Aki min-

denről lemondott, hogy (3. dia) megmentse az embert, en-

gem és téged. Akinek lenne hatalma pusztítani, eltörölni, 

földdel egyenlővé tenni – hiszen látjuk, milyen törékeny, 

sebzékeny az élet, az ember. (4. dia) Egy természeti ka-

tasztrófa képes másodpercek alatt emberek százezreit el-

pusztítani. Pillanatok alatt elpusztulhat minden. S gondol-

junk bele, ha egy természeti katasztrófa ilyet tud tenni az 

emberrel, akkor hogyne lenne hatalma a teremtett világ 

Teremtőjének és fenntartójának elpusztítani az emberisé-

get, a mindenséget. De Isten nem ezt tette, hanem Isten 
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szeretete az ember iránt olyan mély volt, hogy inkább (5. 

dia) a saját Fiát pusztította el, küldte a halálba, mondott le 

Róla. Ilyen mély volt a szeretet. S ez a szeretet fájt neki. 

Ma is fáj neki, mert emberek mennek a saját fejük után, 

teszik tönkre az életüket, sokaknak egy káosz, átláthatatlan 

az életük, telis tele nyomorúsággal, szenvedéssel, szomo-

rúsággal, hazugsággal, bűnnel, s nem tudnak mit kezdeni 

az életükkel. 

Kedves Testvérek! 

Azt látom, hogy egyre több és több (6. dia) élet törik össze 

a bűn miatt. Egyre több élet kerül kilátástalanságba, re-

ménytelenségbe, csalódottságban, s valóban, úgy, ahogy 

mondom, egyre több élet törik teljesen össze. A bűn, a 

megsokasodott bűn miatt. És ez fáj Istennek. Fáj Istennek 

az ember nyomorúsága, tehetetlensége, szenvedése, mert 

ha az ember szenved, Isten is szenved. Fáj Istennek, hogy 

lát embereket a pusztulásba menni, s „tehetetlen”, mert az 

ember így dönt. Sokan nem akarnak tudomást venni Isten-

ről, nem élnek a felkínált kegyelemmel, a megbocsátással, 

az új élettel, hanem mennek a maguk feje után. Pedig Isten 

türelmes – „türelme hosszú” – ahogy fogalmaz az Ige, Is-

ten „szeretete, hűsége nagy”, s mégis az ember megy 

egyenesen a pusztulásba. Mert az ember makacs, önfejű, 

pökhendi, gőgős. De higgyétek el, egyre több ember törik 

össze a saját élete miatt. S nagyon bízom egy ébredésben, 

bízom abban, hogy egyre több ember meg fog térni, mert 

ez az összetörés majd Isten elé kerül, s azáltal, hogy (7. 

dia) minden út zsákutca lett, Isten elé fognak borulni em-

berek. Istenhez fognak kiáltani és Isten meg fogja őket 

hallgatni, mert Isten türelme hosszú, szeretete, hűsége 

nagy. És erről beszélhetek előttetek ma: hogy a bűnnek két 

következménye lehet. (8. dia) 

Az egyik, hogy a meg nem bánt bűn nem marad büntetle-

nül, mert Isten igazságos Isten, viszont a másik: Isten sze-
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retetéből, türelméből fakadóan a meg bánt bűnt semmisé 

teszi, mert Ő szerető Isten. 

Ne ringassa senki magát abban a hitben, hogy Isten majd 

úgy is mindent megbocsát, ha a végén kiderül, hogy Ő lé-

tezik, hiszen ez a dolga – ahogy Varnus Xaver mondta: 

„Istennek az a dolga, hogy megbocsásson!” –. Isten ebben 

az Igében is tudatja, (9. dia) hogy megbüntetem, „nem ha-

gyom büntetés nélkül”. Már önmagában óriási „büntetés” 

bűnnel együtt élni, mert ott él bennünk egy úgynevezett 

bűntudat, büntetés önmagában, hogy a bűn megkeseríti az 

életünket, fájdalmat fájdalomra, szomorúságot szomorú-

ságra halmozunk. Már ez önmagában büntetés, de lesz (10. 

dia) – Isten beszél erről is – egy ítélet is, melyben megítéli 

az ember életét, mérlegre teszi, s akinek könnyűnek találja, 

azt nem csak megítéli, hanem elítéli. („Mert mindnyá-

junknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő-

széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, 

aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár go-

noszat.” II Kor 5,10). Az, hogy Isten szeret, az még nem 

azt jelenti, hogy következetlen. Az, hogy én szeretem a 

gyermekemet, még nem azt jelenti, hogy nem részesül 

büntetésben. A szülő is törekszik a következetességre. 

Nem Isten büntet, hanem elsősorban én büntetem magam. 

Isten felkínálja a bűnbocsánatot, felkínálja, hogy rendez-

zem az életemet, megvalljam bűneimet, s Ő kész megbo-

csátani, de a meg nem bánt bűnöket – legyen bármilyen 

szerető Isten – nem hagyhatja büntetlenül, mert akkor nem 

lenne igazságos Isten. Mert Isten nem csak szerető Isten, 

hűséges Isten, de igazságos Isten is. Ezért mondja (11. 

dia): „Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem 

megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait 

harmad- és negyedízig.” Látjátok kedves Testvérek, hogy 

az egyik generáció bűne kihat a másik generáció életére. 

És ez így megy emberöltőről emberöltőre. De meg lehet 

törni ezt a folyamatot, van menekülés ebből a körforgás-
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ból. Isten igazságos Isten, s nem hazudtolja meg önmagát, 

de mindazok, akik bánják bűneiket, azoknak „megbocsát-

ja a bűnt, hitszegést és vétket.”, mert Isten szerető, ke-

gyelmes Isten. 

Az igazságos jelző tehát azt jelenti, hű marad ahhoz, amit 

mondott. Ő betartja ígéretét, ragaszkodik ahhoz, amit 

mond, nem hazudik, nem vezet félre, nem állít hamisságot, 

és nem is pártolja azt. 

De ott van ebben az Igében az is, hogy megbocsátja… 

A szerető Isten jelző azt jelenti, mindennél jobban szereti 

az embert, mindent meg tesz érte, mindenről képes lemon-

dani érte és ez a gyakorlatban is megmutatkozik. Isten kész 

volt Jézus Krisztust is halálba küldeni, mert annyira szereti 

az embert. Azt az embert, aki bűnben él, aki Isten nélkül 

él, Isten nélkül dönt, aki letagadja Őt. (12. dia) Ez a hit-

szegő ember dönthet így is és úgy is! Mehet erre is meg 

arra is. Az ember „hatalmába” helyezte a döntés lehetősé-

gét. Isten nem akar, és nem tud helyettünk dönteni! Ő va-

lamit felkínál és ezt vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk! 

A szerető Isten jelző azt jelenti, még ennek ellenére is, lát-

ja Isten az embert, s annak ellenére is szereti. Milyen Isten 

az ilyen, aki annak ellenére, hogy látja az embert, hogy 

milyen, hogy viselkedik, hogy él, beszél, tesz, mégis szere-

ti?! Kész a halálba küldeni érte a saját Fiát is. A szeretet itt 

mutatkozik meg. Ezért mondja az Ige: „10A szeretet nem 

abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő sze-

ret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelé-

sül.” I Jn 4,10 Ezzel a szeretettel semmi sem ér fel. Meny-

nyire távol vagyunk mi ettől, mennyire gyenge a mi szere-

tetünk. 

Ezt a szeretetet, kegyelmet úgy tapasztalhatjuk meg, ha 

Mózeshez hasonlóan térdre rogyunk (14. dia) („8Mózes 

sietve letérdelt a földre, leborult…”) Őelőtte és beval-
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lunk mindent Neki. Mindent, ami megkeserítette életünket, 

ami bűnként felgyülemlett bennünk. Isten csak erre vár. 

Törj előtte össze, kérd az Ő bocsánatát, amivel neki fáj-

dalmat okoztál, s kérd, amit Mózes is kért: (15. dia) „bo-

csásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulaj-

donoddá bennünket!” Odáig kellene mindannyiunknak 

eljutni, hogy nincs más kivezető út, egyedül az Istent, az Ő 

szeretetét tükröző Jézus Krisztus. Jézus, aki mindent ma-

gára vállalt, benne van a mi bűneink bocsánata, Vele lehet 

talpra állni, Vele lehet újat kezdeni, Általa lehet az igazsá-

gos és szerető Istent megismerni, aki annyira szeretett, 

hogy egyszülött Fiát küldte a halálba, hogy éljünk Őáltala. 

Kell-e ez neked? (16. dia) Tudsz-e jó döntést hozni? – ez 

a legfontosabb kérdés! 

 

       Ámen! 


