
„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

1 

 

2017. december 6. 
Nyíregyháza 
Ádventi sorozat 3. nap 
 

 

 

 

„1Azután föltekintettem, és négy szarvat láttam. 2Azt kérdez-
tem a velem beszélő angyaltól: Mik ezek? Ő pedig így felelt 
nekem: Ezek a szarvak szórták szét: Júdát, Izráelt és Jeru-
zsálemet. 3Azután az ÚR négy kovácsot mutatott nekem. 4Ezt 
kérdeztem: Mit akarnak ezek csinálni? Így felelt: Ezek a 
szarvak úgy szétszórták Júdát, hogy még a fejét sem merte 
fölemelni senki. De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népe-
ket, és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda 
országára, és szétszórták. 5Azután föltekintettem, és egy férfit 
láttam, mérőkötéllel a kezében. 6Megkérdeztem: Hová mégy? 
Ő így válaszolt nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lás-
sam, milyen széles, és milyen hosszú. 7Ekkor előlépett a velem 
beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda elé-
je, 8akinek ezt mondta: Fuss oda ehhez az ifjúhoz, és mondd 
neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok em-
ber és állat lesz benne! 9Én magam oltalmazom mindenfelől - 
így szól az ÚR -, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicső-
ségesen.” Zak 2,1-9 

Szeretett Gyülekezet, drága Testvérek! 

 

Néhány visszatekintő gondolatot engedjetek meg, miről is 

hallhattunk az elmúlt két napban. Az első esténken arról hallhat-

tunk, hogy Isten megtérést kíván az embertől. Fontos újra és újra 

hangsúlyozni azt a bibliai tényt, hogy a bűn nem egyszerűen er-

kölcsi kihágás, kicsapongó élet, hanem egy állapot. Mindannyian 

úgy születünk ebbe a világba, függetlenül attól, hogy kik voltak a 

szüleink, felmenőink, ki milyen pozíciót töltött be az egyháznál, 

a gyülekezetbe. Nem lehet a hitbe bele születni, nem lehet örö-

kölni, nem lehet megvásárolni. A bűn vermének mélyébe szüle-

tünk bele. Ott gubbasztunk mindannyian. Vagy, ahogy valaki ezt 

olyan találóan megfogalmazta: „Mindenki Istennek hátat fordítva 

születik ebbe a világba.” Erről az állapotról beszél a Szentírás. 

Ha valaki eddig másképpen gondolta, akkor jó, ha elkezd barát-

kozni azzal a gondolattal, amiről a Biblia tanít, ahogy Isten lát 

minden embert. 
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Erről ír Jeremiás könyve: „9Csalárdabb a szív mindennél, ja-

víthatatlan…” Jer 17,9 és „23De ennek a népnek lázongó és 

dacos szíve van, állandóan lázadozik. 24Eszükbe sem jut, hogy 

féljék Istenüket” Jer 5,23-24a és „23Majd ha meg tudja változ-

tatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is 

jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat!” Jer 13,23. 

Ír a Zsoltárok könyve: „3Mindnyájan elfordultak tőle, egy-

aránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember 

sem.” Zsolt 14,3 

„4Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Sen-

ki sem tesz jót, egyetlen ember sem.” Zsolt 53,4 

Beszél Pál apostol: „Mert nincs különbség: 23mindenki vétke-

zett, és híjával van az Isten dicsőségének.” Róm 3,22 

Így lát bennünket Isten, ez a vélemény e rólunk. De ezért 

is beszél arról az Ige, hogy nem kell abban az állapotban meg-

halni, amibe bele születünk. Ebből az állapotból van kiút. Ezt az 

állapotváltozást Isten megtérésre hívásával, az ember „igenével” 

és Isten Szentlelkének újjászülő munkájával lehet elnyerni. Erről 

is beszél, tanít a Szentírás. 

Erről ír Ezékiel próféta: „26Új szívet adok nektek, és új lelket 

adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet 

adok nektek. 27Az én lelkemet adom belétek” Ez 36,25 

Erről beszél Jézus is: „ha valaki nem születik víztől és Lélek-

től, nem mehet be az Isten országába.” Jn 3,5 

Erről ír Pál apostol: „3Mert valamikor mi is esztelenek, enge-

detlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élveze-

tek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyű-

löltek és egymást gyűlölők. 4De amikor megjelent a mi üdvö-

zítő Istenünk jósága és emberszeretete, 5nem az általunk 

véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvö-

zített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek ál-

tal, 6akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvö-

zítőnk által, 7hogy az ő kegyelméből megigazulva reménysé-

günk szerint részesei legyünk az örök életnek.” Tit 3,3-7.  
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Ezt az állapotváltozást, akarati döntést, fordulatot hívja az Ige 

megtérésnek az emberi oldalról és ezt az állapotváltozást, vagy 

helyesebben természetváltozást hívja a Szentírás újjászületésnek, 

ahogy Péter írja: „3Az ő isteni ereje megajándékozott minket 

mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy 

megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el 

minket. 4Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek 

nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni ter-

mészet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusz-

tulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” II Pt 1,3-4. Erre 

van minden embernek szüksége, különben nem nyer bocsánatot, 

nem kap új életet és nincsen örök élete sem. Ha valaki nem tud 

beszélni a hitre jutásáról, ha valaki zavarban van, ha megkérde-

zik, mikor jutottál hitre, hogyan is történt ez az állapot – vagy 

természetváltozás a te életedben, ha nem tud erről őszintén be-

szélni, akkor nincs miről beszélni. Ezért hirdetjük az életrendezés 

lehetőségét, mert azt szeretnénk, ha ti is abban részesülnétek, 

amiben részesülhetett Pál apostol, részesülhettem én is és tudom, 

hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik tudnak és szívesen 

beszélnek arról a fordulópontról. Lehet, hogy nem volt olyan ka-

tartikus, teátrális „élményed”, mint Pál apostolnak. Nem veszítet-

ted el a szemed világát egy időre, de eltudod-e mondani, hogy 

mikor szólított meg téged az Úr Jézus, mikor törte össze a szíve-

det, mikor kezdett el fájni a bűn, mikor érezted a súlyát Jézus 

Krisztus kereszthalálának? Mert az Atya ezt szeretné bennünk 

kimunkálni, hogy lássuk, mit tettünk Jézussal a kereszten, és ne 

hidd, hogy azt a farizeusok és az írástudók, a tomboló tömeg tet-

te, nem ezt te tetted, meg én tettem. A te bűneid és az én bűneim 

vitték oda a keresztfára. Isten annyira féltőn szeret téged, amit 

így fejez ki a Jeremiás könyvében: „17Mondd el nekik ezt az 

igét: Szememből könnyek hullanak éjjel-nappal, és nem 

apadnak el.” Jer 14,17. Az Atya féltő szeretete, látva, hogyan 

vergődünk a bűn mélységében, bár ez sokaknak még nem fáj, de 

az Atyának fáj és könnyeket ejt az emberért. Ez a szeretet, ami-

kor az Atya sír, a mi bűneink miatt. Micsoda változás, amikor te 

pedig fogsz tudni sírni az Atya szenvedése, amit okoztál neki és 
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a saját bűneid miatt. Amikor Isten félt téged, akkor tudd meg, 

hogy könnyeket ejt érted! De könnyeket kell ejtenie akkor is, 

mikor az ítéletet kell végrehajtania. Az ítéletet akkor is végre kell 

hajtania, ha fáj, de Isten igazságos és következetes Isten. 

„…féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűné-

ért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. ” 

II Móz 20,5b. Ezért Isten büntet és ítéletet is végrehajt. Ennek az 

ítéletnek lehetünk mi is szemtanúi, amikor a babilóni fogságról 

olvasunk. A bűnöket nem csak a világon, az istenteleneken kéri 

számon, hanem az ő népén is. Ámósz próféta könyvében éppen 

erről olvashatunk: 

„6Így szól az ÚR: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok 

meg Gázának, mert a foglyokat mind elhurcolták, és kiszol-

gáltatták Edómnak. 7Ezért tüzet bocsátok Gáza várfalára, és 

az megemészti palotáit. 8Kiirtom Asdódból az uralkodót, és 

Askelónból a fejedelmet. Azután Ekrón ellen fordulok, el-

pusztul a filiszteusok maradéka is, - mondja az én Uram, az 

ÚR. ”Ám 1,6-8 

Olvassuk végig. Felsorolja Izraelt körülvevő országokat, de a 

felsorolásban ott van Izrael és Jákób háza, az ő választott népe is: 

„6Így szól az ÚR: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok 

meg Izráelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár sa-

ruért a szegényt. 7Azt kívánják, hogy a nincstelenek a föld 

porát szórják fejükre, és elutasítják a nyomorultak ügyét. 

Apa és fia ugyanahhoz a nőhöz jár, így gyalázzák meg szent 

nevemet. 8Zálogba vett ruhán nyújtózkodnak minden oltár 

mellett, és a megbírságoltak borát isszák Istenük házában.” 

Ám 2,6-8 és 

„13Halljátok, és tanúskodjatok Jákób háza ellen! - így szól az 

én Uram, az ÚR, a Seregek Istene: 14Amikor megbüntetem 

Izráelt bűnei miatt, megbüntetem Bételt is oltárai miatt. Le-

törnek az oltár szarvai, és a földre hullnak. 15Összedöntöm a 

téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsont 

házak, vége lesz a sokféle háznak - így szól az ÚR.” Ám 3,13-

15. 
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Isten ítéletet tart az ő népe felett. Sőt, még súlyosabb ítélete van 

azon, aki tudná, hogy mit kellene tennie, de nem teszi, ezért Isten 

ítélete már itt ezen a földön utolérheti. Hány alkalommal tartott 

Isten ítéletet népünk, egyházunk, vagy akár a gyülekezet életé-

ben? Hány alkalommal éreztük az Isten iránti hűtlenség követ-

kezményeit, lesújtó büntetéseit? Néhány hónappal ezelőtt valaki 

nekem azt mondta – hívő, gyülekezetbe járó ember –, hogy Isten 

szeretetével nem fér össze az örök kárhozat. A kárhozat nem lesz 

örök, hanem ideig-óráig tart, hogy tanuljon belőle az ember. 

Tudjátok, ez hazugság! Az a baj, hogy sokan a szeretetet feljebb-

rendűnek tartják az igazságnál. Pedig ezek egymás mellé vannak 

rendelve. Tudniillik, a szerető Isten és az Igazságos Isten egy-

szerre van jelen. A szerető Isten kegyelmét kínálja és a Jézus 

Krisztuson végrehajtott ítéletet számítja be, de a bűneiből nem 

megtért, a bűnbocsánatot elutasító, a Krisztuson végrehajtott íté-

letet nem elfogadó emberen pedig Isten nem tudja beszámítani 

azt, amit az ember nem fogadott el!  

Vagy a Krisztuson végrehajtott ítéletet számítja be neked, mert 

elfogadtad, vagy rajtad hajtja végre igazságosan ítéletét a „bűn 

zsoldja a halál” kijelentés alapon. Nem lehet a szerető Istennel 

takarózni. Sokan ezt teszik ma is. Pedig Isten ítéletet tart. Ezt 

erősíti meg Zakariásnak ezen látomása. „De eljöttek ezek, hogy 

megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat, mert szar-

vukkal támadtak Júda országára, és szétszórták.” 

Kovácsmesterek jönnek, hogy letörjék a „szarvakat”. A szarv 

mint szimbólum, a hatalomnak volt a jele. Azért jöttek, hogy a 

népek szarvait letörjék, végrehajtsák Isten ítéletét az erőszakos, a 

hódító háborúkban örömüket lelő, a kis népeket eltipró birodal-

makon. A mesteremberek alakja természetesen szimbolikus, Is-

ten eszközeit jelképezik ők. Mint ahogy Isten ítéletét láthatjuk 

Ézsaiás könyvében is: „De ha nem hisztek, nem maradtok 

meg!” Ézs 7,9b vagy Jeremiás könyvében „5De nem hallgattak 

és nem figyeltek rájuk, nem tértek meg gonoszságukból, ha-

nem más isteneknek tömjéneztek. 6Ezért áradt ki lángoló ha-
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ragom, és lángolt Júda városaiban meg Jeruzsálem utcáin, 

úgyhogy rommá és pusztává lettek.” Jer 44,5-6. 

Ma olvastam Sámuel könyvéből Dávid és Nátán találkozását, s 

nagyon megdöbbentett egy mondat: „13Akkor ezt mondta Dá-

vid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dá-

vidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg. 14Mivel 

azonban ezzel a tettel okot adtál az ÚR ellenségeinek a gya-

lázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született ne-

ked.” II Sám 12,13-14. Nagyon kemény és fájdalmas, talán 

megmagyarázhatatlan, de Isten végrehajtja ítéletét és a követ-

kezményeket pedig viselni kell Dávidnak is! Tetszik, nem tetszik 

– az igazságos Isten tulajdonsága ez. 

A látomás végén azonban valami felragyoghatott a népnek 

és felragyoghat az olvasónak, amit a Zsoltár írója olyan szépen 

fogalmaz meg: „8Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosz-

szú, szeretete nagy. 9Nem perel mindvégig, nem tart haragja 

örökké.” Zsolt 103,8-9. Felragyog a remény Jeruzsálem számá-

ra. Az addig lerombolt, kizsákmányolt, emberektől elhagyatott 

városba újra élet fog költözni. Ezt az életet pedig maga az Úr 

fogja adni. Mert Isten az élet Istene és élő pajzsként védelmezi az 

övéit. Aki már az övé, azt képes mindentől megóvni, ezért teszi 

Ézsaiás könyvében azt az ígéretet: „2Ha vízen kelsz át, én veled 

vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben 

jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. 3Mert én, 

az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” 

Ézs 43,2-3. Isten oltalma, tüzes fala a legerősebb, legbiztosabb-

nak látszó falnál is erősebb. Ezért mondja: „32Azért ezt mondta 

az ÚR Asszíria királyáról: Nem jut be ebbe a városba, és nyi-

lat sem lő rá; nem fordít feléje pajzsot, töltést sem emel elle-

ne. 33Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba 

nem jut be, így szól az ÚR. 34Pajzsa leszek ennek a városnak, 

és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért.” 

II Kir 19,32-34. Ha az Úr nem akarja megvédeni, akkor pedig 

legyen bármilyen biztos fal, amely körbe veszi, meg fog minden 

semmisülni: „8Az ÚR akarta, hogy lerombolják Sion leánya 

várfalát: mérőzsinórt feszített, nem hagyta abba keze a pusz-
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"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 
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títást. Gyászol az erőd és a várfal, együtt omladoznak.” Jer 

Sir 2,8. Isten az egyetlen, aki megtud mindentől óvni, nincsen 

olyam emberi védelem, nincsen olyan biztosítás, ami garancia 

lehetne, de aki az Úrban bízik, annak tüzes fala lesz. Még a leg-

erősebb ellenség sem fog erőt venni az olyan hívőn, aki az Úr 

oltalma alatt van. A Benne hívők Isten védelmét élvezhetik, és Ő 

garanciát ad arra, hogy aki Benne bízik, azt Ő megóvja minden 

bajtól és veszedelemtől. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz baj és 

nem lesz veszedelem, hanem azt jelenti, ha lesznek is, jönnek is, 

Neki van hatalma megóvni.  

A kérdés, hogy rá tudjuk–e bízni magunkat arra az ígéreté-

re, hogy „9Én magam oltalmazom mindenfelől - így szól az 

ÚR -, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen.” Az 

Ő ígérete az, hogy mindenfelől, a leggonoszabb hátsószándék 

sem, a legalattomosabb tőrbecsalás sem árthat azoknak, akik az 

Úrban bíznak, mert Ő tüzes falként veszi körbe az övéit, akik 

Őreá bízták az életüket, akik Őt követik és félik, Neki járó enge-

delmességben élnek és az Ő dicsőségét keresik. Azokat Ő meg-

óvja és védelmezi. Nekünk ilyen drága Urunk van, aki azt is 

ígérte: „29Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erős-

sé teszi. 30Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkivá-

lóbbak is megbotlanak. 31De akik az ÚRban bíznak, erejük 

megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lan-

kadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézs 40,29-31. 

        

Ámen!  


