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„16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
Jn 3,16 

 
Drága Gyermekek, Óvó nénik, Szülők! 
Drága Gyülekezet! 
 

Engedjétek meg, hogy most egy olyan Igéről prédikáljak 

nektek, amelynek igehelye fel van írva azokra a lufikra, melyeket 

kapni fogtok majd az istentisztelet végén. Ezzel elárultam nektek 

egy titkot, egy meglepetést. Szeretitek a meglepetéseket? Szeret-

nék nektek egy másik meglepetésről is beszélni. Szeretném kérni, 

hogy figyeljetek erre a meglepetésre, mert ha megértitek ennek a 

meglepetésnek az igazi üzenetét, ha szívetek megnyílik ezen meg-

lepetés előtt, akkor megváltozhat az életetek. Ezt az Igét, melyet 

felolvastam nektek – eltudjuk mondani együtt még egyszer? 

„16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
Jn 3,16 

Ezt az Igét úgy is nevezik, „a biblia dióhéjban”.  Ez a mondat ösz-

szefoglalja mindazt, ami a Szentírásban van. Egyetlen egy mon-

datban!  

Nézzük meg, mit jelent ez a mondat. Nem a mondat elején kez-

dem, hanem a közepén, hogy megértsük az ok-okozati összefüg-

géseket. Azt mondja Jézus: „el ne vesszen”. Mit jelent ez? Nagyon 

komoly dolgokat fogok mondani, s nem azért, hogy megijesszelek 

benneteket, hanem azért, hogy megértessem veletek az élet igazi 

örömét. Szeretitek az örömhírt? Igen? Mert akkor ennek nagyon 

fogtok majd örülni? Most olyan dolgot fogok nektek mondani, 

amitől nem kell megijedni, de komolyan kell venni. Olyan ez, mi-

kor édesanya feltálalja az ebédet, s azt mondja, hogy „forró a le-

ves, vigyázz!” Ettől nem kell megijedni, de komolyan kell venni! 

Amikor Isten megteremtette a világot, akkor minden nagyon szép 
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volt. Képzeljétek el, hogy az emberek nem veszekedtek egymás-

sal. Nem kiabáltak, nem káromkodtak, nem beszéltek csúnyán. 

Nem csapták be egymást, nem hazudtak egymásnak, nem mond-

tak rosszat a másikról. Hanem szerették, tisztelték egymást. Ked-

vesek voltak egymással, szépen beszéltek egymással. Tudjátok 

miért? Mert az emberek szerették Istent és Isten szeretete volt az 

emberekben. Mert ahol Isten szeretete van, ott nincsen gyűlölet, 

nincsen félelem!  

 Így éltek akkor az emberek, Ádám és Éva egymással és Is-

tennel. Minden olyan szép volt. Szeretnétek ilyen életet, így élni? 

Hát hogyne szeretnénk olyan életet, ahol nincsen szomorúság, nin-

csen fájdalom, ahol nem sírnak az emberek, csak a nevetéstől. Sze-

retnénk ilyet. S képzeljétek el, ez a csodálatos, tökéletes élet egy-

szer csak elromlott. Az ember kihúzta a kezét Isten kezei közül, 

azt mondta, hogy majd én megyek a saját fejem után, Isten nekem 

ne mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. És 

az ember elhagyta Istent, s azóta van, hogy emberek veszekednek 

egymással, rosszat mondanak egymásra, bántják egymást és azóta 

éli az életét az ember könnyek között. Hol én sírok mások miatt, 

hol mások sírnak miattam. S akkor valami belépett az ember éle-

tébe, amit úgy hívnak, hogy bűn. Tudtok bűnöket felsorolni? Lát-

játok, ezzel van tele az ember szíve. Minden emberé. A kicsiké és 

a nagyoké, a fiataloké és az időseké egyaránt. Ilyenek vagyunk 

mindannyian. Kiknek látványosabban, kiknek kevésbé, de mind-

annyian ilyenek vagyunk kivétel nélkül! Mindenki, akik megszü-

letik erre a földre, minden ember ilyen. Önállóan akarja élni az 

életét, akaratos, hisztis, nekem ne mondja meg senki, mit csinál-

jak, majd én tudom! Milyen korán akartok gyermekek önálló-

sodni, s nem engeditek, hogy szüleitek vezessenek benneteket, ha-

nem akaratoskodtok. S ilyen voltam én is és mindannyian ilyenek 

vagyunk, amióta a bűn létezik. Tehát a Biblia azt mondja az em-

berről, hogy bűnös. A bűn pedig az, hogy emberek nem hisznek 

Istenben és nem hisznek Istennek! Ez a bűn és ebből következik, 

hogy olyan dolgokat tesz az ember, amiket az előbb felsoroltam. 

Sem Istenben, sem Istennek nem hisznek. Ha hinnének, akkor úgy 

is élnének!  
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Azt is tanítja a Biblia, hogy aki Isten nélkül élte az életét ezen a 

földön, az Isten nélkül is hal meg és ott még rosszabb lesz, mint 

ezen a földön, de én nem akarok erről nektek ma beszélni, hanem 

inkább arról, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem 

azt akarja, hogy megtérjen és éljen! (Ez 18,23). Isten nagyon sze-

reti az embert és Istennek nagyon fáj, hogy az ember nem hisz 

benne, nem hisz neki és nem szereti Őt. Isten nagyon sok könnyet 

ejt emiatt. Azt olvassuk a Bibliában Istenről, azt mondja: „Sze-

memből éjjel-nappal hullanak a könnyek, nem apadnak el.” 

Jer 17, 23. Isten nagyon szomorú, hogy az ember ilyen, de ennek 

ellenére nagyon szereti az embert. Oly annyira, hogy nem akarja, 

hogy elvesszen. Ezért tudjátok mit tett Isten? Elküldte az Ő Fiát, 

Jézus Krisztust! Jézus azt mondta, hogy Ő kész eljönni erre a 

földre és meghalni az emberért. Ő kész minden terhet átvállalni, 

magára vállalni, minden adósságomat, a bűn adósságát rendezni. 

Jézus azért jött, hogy helyettem, miattam és értem meghaljon! 

Megnéztem a Magyarországi Igazságszolgáltatás alapelveit, s 

benne azt olvastam: „igazságszolgáltatás előtt minden ember 

egyenlő, a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.” 

Isten előtt is minden ember egyenlő, nincs különbség, mindegy, 

hogy valaki lelkész, vagy gyülekezeti tag, minden, hogy felü-

gyelő, presbiter, orvos, óvó néni. Nincs különbség! Isten előtt 

minden ember egyenlő. Erről a római levélben beszél Pál: „Mert 

nincs különbség, 23mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten 

dicsőségét, 24Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisz-

tus Jézusban lett váltság által.” Róm 3,22b-24. Nincs különbség, 

mindenki vétkezett, minden ember bűnös és mindenkire egyfor-

mán vonatkozik az, amit Isten mondott. Mert azt mondta, hogy a 

bűn zsoldja, fizetsége a halál (Róm 6,23). De mit csinált Isten? 

„16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta…”. Jézus Krisztus meghalt az emberért, így már nem az em-

bernek kell bűnhődnie a bűneiért, hanem az Ő Fiának, Jézus Krisz-

tusnak. És minden, amiért nekem kellene felelnem, azért Jézus fe-

lelt. Hadd mondjak egy példát, hogy megértsétek: 
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Tegyük fel, hogy nekem rengeteg adósságom van, olyan sokkal 

tartozom, hogy soha az életbe nem fogom tudni megadni. És ez az 

adósság csak növekedni fog. Emiatt teljesen el vagyok keseredve, 

kétségbe vagyok esve és kilátástalanná lesz az életem. Ezt az adós-

ságot én nem tudom kifizetni, esélyem sincs arra, hogy rendez-

zem. S egyszer csak valaki odajön hozzám, s azt mondja nekem: 

„Krisztián! Én átvállalom minden adósságodat! Én mindent ren-

dezek!” Neki kellene rendezni? Az ő adóssága? NEM! Neki kéne 

visszafizetni? NEM! De ő azt mondja, ő mindent rendez és én tel-

jesen tiszta lappal indulhatok, minden adóságom rendezve van. 

Nekem csak el kell hinnem, hogy az rendezve! 

Tudjátok, Isten azért küldte az Ő Fiát, Jézus Krisztust, hogy min-

den bűnömet, amiért nekem kellene felelni, amiket én követtem 

el, én „halmoztam fel”, azt Ő magára vállalta és meghalt helyet-

tem. Rendezte az adósságomat Jézus Isten felé. A bűn adósságát. 

S mivel meghalt helyettem és rendezett mindent, Ő csak annyit 

kér, hogy én ezt higgyem el! Semmi mást nem kér, és nem kíván! 

Ezt fogadjam el és higgyek benne. Ennyi a feladatom! És én ezt 

elhiszem, mert Ő megígérte. „16Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-

szen,”. Tulajdonképpen csupán a hit a feltétele, hogy ne vesszek 

el, mert azt mondja az Ige: „6Hit nélkül pedig lehetetlen Isten-

nek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik 

és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” Zsid 11,6. Egy tör-

ténetet hadd meséljek el, hogy igazán közel hozhassam hozzátok 

Jézus váltságát: 

Azért a bűnért már valaki szenvedett… 
 
„Az Amerikai Egyesült Államokban történt néhány évtizede. Egy 

ikertestvérpár, akik közül az egyiknek rendezett volt az élete, egy 

élő hitű, gyülekezetbe járó fiatalember, aki az Úr gyermeke lehe-

tett. Kiegyensúlyozott élete volt, szerette az Urat, nagyon ragasz-

kodott Hozzá. Az ikertestvére élete azonban lecsúszott, belekeve-

redett egy rossz társaságba, bűnöztek, a város azon negyedében 

rosszhírű bandával járt nap, mint nap. Történt egy nap, hogy előre 
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megterveztek egy rablást, amely sajnos kettősgyilkosságba torkol-

lott, s ezt a gyilkosságot ez a fiú követte el. Próbált menekülni a 

tett színhelyéről, nyomában a rendőrség, ruhája tiszta vér volt. Ez 

a fiú pedig csak menekült, minden erejét összeszedve próbált el-

bújni a rendőrség elől. Haza rohant, s mikor látta az otthon lévő 

ikertestvére zilált, vérben úszó testvérét, tudta, hogy nagy a baj. 

Azt mondta neki: add át nekem a véres ruháidat, te vedd át az 

enyémet, rohanj, menekülj, én majd mindent elintézek. Ő el is tűnt. 

Nem telt el sok idő, a rendőrség a tett színhelyéről megérkezett a 

lakásra, bementek, s elfogták az ártatlan fiút, aki közben magára 

vette a vértől ázott ruhát. A kézzelfogható bizonyítékok miatt a bí-

róság gyorsított eljárást folytatott le, s mivel a vád előre megter-

vezett, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság volt, ezért a 

bizonyítékok egyértelműsége miatt hamar meghozták az ítéletet, 

halál. Közben a másik fiú a szomszédos államokba menekült, s ott 

próbálta magát meghúzni valahol. Teltek-múltak a hónapok, s a 

fiú a halálsoron várta, hogy végre hajtsák az ítéletet. El is jött a 

nap, mikor is a fiút kivégezték. Néhány hónap múlva az ikertestvért 

annyira megviselték a történtek, hogy visszajött az államokba, s 

elhatározta magát, hogy megkeresi a bírót, aki az ítéletet hozta, s 

feladja magát. Úgy is tett, a bíró elé állt, s elmondta neki, hogy 

abban a rablógyilkosságban, amelyben meghozta az ítéletet, s a 

testvérét kivégezték, az ártatlan ikertestvérét végezték ki, nem ő 

követte el a bűntényt, hanem ő, aki most előtte áll. A testvére ár-

tatlan volt, neki kell bűnhődnie. Ekkor a bíró azt mondta neki: 

„Fiam, azért a bűnért már valaki szenvedett! Menj el, élj ennek 

tudatában!” 

Ha Ő ezt mondja, akkor én elhiszem, akkor nem kételkedem ab-

ban, hogy az én bűneimnek a büntetését magára vállalta! 

 Még egy dolgot olvashatunk ebben a mondatban: „el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen.” Jézus Krisztus nem csak a 

múltamat rendezte el, hanem a jövőmet is, mert azt mondja, ha 

valaki hisz Őbenne, akkor örök élete van. Emlékeztek, miről be-

széltem az elején? Milyen volt az élet a bűn előtt? Istennel éltek 
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teljes harmóniában és az emberek nem veszekedtek egymással. Is-

ten örök életet ígér azoknak, akik Jézus Krisztust elfogadják Meg-

váltónak. Ebben az örök életben, amelynek helye a Mennyor-

szág,– olvashatjuk a Jelenések könyvében – „Ő velük fog lakni, 

azok pedig az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. 4Le-

töröl szemükről minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem 

gyász, sem jajgatás, sem fájdalom. 7A győztes részesedik 

mindebben.” Jel 21,3-4.7.  

 
Drága Gyermekek, Óvó nénik, Szülők! 
Drága Gyülekezet! 
 

Ezt a meglepetést, ezt az örömhírt hoztam számotokra és 

kívánom mindannyiótoknak, hogy egyszer majd fogadjátok el Jé-

zus Krisztus megváltóul, higgyetek abban, hogy Ő mindent ren-

dezett a golgotai kereszten, minden adósságot, amit felhalmoztál 

Istennel szemben, azt Ő kiegyenlítette, rendezte, Ő megbocsát 

mindent és Jézus Krisztusban az Isten a minket terhelő adóslevelet 

odaszegezte a keresztfára. 

Mi tehát a Biblia dióhéjban? Hogyan szeret engem Isten? 

„16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
Jn 3,16  


