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2020. március 22. 
Nyíregyháza 
Istentisztelet 
Igehirdetés címe: A bűn elleni „Vakcina” 
 

(1. dia) „22Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső 

ember szerint, 23de tagjaimban egy másik törvényt látok, 

amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a 

bűn tagjaimban lévő törvényével. 24Én nyomorult ember! 

Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25Hála 

legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én 

magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, 

testemmel azonban a bűn törvényének.” Róm 7,22-25 

 
Kedves Virtuális Gyülekezet! 
 

Azt gondolom, egy igazán különleges istentiszteleten 

lehetünk együtt, hiszen ez a csodálatosan megújult gyülekezeti 

terem vált szószékké és a monitoron keresztül az otthonaink 

váltak templomtérré. Fizikálisan egy áthidalhatatlan távolság 

van most közöttünk, de a technika segítségével áthidalhatóvá 

vált, hogy Isten Igéje eljuthasson az otthonokba. Ebben a kö-

rülményben jutott eszembe az az Ige, melyet úgy olvashatunk 

(2. dia) „Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.” II Tim 

2,9. Az Ő Igéje ilyen helyzetben is hirdettetik! Isten Szentlelke 

nincsen a templom falai közé beszorítva, hanem Ő még a leve-

gő rezgésén keresztül is, a hang wifi frekvenciáján keresztül is 

meg tud szólítani, behatolhat a szívünkbe, formálhat, és az ott-

honi körülmények között is megtapasztalhatjuk a (virtuális) 

gyülekezet közösségét és Isten Szavának hatalmát és erejét. 

Arról is olvashatunk a Bibliában, hogy (3. dia) „17A hit tehát 

hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” Róm 

10,17, tehát ilyen különleges helyzetben is, ha nem tudunk 

egymásnak köszönni a templomkapuban, nem tudunk egymás-

sal kezet fogni, nem tekinthetünk egymás kezébe, a hagyomá-

nyos gyülekezeti közösséget nem is élhetjük meg, a legfonto-

sabb, hogy Krisztus beszéde hangzik az éter hullámain keresz-

tül is és hit ébredhet ilyen formában is emberek szívében, mert 

megtanulhattuk, Isten Igéje nincsen bilincsbe verve. 
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Egy különleges istentisztelet ez a mai, és ki tudja, med-

dig kényszerülünk ilyen formában tartani alkalmainkat, hiszen 

emberek ezrei, tízezrei kényszerülnek az otthon falai közé egy 

ilyen járványügyi helyzetben. Sokan feszülten figyelik, vajon 

mi lesz a végkimenetele. Akik eddig nem vették komolyan, 

azok is elgondolkodnak, hogy hogyan hatalmasodik el a világ-

ban, hogyan lesz úrrá, ha nem figyelünk egymásra, nem gon-

dolkodunk felelősségteljesen. Már lassan nincsen olyan or-

szág, ahol ne ütötte volna fel a fejét a vírus és lassan nincsen 

olyan nemzet, ahol ne tapasztalnák meg a vírus okozta veszte-

séget és gyászt. Valljuk meg őszintén, a ma embere, aki korlá-

tok nélkül élhet nincsen berendezkedve ilyen korlátok és kor-

látozások közé. Meg kell tanulnunk újra ebben a drasztikusan 

fejlődő, „mindent megtehetünk” gondolkodású világban, hogy 

az emberi élet is rendkívül sebzékeny, törékeny és egy szabad 

szemmel nem látható idegen mikro élet ennyire befolyásolhat-

ja a makró életet és akár romokba döntheti. Ahogy romokba 

döntötte – közeledve Igénkhez – az emberi életet a bűn is. 

Szemmel nem látható, sőt még mikroszkóppal sem mutatható 

ki, mégis minden emberi életet, emberi kapcsolatokat (4. dia) 

megmérgezett és ez a méreg behatolt az ember génjeibe, DNS-

eibe, megmérgezett, megfertőzött mindent romba döntött min-

dent. Erről beszél Pál apostol a Római levélben is (5. dia): 

„mind bűn alatt vannak, 10amint meg van írva: „Nincsen 

igaz ember egy sem, 11nincsen, aki értse, nincsen, aki keres-

se Istent. 12Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, 

és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. 13Nyitott 

sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajku-

kon; 14szájuk átokkal és keserűséggel van tele. 15Lábuk 

gyors a vérontásra, 16romlás és nyomorúság jár a nyomuk-

ban, 17és a békesség útját nem ismerik: 18Isten félelmével 

nem törődnek.” Róm 3,9b-18. Ez a kígyóméreg a bűnesetben 

behatolt az ember szervezetébe, s azóta minden megromlott. 

Azóta kígyóméreg a beszédünk, a tettünk, a gondolataink és 

mindent megfertőzött, átitatott és ez így megy nemzedékről 

nemzedékre. Aki ezt nem fogadja el, az homokba dugja a fejét 
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és nem akarja a valóságot elfogadni. Ahogy ma is vannak, akik 

nem akarják tudomásul venni, hogy ez a járványhelyzet nem 

játék és mit sem törődve élnek, tesznek ugyan úgy, ahogy ed-

dig. A bűn is behatolt az ember tagjaiba, átvette az uralmat a 

testébe, a beszédébe, a gondolkodásába, szétterjedt az emberi 

testben, beépült a véráramba, az ember génjeibe, a szívébe, a 

szavaiba, megfertőzte a gondolkodását és ennek hatalma alatt 

éli az életét az ember. Nem tud mit tenni, kénytelen így élni.  

Mindannyian a bűn hatalma alatt élünk. Az ember ebben 

a mérgezett, fertőzött állapotban van lelkileg is, de vannak, 

akik ezt túlzásnak érzik. Pedig higgyétek el, ez nem túlzás! 

Micsoda kényszer gondolatai vannak az embernek. Egyszer 

nem olyan régen valaki mesélte, hogy vezetés közben többször 

van olyan gondolata, hogy félre rántsa a kormányt, amikor jön 

vele szembe egy autó. Micsoda ördögi gondolat. Hányak van-

nak, akik rabságban, függőségben élik az életüket és egyszerű-

en nem tudnak tőle szabadulni. Ma Magyarország lakosságá-

nak 10 %-a küzd alkohol problémákkal, s egyszerűen nem tud-

ja letenni. A napokban láttam az egyik közösségi oldalon ezt a 

képet (6. dia), nagyon találó és igaz.  

 

 

 

 

 

 

S valóban hány házasságot, szülő-gyermek kapcsolatot mér-

gez, fertőz meg?  

Nem olyan régen hallottam ezt a történetet, amely rámu-

tat arra, mennyire mérgezett, fertőzött az emberi élet, családja-

ink, kapcsolataink. „Egy gyermek, aki az iskolába nagyon jó 

tanuló volt, egyik hétről a másikra leromlott az átlaga, nagyon 
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rosszul teljesített, sorba rossz dolgozatokat írt, dekoncentrált, 

kialvatlan, fáradt volt. A tanár néni egyik óra után oda ment 

hozzá, s megkérdezte, mi a probléma. A gyermek elodázta a 

kérdésre a választ, legyintett, s azt mondta. Semmi. Ez a peda-

gógus azonban nem hagyta magát lerázni, s elkezdett vele be-

szélgetni. Aztán kiderült, mert a gyermek elmondta – kiöntötte 

a szívét a tanító néninek –, hogy édesanyja-édesapja minden 

nap veszekednek egymással, rengeteg mindent vágnak egymás 

fejéhez, s mindennek szem – és fültanúja volt a gyermek. Aztán 

az édesanyja egyik este azt mondta, hogy neki mindenből elege 

van, elmegy itthonról. Az édesapa sem hagyta ezt szó nélkül, s 

azt mondta, nem, ő fog elmenni itthonról, s itt hagy mindent. 

Azóta a gyermek minden éjjel 2-re beállítja az órát, felkel, át-

megy szülei hálószoba ajtajához és nézi, hogy mikor megy el 

anyukája vagy apukája.”. Micsoda dráma egy család életében? 

Mennyi bűnt elkövetünk gyermekeinkkel, szüleinkkel szem-

ben? És ott van az a felismerés, hogy egyszerűen nem tudunk 

nem vétkezni! Azonban van ebből szabadulás! Nem kell így 

leélni az életet. Nem kell a bűn hatalma alatt, annak fogságá-

ban élni. Nem szükséges tönkretenni a magunk és mások életét 

a bűn mérge miatt. Nem kell abban a félelemben, szorongás-

ban élni, hanem van belőle szabadulás.  

Ahogy most is arra várunk, és kutatók, virológusok éjt-

nappallát azon fáradoznak, hogy a koronavírus elleni vakcinát 

(7. dia) előállítsák, hogy megtalálják a vírus ellenszerét, Isten 

is adott a bűn mérge, vírusa ellen egy vakcinát (7/a dia), aki 

Jézus Krisztus. Aki befogadja Őt, engedi, hogy az Atya „beolt-

sa” Jézus Krisztussal, engedi, hogy az „Ellenanyag” bekerül-

jön az életébe, annak új természete lesz. Ez az „Ellenanyag” 

megöli a bűn mérgét, vírusát, megszabadítja a bűn hatalma alól 

és a kegyelem hatalma alatt fog élni. Természetesen ez nem 

azt jelenti, hogy immunissá válik a bűnre, mert ebben a testben 

az az úgynevezett óemberi természet is jelen van, de már nem 

az az uralkodó! (8. dia) Amikor bekerül a méreg, a vírus az 

ember szervezetébe – ahogy a képen is láthatjuk –, törvénysze-

rű, hogy az a vírus sejtjei elkezdenek dolgozni az ember szer-
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vezetébe és törvényszerűség, hogy a vírus egyre inkább hatal-

mába keríti a szervezetet, legyengíti, és akár átadja a halálnak. 

A vírusnak való kiszolgáltatottság idézi elő azt a törvényszerű 

kényszerűséget, hogy legyőzi az egészséges testet, és hatalmá-

ba keríti az egészséges sejteket. A bűn is így jutott be az Isten 

iránt való engedetlenség által az ember lelki életébe, s törvény-

szerűség hogy a bűn mérge, vírusa legyengítette, meglazította 

az Istennel való kapcsolatot, a lelki életet és átadta a lelki ha-

lálnak az embert. Azonban az a jó hírem van, hogy meg van a 

vakcina a bűn mérge, vírusa ellen! Isten adott „egy Oltóanya-

got” Jézus Krisztus személyében, s erről beszél Pál a követke-

ző fejezetben, hogy aki ezt a vakcinát megkapta, az már nincs 

a bűn és a halál hatalma alatt. (9. dia) „Nincsen azért most 

már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus 

Jézusban vannak, 2mert az élet Lelkének törvénye megsza-

badított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényé-

től.” Róm 8,1-2. Krisztus győzelmet aratott a bűn hatalma, 

vírusa, mérge ellen és a belső embert, Isten Szentlelke megújít, 

megszentel, újjá tesz, újjá teremt, amikor az új természet „ol-

tóanyaga” bekerül az ember „szívébe”, akkor – ahogy Péter 

levelében olvassuk – isteni természet részesévé lesz (I Pt 1,4).    

A bűn az óemberrel kisebb csatákat megnyerhet, de Jé-

zus Krisztus, mint „oltóanyag” végső győzelmet aratott a bűn 

és a halál mérge, vírusa ellen. Ez a kettő együtt van jelen egy-

szerre. A belső ember és a valóságos „hústest” ember állandó 

harcban van és ez a harc egyedül Jézus Krisztusban oldódik 

fel. Ezért menekülünk állandóan Jézus Krisztushoz, ezért hi-

tünk, életünk alapja, mert benne feloldódik minden. (10. dia) 

Ő győztes Úr, Ő éltető „Vakcina”, „Oltóanyag”, aki az éle-

tünkbe való bekerüléssel hatástalanná tudja tenni a bűn és a 

halál mérgét, vírusát, amely minden embert ezen a világon 

megmérgezett. A bűn világjárványára egyedül Jézus Krisztus 

lehet a megoldás! Ezért hirdetjük Őt, ezért beszélünk Róla 

szószékről, teszünk bizonyságot embereknek, mert a bűn mér-

ge, vírusa romokba döntötte az emberi életeket, kapcsolatokat, 

házasságokat, s a bűn ellen egyetlen vakcina van, Jézus Krisz-
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tus. Őbenne van békesség, bocsánat, irgalmasság, szeretet. 

Akiben Ő él, az tud békességet teremteni, bocsánatot adni és 

kérni, irgalmasságot gyakorolni és szeretet adni. A belső em-

ber vágyhat a Lélek gyümölcseire még abban a helyzetben is – 

ahogy Pál fogalmaz (10/a dia): „én magam értelmemmel 

ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a 

bűn törvényének.”  

 

Szeretett Virtuális Gyülekezet! 

 

Nehéz helyzetben van hazánk, Európa, az egész világ. A 

világon járvány tombol, szedi az áldozatait. Tegnap csak 

Olaszországban 793 halottja volt. Magyarországon már 131 

fertőzöttje és 4 halálos áldozata van. De van egy másik vírus, 

ami szedi a lelki áldozatait, tesz tönkre családokat, házasságo-

kat, kapcsolatokat, a lelki – és az örök halál állapotába taszít 

embereket. A bűn mérge, vírusa! Az elsőnek még nincs meg 

az oltóanyaga. Imádkozunk, hogy mihamarább meglegyen, de 

jó hír, hogy az utóbbiról Isten már gondoskodott. Elküldte Jé-

zus Krisztust, Aki a bűn elleni vakcina és Lelke az oltóanyag! 

Imádkozzunk, hogy minél többen kérjék ezt a lelki oltóanya-

got, hogy minél többen megtapasztalhassák Jézus Krisztus je-

lenlétét életükbe és megváltozhasson a természetük! 

 

       Ámen! 

 

 


