
„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 

 

2020. március 29. 
Nyíregyháza 
Istentisztelet 
Igehirdetés címe: Egyedül Krisztus jelenlétében bűn a bűn, fáj a bűn és gyógyul 
a bűn okozta seb! 
 

(1. dia) „19Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy 

bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, 20azon 

az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, 

vagyis az ő teste által; 21és mivel nagy papunk van az Isten 

háza felett: 22járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, 

mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismeret-

től, 23a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység 

hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígé-

retet tett. 24Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó 

cselekedetre buzdítsuk. 25Saját gyülekezetünket ne hagyjuk 

el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást 

annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. ” 

Zsid 10,19-25 

 
 

Kedves Virtuális Gyülekezet! 
 

Immáron már második hete vagyunk abban a különleges 

helyzetben, hogy tulajdonképpen üres falak között kell ne-

künk, lelkipásztoroknak prédikálni és a modern technika segít-

ségével eljuttatni Isten Igéjét a gyülekezeteink tagjaihoz. Kü-

lönleges helyzet ez, s egyelőre beláthatatlan ideig kell ilyen 

formában ápolnunk és építenünk a gyülekezeteinket. Abban 

nagyon bízunk, hogy senki nem marad lelki táplálék nélkül és 

a kapcsolatokat, ha nem is személyesen, se sok féle módon 

tudjuk ápolni. Hálás a szívem azért is, hogy Isten ebben a kü-

lönleges helyzetben is szól, tanít, int, fedd.  

Telnek a hetek, egyre kihaltabbak az utcák, egyre szigo-

rúbb intézkedéseket vezetnek be ország – és világszerte, és mi 

ilyen körülményekben tekintetünket egyre inkább a húsvéti 

eseményekre helyezzük. Mai vasárnapunk, virágvasárnap előt-

ti vasárnapunk ősi neve Judica vasárnapja, az istentiszteletet 

bevezető 43. Zsoltár (2. dia): „Ítélj meg, Istenem, ismerd 
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meg ügyemet, és légy pártfogóm a hűtlen néppel szemben, 

ments meg az alattomos és álnok emberektől!” Az elmúlt 

napokban sokat gondolkodtam ezen a különleges helyzeten, 

amiben van az emberiség. Sokat gondolkodtam azon, vajon 

csak az elmúlt hetek, hónapok eseményei nem arra szeretnének 

rámutatni a „mindent megtehetek” gondolkodású ember szá-

mára, hiszen tényleg az ember így gondolkodik, hogy ember 

állj meg, mert ez így nem mehet tovább. Isten most megállítot-

ta az embert ebben a „mindent megtehetek” világban. Már 

nemet választhat, majd eldönti, hogy fiú szeretne lenni vagy 

lány, ha másképpen érzi, akkor hormonkezeléssel, vagy operá-

cióval megváltoztathatja az identitását. Ma már senkinek nem 

lehet megmondani semmit, mindenki a maga feje után megy, 

mindenki mindent szabadon eldönthet, nem lehet egyértelmű, 

világos útmutatást sem adni erkölcsileg sem, mert eltűnt a 

mérce, az Igének, Isten Szavának nincsen tekintélye. Azokat 

az időket éljük újra, amiről olvashatunk a Bírák könyve végén 

(3. dia): „mindenki azt csinálta, amit jónak látott.” Bír 

21,25. Ha végig nézünk a világ keresztyénségén, különösen a 

modern, civilizált nyugat-európai keresztyénségen, akkor azt 

láthatjuk, hogy többnyire néveleges keresztyének lettünk, s 

igaz ránk, keresztyénekre is az a kifejezés, csak nyomokban 

tartalmaz biblia hű lelkiséget. 

Ebben a mély lelki –, szellemi –, erkölcsi válságban és a 

most kialakult krízisben Isten az ítélet vasárnapján szeretne 

rámutatni arra, hogy ez sokáig nem tartható fenn következmé-

nyek nélkül. Ezt a fizikai tünetet már rég megelőzte a lelki, 

csak később vettük észre, olyan mély lelki válságban van az 

ember emiatt a „mindent megtehetek” világban, hogy kezde-

nek megmutatkozni a tünetek. Isten szeret, Isten nem mond le 

az emberről, ezért figyelmeztet, int; ember, ez így nem mehet 

tovább! Állj le, lassulj le, gondolkodj el, szállj magadba, mert 

ha ez így megy tovább, akkor nem lesz jó vége! Az életed a 

tét! Nézzétek meg, hogy ma az emberek többségének nem fáj a 

bűn. Sőt, amikor bűnökről beszélünk, akkor egyenesen kirö-

högnek. Képedbe vágják, hogy majd én eldöntöm, mi bűn és 



„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) 

 

3 

 

mi nem bűn. Embereket nem terhel a lelkiismeret, nem fáj a 

bűn, embereket meg sem hatja az a világot megrendítő ese-

mény, hogy Jézus meghalt a kereszten a mi bűneinkért. Az 

sem rendíti meg, hogy valaki meghalt értünk, emberekért, és 

az sem, hogy a mi bűneink szegezték oda Jézust a keresztre. 

Egyik sem! Nem rendül meg a ma embere! Tudjátok mikor 

rendül meg? Amikor egzisztenciális baj van, vagy amikor már 

késő és visszafordíthatatlan egészségügyi eseményekben van 

benne. Mert a ma embere sem tanul semmiből! És nem veszi 

komolyan, hogy van egy pillanat, amikor késő. Mert az ember 

úgy éli az életét, hogy mindig a „túl”-ra helyezi a hangsúlyt és 

azért nem foglalkozik azzal, hogy Isten egyszer be fogja húzni 

a kéziféket. 

Mikor az ember élete elején van, akkor (4. dia) túl fia-

tal. A mindennapok nehézségét még nem érzékeli, hanem az 

feledhetetlen örömét a játékban éli meg. Aztán jönnek azok az 

idők, mikor (4/a dia) túl gondtalan. Amikor a bulizás, a have-

rok, a pia, a szex, az élvezet és ebben él. Akkor túl gondtalan. 

Aztán jön idő, mikor (4/b dia) túl öntudatos. Világmegváltó 

tervei vannak, azt gondolja, hogy ő mindent jobban tud, majd 

ő megmutatja és ebben az öntudatosságban éli ezt az idősza-

kát. Aztán eljön az a pillanat, amikor (4/c dia) túl boldog. 

Amikor révbe ér az élete és ez a boldogság foglalja le minden 

idejét. Aztán helyt áll a munkában, karriert épít, menetel a 

ranglétrán (4/d dia) és túl elfoglalt lesz. Jön a család, nőnek a 

gyermekek, helyt kell állni otthon, a családban, a munkában 

(4/e dia) és túl leterhelt lesz. Aztán észre sem veszi, és elment 

felette az idő, már több van mögötte, mint előtte és (4/f dia) és 

már túl öreg az ember. Aztán pedig eljön az a pillanat, amikor 

(4/g dia) túl késő lesz! És így elmegy szépen az élet, semmi 

figyelmeztető intést nem vett komolyan, nem fogadta meg, és 

eljön a pillanat, mikor már túl késő lesz! Isten figyelmezteti az 

embert, rá akarja ébreszteni, hogy nem mehet így tovább, ezért 

szembesít ítélet vasárnapján is, megállásra kényszerít egy-egy 

körülménnyel, próbatétellel, nyomorúsággal, mert ezekkel a 

nehéz időszakokkal is az a célja, hogy magához szeressen! Is-
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tennek számtalan eszköze van, hogy figyelmeztessen és a ke-

gyelem felragyogása előtt sokszor az intés, az ítélet eszközét 

alkalmazza, hogy az ember térjen észhez. Sokszor nem ebből 

tanulunk tényleg? Játszunk a határokkal, feszegetjük már egé-

szen kicsi korban, aztán egyre inkább kitoljuk ezeket a határo-

kat. Isten pedig azt mondja, hogy elég. Ma is megállásra kész-

tet Isten! A helyzet, a körülmény, a körülöttünk levő dolgok, 

Isten Szava megállásra kényszerít. És olyan jó, hogy ebben a 

helyzetben is felcseng Isten drága Igéje, amiben arra biztat 

bennünket, hogy (5. dia) odajárulhatunk Ő elé, ahogy Igénk 

mondja: „járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel”. 

Egyedül a kereszt tövében, Jézus Krisztus jelenlétében egy-

szerre fájhat a bűn és érezhet megkönnyebbülést a bűn terhei 

alól az ember Krisztus bocsánata által. Ez a kettő egyszerre 

jelen tud lenni (6. dia): A bűn iránt érzett fájdalom és a bűn 

terhétől való megszabadulás. Nincs bocsánat fájdalom nélkül, 

ahogy – orvosi szempontból nézve – nincs gyógyulás sem fáj-

dalom nélkül. (7. dia) Egyedül Krisztus jelenlétében bűn a 

bűn, fáj a bűn és gyógyul a bűn okozta seb!  

Luther a maga egyszerűségében, de világosan fogalmaz-

za ezt meg (8. dia): „Amint bűneink Krisztust testében és lel-

kében iszonyúan meggyötörték, kell, hogy ugyanúgy gyötörje-

nek bennünket is lelkiismetünkben. Mert elkerülhetetlenül 

Krisztus képére kell formáltatnod, és az ő szenvedését kell át-

élned, történjék ez mostani életedben vagy a pokolban.” Miről 

beszél itt Luther? Arról, hogy aki lelkiismeretében nem szen-

ved Krisztussal együtt a  bűnétől itt, ebben az életben, az majd 

bűnei büntetéseként fog szenvedni a pokolban. Egészen más, 

ha bűnömtől szenvedek, vagy ha a bűnöm miatt, a bűnöm kö-

vetkezményeként, büntetéseként szenvedek. (9. dia) Mert a 

bűnömtől való szenvedés üdvösséges, a bűnöm miatt, bünte-

tésből való szenvedés maga a kárhozat. Luther azt mondja: 

„Jézus ezt az utóbbit, a bűn büntetését szenvedte el a kereszten 

helyettünk, de ez ránk nézve csak akkor lesz igaz, ha mi vele 

együtt szenvedünk a bűneinktől.” Ha bizalommal járulunk Jé-
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zus elé, akkor Ő kész mindent rendezni, eltörölni, semmisé 

tenni, megbocsátani és – ahogy mondja itt Igénk – feltétel nél-

küli teljes hitet és igaz, tiszta szívet adni. Mennyivel máskép-

pen élhet az ember így, ilyen lélekkel, lelkülettel? Mennyire 

más az, amikor bűnben él és semmi nem fáj az embernek, és 

mennyivel inkább más az, amikor Krisztus bocsánatából élő 

emberré válik valaki és másképpen él, beszél, gondolkodik az 

ilyen ember. Amikor tiszta lesz a szíve, a beszéde, a gondol-

kodása. Azért fontos ez, mert Isten szeretné felkészíteni az 

embert Krisztusban arra a napra, amely közeledik. Milyen nap, 

miről beszél itt a Biblia? Ebben a kérdésben sem hagy ben-

nünket kétségek között Isten Szava. 

Arról olvashatunk az evangéliumokban, Jézus azt mondja (10. 

dia): 

„Eljött az idő! […] 9Amikor pedig háborúkról és lázadá-

sokról hallotok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb 

meg kell történniük, de ez még nem a vég. 10Azután így 

folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen tá-

mad, 11mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínsé-

gek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek 

tűnnek fel az égen. […] 25És jelek lesznek a napban, a 

holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása 

és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalansá-

gukban. 26Az emberek megdermednek a félelemtől és an-

nak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó-

oszlopai megrendülnek. […] 34Vigyázzatok magatokra, ne-

hogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a 

megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a 

nap…” Lk 21,8b-11.25-26.34 

Miről beszél itt Jézus? 

(11. dia) Az utolsó időkben hallotok – mondja Jézus – 

háborúról, lázadásokról, amikor nemzet nemzet ellen, ország 

ország ellen támad, hallotok majd járványokról, éhínségekről, 

földrengésekről. Itt valami különleges dologra hadd helyezzem 

a hangsúlyt. Nem egyszerűen az eseményekre, hanem a hírre. 

Hallotok. Mert régen is voltak lázadások, háborúk, az egész 
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világtörténelmet áthatja a háború és a lázadás. Mindig voltak 

éhínségek, járványok, földrengések, de a hír, az hogy bárhol 

vagy a világon, mindent egy pillanat alatt megtudsz. Ma reggel 

én is (12. dia) ránéztem a koronavírus terjedésének helyzetére. 

Percről-percre, óráról-órára változnak az események és erről a 

változásról hír formájában azonnal hallasz. Erről beszél Jézus, 

(13. dia) erre akar rádöbbenteni bennünket ma is az Ige: „kö-

zeledik az a nap!” Azok, akik Jézus Krisztusban élik az életü-

ket, azoknak nincsen félni, rettegni valójuk, mert Jézus nem 

csak a múltat szeretné elrendezni, nem csak a jelenünket sze-

retné megváltoztatni, hanem a jövőknek is garanciát szeretne 

adni. Jézusnak van hatalma arra, hogy a múltunkat, a múltban 

elkövetett bűneinket elrendezze, megbocsássa, s ez kihat a je-

lenünkre, mert akinek a szívét megtisztítja a gonosz lelkiisme-

rettől, annak megváltozik a jelene is, és ez hatással van az em-

ber jövőjére is! Az ember biztos kezekben tudhatja a jövőjét! 

Jöjjön bármi is! Ennek az igeszakasznak a továbbolvasásánál 

olvashatunk arról, hogy (14. dia) „31Félelmetes dolog az élő 

Isten kezébe esni.” Zsid 10,30b-31. Még azoknak is félelme-

tes dolog az élő Isten kezébe esni, akik Jézussal összekötötték 

az életüket, hiszen Ő szent Isten, hát mennyivel inkább azok-

nak, akik a Jézus Krisztusban felkínált bocsánatot nem fogad-

ták el. Sajnos ettől sem retten meg a ma embere és a kereszt 

eseményei sem döbbentik meg a ma emberét. Ezért Isten oly-

kor a történelemben a rettenetes ítélet árnyékának és előszobá-

jának kárpitját olykor-olykor fellebbenti, ahogy tette például 

Nebukadneccár idejében, ahogy olvassuk Habakuk prófétánál 

(15. dia): „URam, te az ítélet eszközévé tetted őt!” Hab 

1,12b. A világtörténelemben Isten olykor tanítja és megálljt 

parancsol az embernek, hogy ember, nem rohanhatsz a vesz-

tedbe és még ebben is Isten szeretete és kegyelme mutatkozik 

meg! 

Drága virtuális Gyülekezet! 

Judica vasárnapján, közeledve a nagyheti eseményekhez, lás-

suk meg Isten ítéletében is mentő szeretetét és tekintsünk arra 

a drága Jézusra, akin Isten már végrehajtotta az ítéletet, hogy 
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(15/a dia) szívünk megtisztuljon a gonosz lelkiismerettől és 

tisztává tegyen arra a napra, amely közeledik, egyre közelebb 

van! 

 

Ámen! 

 


