
Bűn és kegyelem 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2019.05.12. 

Ige: Róma 3,9-26 
T: Ef 2,8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 

 
Kedves Testvérek!  
I. A napokban olvastam, hogy a facebook törölte egy amerikai lelkipásztor, Paul Washer prédikáció-

ját arra hivatkozva, hogy amit mondott, az gyűlöletkeltő beszéd. Paul Washer a Római levél alapján arról 
prédikált, hogy „mindenki vétkezett”. 

 
Pál apostol írja ezeket a szavakat. A Szentírásban, Isten kijelentésében olvassuk azt, hogy mindenki 

vétkezett. A mindenki pedig azt jelenti, hogy nincs kivétel. Döbbenetes belegondolni abba, hogy az Ige 
azt állítja rólad és rólam, és a többi 7 milliárd emberről, hogy mindnyájan, kivétel nélkül vétkezünk Isten 
ellen. 

A mai ember azonban ezt nem akarja hallani. Nem akarnak tudomást venni arról, hogy a Teremtő 
Istennek, Aki felette áll az egész teremtett világ felett, és benne felette áll, hatalmasabb a mi életünknél 
is, Neki igénye van az ember felé. Istennek igénye van feléd és felém. Azt kéri tőlünk, hogy legyünk alá-
zatosak vele szemben, ismerjük el az Ő nagyságát, mindenhatóságát, és adjunk Neki dicsőséget. Isten 
engedelmességet kér és vár tőlünk. 

Ezt azonban az ember nem akarja. Ellenszegül Isten igényének, kérésének. Ellene szegül annak, hogy 
felettünk Isten áll, hogy neki hatalma van felettünk. A Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy „5micsoda 
a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? 6Kevéssel tetted őt kisebbé 
Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.” (Zsolt 8.) Az ember tehát ha kevéssel is, de mégis-
csak kisebb az Istennél. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten mindenképpen felettünk áll, mert nagyobb ná-
lunk. Az ember azonban ezt régen sem, és ma sem akarja elfogadni. Lázad ez ellen az isteni rend ellen, 
mert első akar lenni, istenné akar válni. 

Testvérek! Ez a lázadás a bűn. Az Isten elleni szüntelen lázadást nevezi az Írás bűnnek. Ebből az Isten 
elleni lázadásból, bűnből fakad minden vétek és istentelenség, sőt, ebből következik, minden törvényte-
lenség és bűncselekmény is. 

Régen az emberek nem tettek különbséget bűn és bűncselekmény között. Amivel vétkeztek egymás 
ellen, azzal vétkeztek Isten ellen is. És mindazt, amivel vétkeztek Isten ellen, azt meg kellett büntetni.  

A Tízparancsolatról azt tanítjuk, hogy az első négy parancsolat az Isten és az ember közötti kapcso-
latot szabályozza, a második kőtáblán levő parancsolatok, 5-től a 10-ig, pedig az emberek egymás közötti 
viszonyáról szól. Ha az ember bármelyiket megszegi, akkor az egész törvény ellen vétkezett. 

Majd valamikor az ember kitalálta azt, hogy csak a bűncselekményeket kell megbüntetni. Gyakorla-
tilag az ember azt tette, hogy az első négy parancsolatról egyszerűen megfeledkezett. Vagyis az Istennel 
való kapcsolatra vonatkozó parancsolatokat, ha az ember megszegi, akkor azt nem kell megbüntetni, 
mert azok nem bűncselekmények. 

Sajnos azt látom, hogy egyre inkább a második kőtáblán levő parancsolatoknak a megszegése sem 
mindig jelent problémát. A bűnös könnyen felmentést kap, sőt egyre több helyen nem jelent bűnt a há-
zasságtörés, a paráznaság. Én sajnos sokszor már nem tartják rossznak, elítélendőnek azt sem, ha valaki 
nem tiszteli a szüleit, nem adja meg a tiszteletet a tanárnak, vagy az idősnek.  

Egyre inkább úgy gondolkodnak az emberek, hogy amit nem ítél el és nem büntet a törvény, az tel-
jesen normális, azt lehet csinálni. Ennek gyökere pedig ott van, hogy szétvált az Isten tisztelete az ember 
tiszteletétől. A Mindenható Isten tiszteletéről szóló első 4 parancsolatot félretette az ember, a második 
6 parancsolatot pedig relativizálta, viszonylagossá tette. Azt mondta ezekről, hogy „attól függ, hogy…” 

Az ember saját magát tette meg mércévé, hogy kimondja, hogy mi a bűn és mi nem az.  
 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! Pál nem azt mondja, hogy „attól függ, hogy…”, hanem egyszerűen 

kijelenti, hogy „mindenki vétkezett”. Mindenki bűnös, mindenki elszakadt Istentől, mindenki méltó az 
Isten haragjára és ítéletére. Mindenki. 

Jusson eszünkbe egy egészen kicsi gyermek, aki még talán beszélni sem tud. Ott ül a karunkon, és el 
akarja venni az óránkat, vagy az asztalon levő kés után akar nyúlni. Mi azt mondjuk, hogy „nem, azt nem 
lehet”. Mi történik ezután? Ha nem kapja meg azt az órát, vagy kést, akkor elkezd hisztizni. 
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Mennyire érdekes, hogy egyetlen gyermeket sem kellett még arra megtanítani, hogyan hisztizzen, 
mégis bárhol a világon született gyermek képes arra, hogy hisztizzen, ha nem kap meg valamit, amit ő 
nagyon akar. 

Azon is elgondolkodhatunk, hogy egyetlen gyereket sem kell arra megtanítani, hogyan rosszalkod-
jon, hogyan feszegesse a határait, hogy mit szabad neki, és mit nem, mégis pontosan tudják ezt a gyere-
kek. Sokkal nehezebb megtanítani a gyerekeket arra, hogyan legyenek illedelmesek, szófogadók és en-
gedelmesek. 

És a gyermekekből lesznek a felnőttek, akik bizonyos normákat már megtartanak, de nagyon sok 
mindenben azonban sokszor és sokat vétkeznek. Talán arra vigyáznak, hogy törvényt ne sértsenek meg, 
hogy bíróság ne ítélje el őket, de mégis ott van az emberek életében a bűn, amiről Pál ezeket írja a Galata 
levél 5. részében: „19A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, pa-
ráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, 
féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzó-
dás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, 
akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.”  

Tehát – kedves Testvéreim – mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Ez pedig akkor is 
igaz, ha a modern ember ezt nem szívesen hallja, mert nagyon kényelmetlenül érzi magát a bőrében. És 
akkor is igaz az Isten Igéje, ha a facebook, vagy bármilyen más szervezet, vagy bárki azt mondja, hogy 
ilyet állítani 2019-ben már nem szabad, mert annak következményei lehetnek. 

Én és hála Istennek, nemcsak én, hanem rajtam kívül még sokan mások azonban azt állítjuk Isten 
Igéje alapján, hogy annak lesznek nagyon súlyos következményei, ha az ember azzal nyugtatja magát, 
hogy nem bűnös, és szerinte nem igaz, amit a Biblia állít, hogy mindenki vétkezett. Ennek az önáltató 
gondolkodásnak pedig az lesz a következménye, hogy az ilyen ember megfosztja önmagát a kegye-
lemtől és az üdvösségtől. Hiszen csak azt lehet meggyógyítani, aki felismeri önmagáról azt, hogy beteg, 
és segítségre szorul. 

 
II. Másodszor nézzük meg azt, hogy mit tegyen az az ember, aki megértette azt, hogy ő is bűnös, és 

neki is szüksége van Isten kegyelmére? Mit jelent az, amit Pál apostol írt az Efézusi gyülekezetnek a 
levelében, hogy kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka? 

Olvastam egy nagyon szemléletes történetet arról, hogy mi a kegyelem: 
 
A juhtenyésztéséről híres Új-Zéland gyönyörű, zöld lankái mindenütt fehér juhoktól tarkállanak. Az 

évenkénti bárányévad idején kisbárányok ezrei jönnek világra. Sajnos némelyik elpusztul a születéskor. 
Sok anyajuh is elhull a bárányévad alatt; ellés közben pusztulnak el. A pásztorok, hogy az elárvult bárá-
nyokat megmentsék, azokat a kisbárányokat, amelyek elveszítették az anyjukat, olyan anyajuhok mellé 
teszik, amelyek elveszítették bárányaikat. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint amilyennek első hal-
lásra tűnik, ugyanis egy anyajuh nem mindig akarja elfogadni és táplálni más bárányát. 

 
Hogyan tudják a pásztorok mégis elérni, hogy egy anyajuh elfogadjon egy elárvult bárányt? Módsze-

rük olyan ősi, mint maga a pásztorkodás. Az anyajuh elpusztult bárányát megnyúzzák, és ezt a bőrt rá-
húzzák az élő bárányra, amikor az örökbefogadó anyajuh mellé helyezik. Az anyajuh megérzi a bőr sza-
gát, és sajátjaként fogadja az árva bárányt. (Fején a szöget 1., Bárányévad Új-Zélandon, 141. o.) 

 
Ahogyan az anyajuh, akinek meghalt a kicsinye elfogadja az idegen bárányt, mert felismeri rajta a 

saját kicsinyének jellegzetes szagát, éppen úgy fogad el bennünket a Kegyelmes Isten akkor, ha felismeri 
rajtunk azt, hogy elfogadtuk Krisztus megváltó kereszthalálát. Jézus Krisztus meghalt értünk, hogy ha 
mi hiszünk benne, akkor nekünk életünk legyen. 

Erre utalt keresztelő János, amikor Jézusra mutatva ezt mondta: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi 
a világ bűnét!” (Jn 1,29)  

Testvérek! Az a kegyelem, hogy a Bárány vére által üdvözülünk. A Jelenések 7,14-ben ezt mondja 
János apostol: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették 
a Bárány vérében. 15Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, 
és a trónon ülő velük lakik. 

 
III. Hadd mondjak még valami meglepőt! Mindenki vétkezett, de nem fog mindenki üdvözülni. 

A Szentírásnak ez az egyik legnehezebben elfogadható állítása, hogy nem fog mindenki üdvözülni. Ezt 
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sem jó hallani. Sokan annyira nem akarják ezt hallani, hogy inkább kitalálnak maguknak egy saját vallást, 
egy saját hitet, amit a keresztyénségből és más vallások tanításaiból gyúrnak össze. 

Ebben a sajátos vallásosságban ők maguk mindent jól tesznek, a hibákat pedig mindig mások követik 
el. Ebben a vallásosságban nekik csak jogaik vannak, mindenki másnak pedig kötelessége.  

Ennek a vallásosságnak azonban köze nincs a Biblia Istenéhez, sem a Megváltó és üdvözítő Jézus 
Krisztushoz. Ezért nekem a legfőbb mérce, az etalon az Isten Igéje marad, amely ezt mondja a János 
evangéliuma 3. fejezetében:  

17Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözül-
jön a világ általa. 18Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, 
mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. 

36Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát 
majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. 

 
IV. Kedves Barátaim! Van bűn, ami elválaszt Istentől, és van kegyelem, ami újra összeköt Istennel.  

 Kegyelem az, hogy még ma van lehetőségünk megtérni, bűnbánatot tartani, odafordulni Is-
tenhez, és elfogadni a bocsánatát. Ahogy Pintér Béla énekli az egyik énekében: „Tart még a 
kegyelem, és a szívem örül, / Jézus eljött hozzám, rajtam megkönyörült”. 

 Kegyelem az, hogy „9Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött 
Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala”. (1Jn 4,9) 

 Kegyelem az, hogy még szólhat az Ige, a megtérésre hívó szó, és erre ma még lehet igennel 
felelni, és lehet elfogadni a bűnbocsánatot. 

 Kegyelem az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) 

 Kegyelem az, hogy Istenünk munkálkodik a szívünkben, hogy higgyünk az Ő Fiában Jézus-
ban, és életünk legyen az Ő nevében. 

 Kegyelem az, hogy még mi is szólhatunk, és hálás szívvel válaszolhatunk a Lélek által a mi 
megszentelő, megigazító Urunkhoz, Istenünkhöz imádságban. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


