
2014. 09. 07. Vasárnap. Vancouver. C Segít a Lélek 11. A kegyelem Lelke. 

Lekció: Zsidó 10: 19 - 39 

Textus: Zsidó 10: 29 - 31 „Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség 

vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a 

bosszúállás, én megfizetek. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni”.  

Kedves Testvérek! 

Mintha egymással teljesen ellentétesen szólna hozzánk az ige. Zsidó 10: 19 - 25 Zsidó 10: 

26 - 31. Most akkor melyik igaz? Reménységgel járuljunk oda - vagy „ítéletnek valami félelmes 

várása”? Hiszen nincs olyan, aki szánt szándékkal ne vétkezne, még az igazság 

megismerése után is! Szánt szándékkal vétkeztek még a hit hősei is - akiket utána sorol fel a 

Szentírás. Noé meztelenül részegeskedett - az özönvíz csodájának átélése után. Mégis azt írja 

róla az ige: „a hitből való igazság örökösévé lett”. Ábrahám elhívása, és sok csoda átélése után, 

Istennel élő kapcsolatban élve tagadta le gyönyörű feleségéről, hogy a felesége, és hazudta, 

hogy a húga, és tette kétszer is idegen uralkodó feleségévé - pedig akkor már elhívott ember 

volt. Mégis hithős a Biblia szerint. Még Ráháb, a hivatásos kánaáni parázna is a hithősök közt 

szerepel, sőt, ő Dávid, és így Jézus őse.   

Most akkor: a rettenetes ítélet vár ránk, akik az Isten Fiát lábbal tapodjuk és a kegyelem Lelkét 

megcsúfoljuk (merthogy mind megcsúfoljuk és lábbal tapodjuk bűnös természetünk szerint, 

mégha tisztul is Krisztus vére által) - vagy a reménység hitvallásához szilárdan 

ragaszkodjunk? Mert nem pogányokról, istentelenekről beszél, hanem: „Az Úr megítéli az ő 

népét!”  

Olyan ez, mint amit az elmaradt műtétem előkészítésénél tapasztaltam. Kiadták parancsba, meg 

kellett vennem egy egészen speciális szagtalan, steril kendő-csomagot, és otthon az operáció 

előtti napon este, fürdés után, pontos egymás utánban felhasználva a hat kendőt, át kellett 

törölnöm az egész testemet. Utána se borotválkozás, se fürdés, se mosakodás, sem illatszer. Így 

mentünk be a korházba, ahol a levetkőzés után újra elénk tettek egy ugyanilyen törlőcsomagot, 

hogy a feleségem segítségével újra töröljem magam végig nyakamtól a lábújjamig. Mikor ezzel 

készen voltunk, jött egy ápoló és az orromat is kétszer kitisztította valami kék szivaccsal és 

aztán lézerrel. Közben pedig azt magyarázta, hogy ezt az egész procedúrát azért csinálják ilyen 

részletességgel, mert kutatás bizonyítja, hogy 60%-al csökken a fertőzés veszélye.  

Vajon hány százalékkal csökken a fertőzés veszélye, ha olyan komoly, pozitív értelemben vett 

Isten-félelem van bennünk, hogy tudjuk, állandóan szemünk előtt tartjuk: „ha szándékosan 

vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az 

ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket”. Ha 

ebben a párhuzamban tisztítjuk életünket - odajárulva színe elé „igaz szívvel” és „teljes 

hittel”! Ezt a kettőt említi az ige. Magyarán szólva: leplezetlenül, őszintén, minden 

megjátszás és kétszínűség nélkül; és teljes hittel, hogy ő él, szeret és kegyelmez! Így kell 

elévinni az összes istentelenséget, amellyel fertőződik életünk.  

És ha nem tudom, hogy hol van? Akkor úgy, ahogyan sterilizációs folyamatban történt - végig 

kellett törölni mindenhol. Éppen ezért legtöbbször úgy imádkozok a gyülekezet nevében az 

úrvacsorai bűnvaló imádságban: Bocsásd meg, amit vétettünk: cseledekedettel, szóban, 

gondolatban és mulasztással. Nagyjából ez felel meg annak, hogy áttöröljük az egész lényünket.  

A műtét előtti, sok higéniai eljárás nem kellemes - de el lehet viselni. Istennek ez az igéje éppen 

ezt a célt szolgálja - és mint a kórházban, ő is elmondja, miért, mi a célja. Ezzel kezdi, a igerész 

legelején ezt hangsúlyozza: az a célja, hogy hit által éljünk! „Mivel pedig, atyámfiai, teljes 

bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, 



amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az 

Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult 

a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. Vagyis ez a teljes lelki higénia.  

És akkor mi a helyzet azzal, ha valaki szándékosan vétkezik az igazság megismerése után? Azt 

mondta az ige, hogy az ítélet félelmes várása. Milyen ítéleté? „Enyém a bosszúállás, én 

megfizetek.” És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét.” Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni”. 

Félelmetes - olyan félelmetes, amilyen félelmesen bemutatja Jézus szenvedését Mel Gibson 

filmje, Passion of Christ. Mert ezt mind ő szenvedte el - hogy akik nekik adták magukat, akik 

ebből a kegyelemből élnek, akik Isten megváltott gyermekei: azokra érvényes legyen Jézus 

helyettes szenvedése és halála! Azok megtisztultak, azok teljesen higénikusak - megtisztította 

őket Jézus vére.  

A kegyelem Lelkét megcsúfolja, aki Istennek ezzel a szeretetével visszaél. De Isten Lelke őt is 

megtérésre hívja! „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. (…) Az én 

igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem”. Mert 

az szégyenletes. „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 

hogy életet nyerjünk”. Ezután sorolja fel a hit példaképeit - akik nem a láthatókban bíztak, 

hanem a láthatatlanban! Ez ma sincs másképp!  

Amikor a kórházba igyekeztünk a gyerekekkel elovastuk a napi igét. Csendes Percek - 

bizonyságtételről, az Isten elhívásáról szólt (dominikai börtönben egy János evangéliumát 

olvassák sokan). „Amikor Isten elhív, fel is szerel”. Hogy Isten milyen csodálatosan vezette a 

misszionáriust.  

Hogyan szól ez nekem, nekünk? Isten szereljen fel újra egészséggel. - Isten másképp 

gondolta.  

Rugalmasság Isten akaratának megértése iránt! Amikor 4 órai várakozás után jött a sebész 

elég indulatosan, hogy ma nincs operáció, az ápolók nem vállalják a műtétet, mert a megelőző 

hosszabb volt; mehetek haza: azt hittem viccel. Éppen előtte ment el tőlem az altatóorvos, 

akivel megbeszéltünk mindent. Előtte éppen ő, az operáló orvos jelölte meg a hátamat, ahol 

operál. Ott lógott bennem az infúzió, feküdtem, teljesen előkészülve. Már rengeteg zsoltárt, 

dicséretet végigénekeltem, imádkoztam.  

Magam is megdöbbentem, milyen nyugodtan és derűsen fogadtam a hírt. Az orvos szabadkozott 

- de én mondtam: semmi baj, így kellett lennie. Csak hogyan megyek haza? Még a gyűrűmet is 

elvitte a párom. Ő pedig dolgozik. Nevettek.  

Úgy mentem ki, hogy áldást mondtam rájuk. Így lett valósággá a napi ige a Csendes Percekből 

a bizonyságtételről. Amikor Isten elhív, fel is szerel. Béketűréssel - pedig alapjában nem 

vagyok az, de ő azzá tehet. (Azt most nem szeretném elmesélni, amikor kivertem a hisztit 

mindenféle apróságok miatt.) 

Isten tanít, nevel - mindnyájunkat. Nem tudom, mikor lesz az operáció, és azért kicsit 

aggódok, szorongok - de másrészt hittel, és kiváncsian várom, hogyan cselekszik megint az Úr. 

Kérem, adjon továbbra is gyermeki hitet, alázatot. Hiszen olyan nagyot, sokat tett értünk, 

amikor odaáldozta magát: akkor én most a kegyelem Lelkét csúfoljam meg?  

Adjon az Úr Isten világosságot nekünk, a magunk helyén, a magunk életében, hogy valósággá 

lehessen Isten kegyelme általunk, rajtunk keresztül - a Szentlélek Isten mukája nyomán!  

Ámen.  


