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KIESHETÜNK-E A KEGYELMBŐL? 

Lekció: Bír 2,11-15 
Textus: Zsid 6,4-6 

 

 

 I. Mit jelent elhagyni Istent?  

 (12a)  Korábban ott voltak Isten mellett Ez kölcsönös elköteleződésen alapult   A 

szerződésszegés Izrael népének saját döntése volt.  De hát tudjuk-e nem elhagyni az Istent?  

 (Text) ezt a dilemmát nem kerülhetjük meg. Itt kuszálódik össze bennünk minden gondolati 

szál  elkezdjük saját magunkat mentegetni, vagy különféle pótcselekvésekkel eltompítani a 

bizonytalanságunkat. A jogos ijedség  mi magunk is számtalanszor elhagytuk az Urat.  

 Mert ne gondoljuk, hogy az izraeliták alaposan eltervezték, hogyan fogják tudatosan elhagyni 
az Urat, hogy aztán ezzel jól magukra haragítsák Őt. Sokkal életszerűbb egy olyan folyamatot 

látnunk, amely során árnyalatnyi változásokon keresztül jutottak ide (Lekció)  (Text/6a). 

 És még így sem olyan egyszerű ez az egész történet. (1) Baálok  az atyaságnak, a gondvise-
lésnek a kifejezése. Első látásra ez nem is olyan veszélyes, hiszen éppen erről beszél a Biblia is. 
Miért ne lehetne Istent, a mindenség Urát mindenféle módon dicsőíteni; akár így is.  

 Ám minden bálvány első látásra alig különbözik az Istentől, viszont a mélyebb összefüggések 
egészen újszerű valóságokat tárnak fel. Itt is többről volt szó, mint pusztán a kultuszi gyakorlat.  

 A kánaániták meggyőződése, hogy ez az ország Baál tulajdona. És itt már egészen gyakorlati 
kérdésekkel van dolgunk. Nekünk is. Hiszen a mi bálványaink is ugyanezt a kérdést teszik fel! 

 (Lekció)  kinek a tulajdona vagyunk mi? Ez az a kérdés, amikor ha az ember apró komp-
romisszumokat tesz, akarata ellenére is lassan-lassan tragikus mértékben eltávolodik az Istentől. 
Mert honnan is tudhatjuk, hogy elhagytuk az Urat? Ha már nem az Ő tulajdona vagyunk.  

 (12)  kiléptek a történetükből. De hát nem mindnyájan bűnösök vagyunk-e? De, persze.  

 Ám itt nem ez a kérdés! Az ember nem tud nem bűnös módon közeledni Istenhez.  

 Épp ennek az egyik legdrámaibb jele, hogy akármilyen emberfeletti erővel harcolok a hite-

mért, garantáltan bukásra vagyok ítélve  az én erőfeszítésem nem elegendő ehhez.  

 Pedig egyedül így vagyunk képesek gyógyulni, megerősödni, benne maradni Isten történeté-
ben. Az engedelmesség nem csak azért fontos, mert ezzel eleget teszünk Isten elvárásának. 
Azért is, mert ez a forrása annak, hogy képesek legyünk a saját életünket élni. 

 Ha nagyon egyszerűen akarjuk összefoglalni, akkor Istent elhagyni nem más, mint elhagyni a 

szövetséget vele. De vajon a mi szövetségünk, nem olyan-e, mint Izraelé?  (Text)  

II. Kieshetünk-e a kegyelemből? 

 (Text)  ez a szöveg drámai lehetőséget villant fel  a szövetségből való kilépés lehetetlenné 
teszi a visszatérést. Ez a bibliai rész nagyon sok keresztény szívében jelent drámai szorongást. 

 A problémát láthatóan az jelenti, hogy a biztonságot az jelenti, hogy benne vagyunk Isten 

szövetségben [Golgota], nem tudunk nem kilépni belőle ha kilépünk Isten szövetségéből, 

végtelenül kiszolgáltatottá válunk (14)  (3!) a visszaút pedig „lehetetlen” (Text/6). 

 De hát tudunk-e egyetlen embert is, aki hívő életének egészében hűséges tudott volna ma-
radni Istenhez? Vajon látunk-e bibliai utalást arra, hogy Isten népe hűséges volt az Úrhoz?  

 Bír.  Isten népe folyamatosan elhagyja az Urat, de az Úr újra és újra valamilyen megoldást 
készít elő (16). Akkor hogy van ez? 

 A válaszhoz meg kell értenünk, hogyan gondolkodik Isten a szövetségről  (1Móz 15,10). 
Mit jelentett ez? Ez történjen velem, ha megszegem a szövetséget. És ekkor jön egy drámai 

fordulat (1Móz 15,17)  csak Isten ment át  (1Móz 17, 2a. 7a). Ez egy egyoldalú szövetség. 

 Itt érkezünk el (Text)  Ha Isten egyoldalú szövetséget köt az emberrel, egyedül Ő az, aki 

átmegy a tetemek között, akkor mit jelent (Text)?  [nyelvi szerkezet!]  

 (Text/4-5) passzív alakok: szenvedő szerkezet  vagyis ezt nem ők csinálták aktívan, hanem 

valaki más cselekvéséből fakadt  (Text/4-5). Mindez Isten aktivitásának a következménye. 

 A (Text/6)  megújuljanak és megtérjenek [aktív alak] ez az, ami az illető saját cselekvéséből 
fakad. Vagyis akik Isten kegyelméből az Ő Lelkének világosságába kerültek, képtelenség, hogy a 
saját erőfeszítésükből újuljanak meg, mert ezzel nekik kellene ismét megfeszíteniük a Krisztust. 

III. Mi következik mindebből?  

 Egyfelől, hogy a céltévesztettségünkből fakadóan a hívő életünk része az, hogy elbukunk. 
Nem tudunk megállni a saját erőfeszítésünk révén Isten kegyelmében. Erre volt az emberek 

egy részének az erkölcs a válasza  ha nem is tudunk megállni Isten kegyelmében, legalább 
legyünk jó emberek, és viselkedjünk úgy, ahogy az éppen aktuális társadalmi elvárások megkí-
vánják. Ma nagyon sokan ezt összekeverik az istenkapcsolattal. De ezzel az a probléma, hogy 

ez a gondolat nem képes leleplezni az erkölcsös és vallásos bűnöket  (Lekció) 

 Másfelől fontos kimondanunk, hogy a bűnös voltunk [erkölcsös és erkölcstelen, vallásos és 
vallástalan bűneink] nem jelentenek mentséget. Ez érzelmileg érthető, hogy így keresünk ment-

séget, de teológiailag nem  [≈ törvény ismeretének hiánya nem mentesít a felelősség alól]. Isten rajtunk 

kéri számon a szövetségtöréseink felelősségét  (Lekció) 

 Mégis bár Isten igazságából fakadóan a szövetségszegéseinkért mi vagyunk a felelősek, Isten 

újra és újra a megmentésünkre akar sietni (16)  „a” Szabadító előképe. Ez az örömhír! 

 Ezt az örömhírt várta évszázadokon keresztül Izrael népe, és ennek a döbbenetes csodának 
az ünnepére készülünk karácsonykor. Jézus Krisztus eljött közénk, hogy megszabadítson a világ bűnétől, 
és hogy lehetőségünk legyen a pogány népeknek is beállni és benne maradni Isten történetében. 

 Itt lesz érthető a (Text) jelentősége. Mert aki benne van Isten kegyelmében, aki ismeri Isten 

ajándékait, befogadta a Szentlelket, tapasztalta Isten országát mint erőforrást, és elesik  

(Text/6a) képtelenség [ a lehetőségeinken messze túlmutató, hogy a saját erejéből talpra 
tudjon állni, hiszen akkor egy másik tökéletes áldozatot kellene bemutatnunk. 

 Ez viszont rendkívüli kiszolgáltatottságot jelent. Ez az, ami a mai ember számára annyira 
elfogadhatatlan. Az a szabadságeszmény, amely a korlátozás nélküli döntés szabadságát hangsú-
lyozza, épp az egyik legfontosabb tulajdonságunkat igyekezik tagadni: kegyelemre szorulunk.  

 Mert így vitathatatlan, hogy az embernek fel kell hagynia saját maga önistenítő működési 
módjaival. Mit jelent ez? Be kell ismernek, hogy Isten az, aki meghatározza az életem irányát, 
célját, értelmét, értékvilágát. Na, ez az, emancipált emberben kiveri a biztosítékot. 

 Épp ebben a működési módban válik felismerhetővé, hogy mi még az istenkapcsolatunkban 
sem akarjuk Istent dicsőíteni. Aki a maga erejéből akar megújulni és megtérni, semmi mást nem 

csinál, mint amiről Bír. ír  bálvány (Lekció)  

 Milyen nagy ajándék, ha képessé válunk belesimulni Isten akaratába, és a  véres életküzdelme-

ink helyett kegyelemből mindazt megkapjuk, amire szükségünk van  ajándékba… 

HIRDETÉSEK 

 24-én közös ünnepséget tartunk 

 25-én evangélizációs istentiszteletet tartunk. 

 26-án nem lesz istentisztelet. 

 Január 1-jén úrvacsorás istentisztelet lesz. 


