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„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem 
hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen õ benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, 
mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében… A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem en-
ged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” Ján 3:16-18. 36 
 
Két szélsőségben lehet részünk: 1) nagy áldás, örök élet, örök öröm 2) Isten haragjában benne maradni – ez 
borzalmas. 
 
Miért haragszik Isten? 
„Mondd meg Izráel népének: amikor egy férfi vagy asszony vétkezik a másik ember ellen — ahogyan az embe-
rek szoktak vétkezni, akkor valójában az Örökkévaló ellen vétkezik, és ennek terhét viseli” 4Móz 5:6. 
Ha ember ellen vétkezünk, Isten adósává válunk, Őt sértjük meg. Gyűjtjük az adósságot, pl., hazugság, becsa-
pás, félrevezetés, lenézés, pletyka, abortusz, élősködés, leuralás, zsarolás, goromba beszéd… Néha szándéko-
san, és néha akaratlanul gyűjtjük az adósságot. Mi lenne az a fájdalomdíj, amiért el tudnád felejteni a másik 
tartozását feléd? Egy becsületsértésért milliókat is fizetnek. Mi van, amikor nem ember, hanem Isten ellen vét-
kezünk? Pl. 10 parancsolat ismert. Mekkora adósságtörlesztés engeszteli ki Istent? Isten parancsaival szemben 
ellenérzés, ellenszegülés lehet bennünk. Így adósává válunk. Pl. a „szeresd embertársadat, mint magadat” pa-
rancs megszegése. Már az indítékainkkal is tudunk vétkezni. Ezek miatt haragszik Isten. 
Magáért nem adhat váltságdíjat az ember, annyira drága az élete. Zsolt.49:8. „Senki sem válthatja meg atyjafiát, 
nem adhat érte váltságdíjat Istennek.” 
 
Máté 18 Az adós szolga példázata  
10 ezer tálentum arany / ezüst. Az arany 67x drágább az ezüstnél. 1 tálentum = 44 kg. 
10 ezer tálentum ezüst mai áron: 60 milliárd Ft. Ha havi 1 millió törlesztő részletben fizetnénk vissza, akkor 
5000 év alatt tudnánk visszafizetni ezt az összeget. 
Jézus ezzel érzékelteti, hogy lehetetlenség visszafizetni az adósságot. Ennyire drága az élet váltsága. Mit tud 
csinálni az ember? Azt, amit ez a szolga. Könyörög. A király szíve megesik rajta, elengedi őt, és az adósságát 
is. 
Miért ilyen bőkezű ez a király? 
Mert valaki más kifizeti ezt az összeget. Isten az embereknek örök életet akar adni, és nem akarja hogy a harag 
alatt maradjanak. Jézus Ján. 8-ban kérdezi, „közületek ki tud megvádolni? Rám bizonyítani bűnt?” Senki sem 
tudott. Poncius Pilátus mondta, „Én nem találok benne bűnt”. Tehát nem kellett volna meghalnia. A bűnnel 
halál jár együtt. A bűn zsoldja a halál. Ő bűntelen volt. Neki nem volt adóssága Istennel szemben. Ő magára 
tudja vállalni az én adósságomat, Ő kifizeti helyettem. Rajta nincs hatalma a bűnnek. Ésa 53. 
Bűnbocsánat csak vérhullás által van, valakinek meg kell halnia. Jézus ezt megtette. Így Isten meg tud bocsáta-
ni nekünk. Ő kiengeszteli Isten haragját. De Jézuson nem volt hatalma a halálnak, nem volt hozzá joga, képes-
sége, hogy fogva tartsa.  
Jézus a mi Urunk és nem a mi szolgánk. Jézus nem szolga, partner, ő ÚR! „Mit akarsz Uram, hogy cseleked-
jem?”, ez a helyes hozzáállás részünkről. Ő vezetni akarja az életünket. 
 
Mi a mi dolgunk? 1) elhinni, hogy Isten igazat mond, és ez rólam szól 2) könyörögni, bocsánatot kérni 3) elfo-
gadni a megbocsátást 4) átadni életünket, „te vagy az Uram”, hogy Isten dicsőségére, és mások áldására éljünk. 
Kövessük Őt. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
 
 
 


