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Kegyelem néktek és békesség! 
Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól!  
Ámen. 
 
Kedves testvéreim! Hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet egyházunk a mai ünnepnapra, 
böjt negyedik, Laetare vasárnapjára az igehirdetés alapjául kijelölt, amint azt megírva találjuk 
Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levele hetedik fejezetében a 22. verstől a 25. versig, a 
következőképpen: 
 
"Mert gyönyörködöm Isten törvényében  
a belső ember szerint,  
de tagjaimban egy másik törvényt látok,  
amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.  
Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?  
Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!  
Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok,  
testemmel azonban a bűn törvényének. 
 
Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?  
Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!  
 
Urunk! Életünk a porhoz tapad.  
Eleveníts meg minket a Te igéddel!  
Ámen. 
 
--------------------------------- 
 
Keresztyén Gyülekezet! 
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 
 
Laetare vasárnapja van, az örvendezés vasárnapja. Egy nap megállás a böjti időszak 
keménységében. Milyen szépen egybecseng ezzel a mai igénk kezdete: Mert gyönyörködöm 
Isten törvényében a belső ember szerint... Mit mond nekünk ma ez az ige? A bennem élő, 
megváltott és megtért belső ember felfedezi Isten harmóniáját a világban. A bennem élő belső 
ember meglátja a környezetében a jót! A bennem élő belső ember megnyílik Isten szeretetére, 
és befogadja azt.  
 
Kedves Testvéreim! Vegyük észre Isten jelenlétét életünkben! Gyönyörködjünk abban a 
csodában, amelyet Isten bennünk és körülöttünk kialakít. Isten a legmélyebb 
nyomorúságunkban is megajándékoz minket mindig valamivel, ami a gyönyörködésre okot 
ad. Ez a valami nem más, mint Saját Maga; — nem más, mint Egyszülött Fia, aki megváltott 
minket; — és nem más, mint a Szentlélek, aki erőt ad nekünk a nyomorúság elviselésére. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Németországban a mai nap Sommertag, hiszen ezen a napon (a régi szokás szerint...) 
kihurcolták a városból a telet ábrázoló csontvázat, széttépték, és a pocsolyába dobták. Itt a 
tavasz, virágoznak a bokrok és a fák. És erre... Bumm... a nyakunkba szakad a mai ige 
folytatása: Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint... de tagjaimban egy 
másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn 
tagjaimban lévő törvényével. Puff... Ilyenkor keres az ember kibúvókat. 
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Napjainkban a bűn pszichológiai háttérré, rossz ízléssé, "apró kellemetlenséggé" csökkent. 
Hadd meséljek el erről egy történetet. Hálózatokkal kapcsolatos órákat tartok a pesti 
orvosegyetemen. Népszerű a tárgy, így az elmúlt félév végén már több mint ötszáz 
vizsgadolgozatot kellett hogy átolvassak. Olvasom az egyikben: "A nagypapák nem segítenek 
annyit az unokák nevelésében, mint a nagymamák. A nagypapák tehát azért élnek sokáig, mert 
a házasságok jelentős részében nincs házastársi hűség, és így a férfiak szaporodási esélye 
idős korban is megmarad." Ojjé... Hát ez mekkora tévedés! Gondoltam magamban. Aztán 
olvasom száz dolgozattal később egy másik diáklánynál: "A nagypapák nem segítenek annyit 
az unokák nevelésében, mint a nagymamák. A nagypapák tehát azért élnek sokáig, mert a 
házasságok jelentős részében nincs házastársi hűség, és így a férfiak szaporodási esélye idős 
korban is megmarad." Hoppá! Hát ekkora tévedést nem lehet kétszer, ugyanúgy leírni... 
Kiderült, hogy a második diák elkérte az első dolgozatát – és beadta mint a sajátját... Itt jön a 
fontos dolog: a másoló diáklány elnézést kért tőlem azért az "apró kellemetlenségért", amelyet 
ő – nekem okozott. Hoppá! A másolás nem "apró kellemetlenség", hanem – lopás. A lopás 
nem "apró kellemetlenség", hanem – bűn. Nagyon fontos volt a számomra, amikor ezt a 
diákot erre rádöbbenthettem. 
 
Kedves Testvéreim! Mi is bűntelennek gondoljuk magunkat? "Apró kellemetlenség" lenne 
pusztán mindaz a kár, amit okoztunk valaha életünkben? Mi lennénk az egyetlen, aki követ 
dobhatunk a házasságtörő asszonyra? Senki más nem akadt??? Ha így gondoljuk, biztos, hogy 
jól gondoljuk??? A bűntelenség hamis tudata ítélkezéshez vezet. Az ítélkezés a megbocsátás 
hiányához vezet. A megbocsátás hiánya Urunktól való távolsághoz vezet.  
 
Nem bűnösen vagyunk távol Jézustól. Akkor vagyunk távol Jézustól, ha azt hisszük, hogy mi 
Jézus nélkül is, saját jogon megigazultak vagyunk.  
 
Reményik Sándor így ír erről a "Nem a teljes pohár" című versében: 
 
Uram Jézusom, jaj, én nem tudom: 
Júdásod vagyok-e vagy Pétered 
(Jaj, csak a gyávaságban Pétered...) 
Vagy egy a farizeusok közül, 
Ki üres életének nem örül, 
S kiontja mégis – újból véredet 
S hazudik újból – minden új napon. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Kedves Testvéreim! 
A bűnnek való kiszolgáltatottságunk általános. A bűn törvénye foglyul ejt minket. Nemcsak 
az ösztöneink vannak kiszolgáltatva a bűnnek. Mi magunk, teljes egészünkben ki vagyunk 
szolgáltatva a bűn törvényének. 
 
A bűnnek való kiszolgáltatottságunk törvényszerű. Olyan a bűn, mint sokak életében az 
alkohol. Akkor is kiisszuk a poharát,— ha nem akarjuk. Így mondja Pál apostol: "Hiszen amit 
teszek azt nem is értem, hiszen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit 
gyűlölök." (Róm 7,15)  
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Pál apostol ezekben az igékben végig egyes szám első személyben beszél. Luther és Kálvin 
egyformán úgy látták, hogy Pál apostol nem a múltjáról beszél így, hanem megtért emberként. 
A bűnnel való harc nem ér véget a megtéréssel. Minél inkább elindulunk a jó felé, annál 
inkább húz vissza a Gonosz. Gyönyörködünk Isten törvényében – de foglyul ejt a bűn. 
Meghasonlunk önmagunkban. Megutáljuk a gyülekezetet, a lelkészt, még Urunkat is... ebben 
a nagy küzdelemben. Ezt a mondandót nem lehet kívülről, semleges álláspontból megragadni. 
Ez személyes kín. 
 
A bűnnek való kiszolgáltatottságunk teljes. Nem félig vagyunk megromolva, hanem teljesen. 
A bűn foglyai vagyunk, önmagunkban tehetetlenek.  
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Itt kiált fel Pál apostol, HATALMAS kiáltással:  
Én nyomorult ember! 
Kicsoda – szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?  
A megszabadításra Pál ugyanazt a ῥύομαι szót használja az eredeti görögben, amellyel az 
Úrtól tanult imádságban kérjük Mennyei Atyánkat, hogy szabadítson meg minket a gonosztól. 
Ez a ῥύομαι szó nemcsak szabadítást, hanem magához vonzást, megőrzést is jelent. Kicsoda 
von magához minket ebből a halálra ítélt testből testvéreim? 
 
Pál apostol megadja a választ erre a kérdésre: 
Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!  
 
Kedves Testvéreim! Hálatelt szívvel hirdetem néktek az evangélium szívének üzenetét: Jézus 
Krisztus szabadít meg minket ebből a halálra ítélt testből! 
 
Olyan ez, mint egy ébredés egy rossz álomból. 
Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!  
A hála eredeti, görög szava a χάρις, ami kegyelmet is jelent. 
Urunk kegyelme nemcsak ébredést ad nekünk,  
hanem egy új, örök életet!  
 
Az új, örök életben való örvendezést mutatja meg Pethő-Szűcs Máriának az úrvacsora évéről 
szóló mai gondolata is: Rengeteg dolgunk van, néha úgy érezzük, hogy sosem érünk a 
tennivalók listájának végére. Mekkora ajándék az úrvacsorai hívó szó: Íme, minden kész, 
most pihenhetsz.  
 
Figyelmezzünk azonban arra, hogy a megpihenésből kapott erővel a szolgálatra támadunk fel, 
és nem csak az örvendezésre... A hitvallásra támadunk fel, és nem csak az örvendezésre... 
Mert nem félig szabadít meg minket a Krisztus – hanem teljesen. Nem tétlenségre szabadít 
meg minket a Krisztus – hanem egy másoknak az Ő áldását adó, tevékeny, Teljes életre. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
A mai ige mindezek után ezzel zárul:  
Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok,  
testemmel azonban a bűn törvényének. 
Hát... ez egy elég pesszimista hangvételű befejezés... 
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Pál apostol gondolatmenetének azonban nincsen itt vége! 
 
A fejezeteket csak 1200-ban választotta szét egymástól Stephan Langton, Canterbury érseke. 
Azaz igénk így folytatódik: Nincsen azért most már semmiféle kárhoztatható ítélet azok ellen, 
akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított TÉGED 
Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. – Később az ige így folytatódik: "a jelen 
szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz RAJTUNK" (Róm 
8,18). A Római levél szívének a szíve pedig ez az ige: 
meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,  
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, 
sem jelenvalók, sem következendők,  
sem magasság, sem mélység,  
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon 
a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Róm 8,38-39) 
 
Kedves Testvéreim! 
Gyönyörködjünk Isten törvényében a belső ember szerint! 
Ahogyan az előző heti igénk mondta: 
Mert méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen  
az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom,  
a tisztesség, a dicsőség és az áldás! (Jel 5,12) 
És ahogyan a következő heti igénk mondja majd: 
A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, 
mert hű az, aki ígéretet tett! (Zsid 10,23) 
 
Halleluja! Ámen. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Imádkozzunk.  
 
Urunk! Életünk a porhoz tapad.  
Eleveníts meg minket a Te igéddel! 
 
Urunk! Te látod a bennünk élő belső embert, 
amellyel gyönyörködünk a Te törvényedben. 
Gyönyörködünk a virágzó tavaszban.  
Gyönyörködünk teremtett világod csodáiban.  
Gyönyörködünk a rendben, amelyet Te 
szülsz újjá, és öltöztetsz fel újra és újra. 
 
Hadd tegyük Eléd, mindazt, ami vagyunk: 
rendezetlen, meg nem újult, bűnös emberek, 
akik sok kárt okoztak a Te teremtett világodnak. 
Szabadíts meg Urunk minket a Gonosztól! 
 
Értesd meg velünk, Mennyei Atyánk az evangélium csodáját, 
hogy Egyetlen Fiad, Jézus Krisztus megváltott minket!  
Vedd el tőlünk a félelmet, a szorongást,  
és éreztesd meg velünk a bizonyosságot, hogy  
Jézus kereszthalála és feltámadása megszabadított  
minket bűnös, halálra ítélt testünkből 
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és elhozta a számunkra az Örök Életet! 
 
Tölts be minket szeretetteddel, Szent Lelked erejével!  
Add meg Urunk, hogy a szolgálatra, a hitvallásra, 
a másoknak áldást hozó, tevékeny, teljes életre 
támadjunk fel Benned, Neked és Általad! 
Akármilyen kicsiny az, amit tudunk tenni,  
ha Érted tesszük: — nagy lesz az! 
 
A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, 
mert hű az, aki ígéretet tett! 
Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!  
Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!  
Ámen. 


