
1Jn; 5:11b-17. 
Isten akarata az ÉLET! Az ő ajándéka az élet, és ő védi is az életet. Az élet fennmaradásához pedig két dolog kell. 
Egyrészt szoros bizalmi és szeretetkapcsolat az Istennel, a másik pedig ebből fakadhat; elfogadni Isten törvényeit. 
Nekünk nem eldöntenünk kell, hogy mi a jó és mi a rossz, hiszen ezt Isten eldöntötte már, nekünk csak hittel elfogadnunk 
kéne ezt, és alkalmazkodnunk a világ Isten alkotta szabályaihoz. Így járhatott volna az ember biztonsággal az élet útján. 
Az emberiség azonban sajnos letért erről az Isten által mutatott útról, s ment a maga feje után a halál felé. Noé korában 
már csaknem mindenestül belefulladt a bűnökbe. Isten akarata viszont továbbra is az élet. Ezért adta az embernek az élet 
felé mutató iránytűt, a törvényt. 
És Isten ószövetségi törvénye rendkívül részletesen elénk tárja, hogy mi a bűn, amit kerülni kell. S ezen belül tesz 
különbséget bűn és bűn között. Vannak bocsánatos bűnök, melyekre a megfelelő bűnbánati és engesztelési szertartások 
után van bocsánat. Ezeknek egy jó része nem szándékosan elkövetett bűn. De vannak olyan bűnök is, melyek halálos, 
azaz halált érdemlő bűnök, amelyekről úgy rendelkezik a törvény, hogy aki ilyet cselekedett, az halállal lakoljon, ki kell 
irtani a nép közül. Lássunk konkrét példákat! 
Aki úgy megüt valakit, hogy az belehal, halállal lakoljon. Aki megveri apját vagy anyját, halállal lakoljon! Aki embert 
rabol, akár eladta már, akár még nála van, halállal lakoljon! Mindaz, aki állattal közösül, halállal lakoljon! Ezek elég 
extrém bűnök, melyekben kevesen érintettek. De a lista folytatódik. Aki apját vagy anyját gyalázza, halállal lakoljon! 
Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a felebarátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és 
a parázna nő. Aki az Úr nevét káromolja, halállal lakoljon. (Válogatott versek az Ex; 21-ből és Lev; 20-ból) Ezek sem 
jó dolgok, de azért ezekben már többen lehetnek érintettek. Itt már furcsább, hogy halállal lakoljon. Mire ez a nagy 
szigor? 
Aztán: Tartsátok meg a szombatot, tartsátok azt szentnek! Aki megszentségteleníti azt, halállal lakoljon! Ki kell irtani 
népe közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon a napon (Ex; 31:15). S az Úr napját ily szigorral védő 
parancsoknak se szeri, se száma az Ószövetségben. De vajon akad-e közöttük akár csak egy is, aki ezt tökéletesen 
megtartotta volna. S persze mondhatjuk, hogy Jézus azért újra értelmezte ezt a parancsot az Újszövetségben, de azt senki 
sem állíthatja, hogy Jézus azt tanította volna, hogy az Úr napján nem kell összegyűlnünk istentiszteletre. S alighanem 
mindannyiunkkal előfordult már, hogy elmúlt egy hét (esetleg több is) életünkben istentisztelet nélkül. Az ige pedig azt 
mondja, hogy ez is a halálos bűnök közé tartozik. S vajon miért is? Mert az istentisztelet elmulasztása pont az Istennel 
való kapcsolatot veszélyezteti. Isten az élet ajándékozója, fenntartója és forrása. Ha vele a kapcsolat sérül, az élet maga 
kap sebet, melyen keresztül elvérezhet. Ezért óvja ilyen szigorúan az ige az Isten-kapcsolatunkat. Ezért mondja el 
nekünk, hogy milyen súlya van az istentisztelet elhanyagolásának. 
De a törvény bármennyire is véd azzal, hogy utat mutat, leginkább mégis csak megrémít bennünket. Hisz ahogy olvassuk 
a törvény sorait, felismerjük mind, hogy halált érdemlünk. Felismerjük, amit az ige nyilvánvalóvá is tesz: „a törvény 
cselekedeteiből senki sem fog megigazulni őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik” (Rm; 3:20). S 
ráadásul az élet valóságában csakugyan azt látjuk, hogy a halált valamennyien meg is kapjuk. Mind meghalunk ezen a 
földön. Viszont mindez semmit nem változtat azon a tényen, hogy Isten akarata az ember számára az élet. Makacsul az 
élet. Ezért van az Újszövetség. Ezrért jött el a Fiúisten. Ezért váltott meg minket Jézus. Jézus tehát azért jött, hogy 
gyógyítsa, helyreállítsa az Isten-ember kapcsolatot. Helyreállítsa az élet forrásával a kapcsolatunkat. Ahogy mondja is: 
„Aki szomjúhozik (ti. az életre), jöjjön énhozzám, és igyék” (Jn; 7:37), valamint: „Én adok majd a szomjazónak az élet 
vizének forrásából ingyen” (Jel; 21:6). S ez a kapcsolat Jézusban valóban helyre állhat, és az emberbe azzal, hogy az 
ember Jézus testébe kerül, Jézus Lelke pedig a szívünkbe, újra élet áramlik. Bekerül az ember az élet vérkeringésébe. S 
ez azt jelenti praktikusan az ember számára, hogy ha már a bűn rontása miatt egy rögösebb úton is, mely ráadásul a testi 
halálon is átvezet, de mégiscsak eljuthat az örökéletre. „Aki hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn; 11:26) – mondja 
Jézus egy gyászoló asszonynak, majd megkérdi tőle: „Hiszed-e ezt?” – s az asszony hitvallása után, hogy Jézus még 
nagyobb súlyt adjon szavának, miszerint általa az embernek csakugyan élete van, fel is támasztotta a gyászoló testvérét 
e földi testben, e földi életre.  
Jézus által tehát új életet kapunk. Ez azokra vonatkozik, akik Jézus földi testében az Anyaszentegyházban vannak, s 
akikben Jézus Lelke munkálkodik, mivel szívükbe fogadták Jézust. Erről a múlt héten részletesebben is beszéltünk. Az 
élet belénk áradt. Ha hiszünk Jézusban, már új teremtés vagyunk. Ez nem csak azt jelenti, hogy a testi halál nem jelent 
számunkra teljes megsemmisülést, mivel lelkünk rögtön Istenhez mehet, s majd a feltámadáskor mennyei testet is 
kapunk, hanem azt is jelenti, hogy már itt a földön is másként kezdünk élni. Jánosnak pont e levele hangsúlyozza 
fölöttébb, hogy a Jézussal élő ember megszentelt életet él. Nem a bűnökben, hanem életszentségben él. (Ha ez nem 
észrevehető valaki életén, akkor könnyen lehet, hogy nem élő sejtje az egyháznak, hanem csak élettelen testként van 
jelen a gyülekezetben.) Persze azt is elmondja az apostol, hogy ha azt mondanánk, hogy nincsen bűnünk, akkor nem 
bűntelenek lennénk, hanem csak képmutatók (vö. 1Jn; 1:9), s ha így letagadjuk bűneinket, akkor nincs meg bennünk az 
ő igéje. A bűnnek ugyanis nem a letagadás, hanem a megbánás és megvallás az elintézési módja. Ezen az úton 
tisztulhatunk meg a gonoszságtól Jézus vére által. Persze többé-kevésbé azért földi életünkben végig követünk el 



bűnöket. De vannak bizonyos bűnök és bűnelkövetési módok, amelyek már nem jellemzők ránk. Nagyon nem lehetnek 
jellemzők a keresztyén emberre. Ezek a bizonyos halálos bűnök. S hogy mitől halálos egy bűn? Ennek eldöntéséhez 
két szempontot kell figyelembe vennünk. Az első az, amire a Zsidókhoz írt levél hívja fel a figyelmet. „Ha szándékosan 
vétkezünk az igazság megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat” (Zsid; 10:26). Súlyos szavak ezek. 
Rendkívül súlyosak. Figyelmeztetnek arra, hogy nem szabad a kegyelemmel visszaélni. Nem szabad a szent Istennel 
packázni. Isten szentségét nagyon-nagyon komolyan kell venni. Egyébként teljesen egybevág ez az újszövetségi szakasz 
az ószövetségi gondolattal, mivel a szándékosan elkövetett bűnöket a mózesi törvény is előszeretettel sorolja a halált 
érdemlő bűnök közzé. Soha ne okoskodjunk tehát úgy, hogy most egy kis vétek, sebaj, majd megbánom és kész. Az 
ilyen sunyi ravaszkodás ítéletet von az emberre. Ne higgyük azt, hogy túljárhatunk az Isten eszén, vagy becsaphatjuk őt. 
Ő látja a szívünket és szándékainkat. S ha Krisztus lelke munkál bennünk, immár nem vétkezni akarunk, hanem pont 
elkerülni a bűnt. Mivel hisszük, hogy nekünk ez a jó. Az első ismérve tehát a halálos bűnnek, hogy szándékos. A második 
pedig az, hogy az élet forrásától vág el. Minden bűn sebzi az Isten-kapcsolatunkat is, de vannak bűnök, melyek 
kifejezetten az Isten-kapcsolatunkat veszik célba. Ilyen például az Úr napjának az elhanyagolása. Ezért olyan hangsúlyos 
a nyugodalomnapja az Ószövetségben. Az ember testét is felemészti, ha nem tud megpihenni, ilyen szempontból is 
életellenes e bűn. De az Isten-kapcsolatot, s ezzel az örökéletet is aláássa, ha nem szenteljük meg e napot. Nem megyünk 
oda a gyülekezetbe. Lazul a kapcsolatunk a Krisztus-testtel. Fontosabbá válnak más kapcsolatok. A vérségi család vagy 
más barátok. Ne essék félreértés! A család és a nem hívő barátok is fontosak. Nem szabad ezt kijátszani egymás ellen. 
Szeressük nagyon családtagjainkat s barátainkat is. Csak ahogy a kedvükért sem ugrunk kútba, úgy az örökéletünket se 
áldozzuk fel a család vagy a barátok oltárán. Mert életet ők nem tudnak adni. Inkább szeressük őket annyira, hogy őket 
is elvezetjük az élet forrásához, Jézushoz! Minden vasárnap. Nagyon fontos ez: ne gyengítsük Krisztus látható testével 
a kapcsolatot. Ne vékonyítsuk a szálat, amely őhozzá köt. Sőt! Erősítsük azzal, hogy egyre több testvérrel keressük a 
valódi testvéri szeretetkapcsolatot! Hány testvérednek tudod a nevét a jelenlévők közül? Hánnyal beszélgettél már? 
Hánytól kérdezted meg ma, hogy hogy érzi magát, s mi történt az elmúlt héten? Vannak-e, akikkel hétközben is 
rendszeresen találkozol az ige mellett, s vannak-e, akikkel rendszeresen imádkoztok egymásért? Az ezekre a kérdésekre 
adott őszinte válaszok mutatják meg hitelesen, hogy mennyire erős Jézussal, az élet forrásával való kapcsolatod. E 
kapcsolatot gyengíteni bűn. E kapcsolatot megszakítani halálos bűn. Jézus azt kéri tőlünk, hogy szeressük egymást. 
Jézust akkor szeretjük, ha kérésének megfelelően szeretjük egymást. Ha Jézus, az Isten Fia lakik bennünk, azt onnan 
tudhatjuk, hogy szeretjük egymást, mivel Jézus szereti a melletted ülőt is. A szemben ülőt is. Ha te is szereted, akkor 
Jézus van a szívedben. Ha nem, akkor bizony ott valami dolgod van. Mert a harag, a közöny és érdektelenség nem segíti 
az életet. A szeretet segíti az életet. A szeretet a halálos bűn ellentéte. Aki tehát szereti Istent, és szereti Jézus testét, a 
gyülekezet tagjait, az nem követ el halálos bűnt. Nem is kell félnie ettől. Viszont állandó törekvésünk legyen, hogy a 
szeretetet erősítsük egymás között. A szeretet erősítésének pedig nem csak jele, hanem eszköze is, ha imádkozunk 
egymásért. Különösen is, mikor a másik botlik. Mikor vétket követ el. Még nem halálosat, de vétket. Ilyenkor van a 
legnagyobb szükség rá, hogy ne ítélkezzünk, ne kárörvendjünk, ne bosszút álljunk, ne megszóljunk, hanem mellé álljunk 
és imádkozzunk. Az ige persze nem tilt el attól se, hogy azért imádkozzunk, aki épp megszakítja Jézussal a kapcsolatát, 
s ezzel halálos bűnt követ el. De ne várjuk meg, hogy idáig fajuljon a dolog. Imádkozzunk, erősítsük és szeressük 
egymást és a mi Urunkat, mert ez az élet útja. Ámen. 
 
 
1. Ismertétek a 2Móz; 21-ből és a többi helyről idézett törvényrészleteket? Mit gondoltok ezekről az igen szigorú 

szakaszokról? 
2. Olvassátok el a Zsid; 10:25-31-et! Mit gondoltok a szöveg alapján, Isten félvállról veszi a bűnt? 
3. Olvassátok el a Jn; 15:9-14-et! Mi lehet a szöveg alapján a halálos bűn ellentéte? 
 
a) Felmerült-e benned valaha olyan okoskodás, hogy ezt a bűnt most elkövetem, s majd később ráérek megbánni? 

Hogyan sikerülhet leküzdeni ezt az álságos gondolatot? 
b) Őszintén tudod az úrvacsoráknál vallani, hogy halált és kárhozatot érdemelsz bűneid miatt? S vigaszt és örömöt jelent 

számodra Isten kegyelme? Vagy még mindig kísértés számodra, hogy a saját jóságodba bizakodj? 
c) Miért annyira fontos az istentisztelet és a gyülekezet? Számodra is fontos? Hogyan vált számodra fontossá? 
d) Tudod szeretni konkrét módon gyülekezetünket? Hány hittestvért ismersz név szerint, hányan fontosak számodra, 

hányan segítik a hitedet, és hányaknak segíted te az Isten-kapcsolatát? S tudsz-e hálával nézni a kevésbé szimpatikus 
testvérekre úgy, mint akik azért adattak, hogy növekedj általuk az alázatban, az elfogadásban s a szeretetben? 

e) Tudatos-e benned, hogy a családnak nem azzal teszel jót, ha a kedvükért kockáztatod az Isten-kapcsolatodat, hanem 
azzal, ha segíted, hogy az övék is kialakulhasson és erősödhessen? Hogy van ez nálad az élet valóságában? 


