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Nincs kárhoztató ítélet

Fohász:  „Téged  illet  a  dicséret,  ó,  Isten,  a  Sionon!  Neked  teljesítik  a  fogadalmakat.  Te
hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te
megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit  kiválasztasz,  és közeledbe engedsz,  hogy udvaraidban
lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!“ Ámen  (Zs 65,2-5)

Kezdő ének: 489 – Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből…

Fennálló ének: 65,1-2 – A Sionnak hegyén Úr Isten Tied a dicséret…

Fő ének: 202,2-4 – Ha bűnöm kárhozattal fenyeget…

Fohász:  Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg
tőlem. Ámen (Zs 66,20)

Igeolvasás – lekció: Rm 8,1-11
8,1 Nincs  tehát  most  már  semmiféle  kárhoztató  ítélet  azok  ellen,  akik  Krisztus

Jézusban vannak, 2 mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a
bűn és a halál törvényétől.  3 Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test
miatt,  azt  tette  meg Isten,  amikor  bűnért  való áldozatként  tulajdon Fiát  küldte  el  a bűnös
testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,  4 hogy a törvény követelése
teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 5 Mert akik test szerint
élnek,  a  test  dolgaira  törekszenek,  akik  pedig  Lélek  szerint,  a  Lélek  dolgaira.  6 A  test
törekvése  halál,  a  Lélek  törekvése  pedig  élet  és  békesség,  7 minthogy  a  test  törekvése
ellenségeskedés  Istennel,  mert  Isten  törvényének  nem  engedelmeskedik,  és  nem  is  tud
engedelmeskedni.  8 Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.  9 Ti
azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben
nincs Krisztus Lelke, az nem az övé.  10 Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a
bűn  miatt,  a  Lélek  élet  az  igazság  miatt.  11 Ha  pedig  annak  Lelke  lakik  bennetek,  aki
feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak
közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. 

Imádság: 
Köszönjük Urunk, hogy színed elé járulhatunk, hogy beteljünk házad javaival,

templomod szentségével. Áldunk a Veled való találkozásért, hiszen Te vagy az élet
forrása, közeledben újulhat meg fáradt lelkünk, Igéd által feléledünk és bátorítást
nyerünk.  Kérjük,  fényed  lelkünk  éjjelét  űzze  szét.  Életünk  harcai,  viharai  között
megtartatást Nálad keresünk, mert Te ismersz minket, s ha vádolna is a szívünk, Te
nagyobb  vagy  a  szívünknél  és  mindent  tudsz.  Légy  ma  is  közel  hozzánk,  és
ajándékozz  meg  üzeneted  megértésével,  befogadásával.  Az  Úr  Jézus  Krisztusért
kérünk, hallgass meg.  Ámen  

Igehirdetés előtti ének: 294,2 – Jézus, menedékem, hű oltalmam nékem Te vagy egyedül…

Igehirdetés – Textus: Rm 8,1
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  „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, 
akik Krisztus Jézusban vannak“

Kedves Testvéreim!
Az Úr Jézus Krisztus az igazi mentsvár, a biztos kőszikla, az örök menedék.

Ez bizony  nemcsak arra  vonatkozik,  hogy lehet  Hozzá menekülni,  Őt  segítségül
hívni, Benne reménykedni, a nehéz helyzetekben várni, hogy közbelép és cselekszik.
Sokkal inkább jelenti azt, hogy nem csak ennek a földi életnek a kritikus helyzeteire
érvényes, hogy Ő biztos menedék,  hanem azokban a lelki állapotokban, kísértések
között is, amikor valóban a lelkünkről, az üdvösségünkről van szó. 

Énekeltük: „Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból Hozzád menekül.  Bár a föld
mind romba dőlt, s ha a pokol hada hány tőrt: Jézus maga áll őrt. Jézus, üdvösségem te vagy
földön, égen örök örömem...” és ebben benne van, hogy érik a lelkünket is támadások.
Nemcsak olyanra gondolok, amikor valaki megbánt,  vagy megsért,  igazságtalanul
bánik velünk.  Érzékenyek vagyunk, és  ilyen helyzetekben olykor milyen nehezen
gyógyuló sebeket szerzünk és hordozunk. 

A sokkal nagyobb támadás oka a bűn ténye. Vagyis az ember nyomorúsága,
az, hogy a bűneset óta Istentől elszakadtan élünk, hiszen ahogyan megszülettünk, az
életünk a kárhozat felé tart, mert a bűn zsoldja a halál...  A bűn következményének
a fenyegetése – ez az  a vihar,  amit kikerülni nem lehet,  és amivel szemben a saját
erőnkből megállni és megmaradni nem tudunk. Ez az a felismerés, hogy Isten előtt
nem  állhatok  meg,  elvesztem.  Ez  az a nyomorúság,  amiről a Kátéban  is  tanultuk,
hogy a bűn elválaszt Istentől, az élet forrásától, kizár a mennyből, az Ő országából.
Hiszen  a bűn  következtében  a kárhozatba  –  az  Istentől  elszakadt  állapotba
születtünk. 

Kedves Testvéreim, tapasztalhatóan egy nagy ámítása a sátánnak, hogy elaltat.
Elhinti azt a véleményt, hogy amiről nem veszünk tudomást, az nincs is – ezért aztán
nem sok embert nyugtalanít az üdvösség kérdése, az, hogy mi lesz vele a földi élet
után.  Igaz,  manapság  a legtöbb  ember  valamiféle  módon  hisz a  folytatásban...
sajnos, éppen csak a maga elképzelése szerint... azonban, aki Isten útját nem keresi,
az Nélküle tervezi az örökkévalóságot is, a földi élet mintájára. Csakhogy az  Isten
nélküli örökkévalóság helyét a Biblia nem mennynek hanem pokolnak nevezi –
mert a pokol az  a hely, ahol nincs Isten. 

Pedig Isten világos utat adott és készített nekünk, hogy megszabadítson a bűn
és a halál törvényétől. Hogy amikor eljutunk arra a döbbenetes felismerésre, amit Pál
apostol így fejez ki: „Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt
testből?“ (Rm 7,24) – akkor megismerhessük a Szabadítót, az Úr Jézus Krisztust, aki
által van a szabadulást. Mert – ahogyan hallottuk – Isten a „bűnért való áldozatként
tulajdon  Fiát  küldte  el  a  bűnös  testhez  hasonló  formában,  és  kárhozatra  ítélte  a  bűnt
a testben“ (Rm 7,3). Pál egy másik helyen ezt így fogalmazza meg: „Mert azt, aki nem
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.“ (2K 5,21)



Bűnné tette értünk Krisztust! Nemcsak bűnössé, hanem bűnné! Azért,  mert
Isten a bűnöst szereti,  de a bűnt gyűlöli, a bűn miatt van haragja rajtunk, az Ő Fia
bűnné lett,  hogy ezt  az  ítéletes  haragot  és  átkot  magára vegye,  elhordozza.  Ez  a
golgotai kereszt titka, hogy ott az Úr Jézus nemcsak mint ember szenvedett testi-lelki
kínokat, hanem Istennek a bűn miatt haragját és átkát vette magára és hordozta el
megváltó halálával. Ezért nem lehet például Jézust játszani, mert az Ő szenvedésének
ezt a részét ember nem tudja átélni, sem megismerni. 

Az én bűnömért Ő bűnhődött, Ő szenvedett. Bizony, „a mi vétkeink miatt kapott
sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei
árán  gyógyultunk  meg“  (Ézs  53,5).   Őérte  Isten  úgy  tekint  rám,  hogy  nekem
tulajdonítja az Ő igazságát. 

Ezek  után  kanyarodjunk  vissza  az  alapigeként  felolvasott  kulcsfontosságú
bibliai vershez:  Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik
Krisztus  Jézusban  vannak.  Nincs.  Megszűnt.  A  nincs általában  negatív
jelentéstartalommal bíró szó. Itt azonban hatalmas örömhír. Nincs kárhoztató ítélet!
Nem fenyeget Isten haragja, nem árthat a kárhozat ereje. 

Figyeljünk azonban az Igére, mert nem univerzálisan mindenkire érvényes ez,
hanem arra,  aki Krisztus Jézusban van.  De azért hangzik az Ige, hogy még bárki
elfogadhatja az Úr Jézus Krisztust, és aki az Övé, annak, ilyen bizonyossága lehet.
Azok ellen nincs ítélet, azokat nem fenyegeti a kárhozat, akik Krisztusban vannak.
Úgyhogy  ebből  következik  most  a  legfontosabb  kérdés,  illetve  feladat:  tisztázni,
vonatkozik ez rám? Krisztusban vagyok már?

   Kedves Testvéreim, olyan jó, hogy ma is szabad hirdetnünk azt a kegyelmet,
hogy  Krisztus a menedék. Mert amikor  bűnné lesz a bűn, amikor ránehezedik az
ember  lelkére,  akkor  tudja,  hogy  ez  nem  csak  olyan  vétség,  amin  egy  udvarias
bocsánatkéréssel  túl  lehet  lépni.  Amikor  bűnné  lesz  a bűn,  akkor  kiderül  a vele
szembeni  tehetetlenségünk,  meg a bűnnel  járó  következmény súlya is.  Ha  bűnné
lesz  a bűn, az  ilyen  fájdalmas  felismerés:  „Ó én  nyomorult  ember!”  Benne  van az
ember egész tehetetlen, kiszolgáltatott volta. 

    Az egyik karácsonyi énekünkben (329,3) énekeljük: „Halálban, éjben vártam én,
fölkelt a nap rám véled”. És akinek így felragyogott Krisztus (Ef 5,14), az elmondhatja,
hogy  Ő  levette  rólam  bűneim  terhét.  Ezért  nincs  tehát  most  már  semmiféle
kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ő az, aki bűn, kísértés,
halál és bármiféle más lelki támadással szemben is  mellém áll,  mert  már egyszer
odaállt  értem és helyettem a Bíró elé,  hogy ítéletemet magára vegye. Krisztusban
lenni ezt a bizonyosságot is jelenti.

Fontos felismernünk, hogy az Úr Jézus Krisztusban nemcsak bűnbocsánatot
adott nekünk Isten. Az is nagyszerű hír.  Hanem örök életet is, mert a bűnbocsánat
megnyitotta Isten országába az utat. És ez az élet Őbenne van, mert Ő maga az élet.
Vagyis a hívőnek Jézus Krisztus önmagát adja.



Ezért nincs kárhoztató ítélet,  mert a hívő Jézus Krisztusban van. Mert  ha a
bűnnek a következménye a kárhozat, akkor a bűnbocsánatnak az ajándéka pedig
az örök élet. „Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus
Jézusban,  a  mi  Urunkban.“  (Rm  6,23). Az  egyik  jár,  mint  következmény,  fizetség,
a másik nem jár - mert az kegyelemből adatik.

Kedves  Testvéreim,  amikor  ma  az  új  kenyérért  való  hálaadás  alkalmából
megterítettük az Úr asztalát, halljuk meg, hogy az Úrvacsorában a szent jegyek által,
látható, tapintható módon is ezt  hirdeti  nekünk Isten. A bűnbocsánatot és az örök
életet.  Ez  az  élet  az  Ő  Fiában  van.  Nemcsak  arról  van  szó,  hogy  itt  egy  kicsit
könnyítünk  a lelkünkön,  egy  kicsit  megtisztulunk,  mert  megvalljuk  bűneinket  és
bocsánatot nyerünk. Hanem arról, hogy a bocsánat megnyitotta az utat előttünk Isten
országába. Így is mondjuk a feloldozásban: Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és
az örök életet. Valóban ennek az ígéretnek a birtokában szoktunk innen elmenni?

 Tagoljon azért be minket Krisztusba ez az örömhír:  Nincs tehát most már
semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez egyszer s
mindenkorra  igaz.  Bármiféle  kísértés  törne  is  ránk,  menedék  a  bizonyosság:
Krisztusban vagyok! Nincs vád, nincs ítélet – ha Krisztusban vagyunk. Ő ma is vár,
hív és elfogad... az Ő részéről minden kész... Elmondhatjuk, hogy nincs már ellenem
sem kárhoztató ítélet? Jézus Krisztus elvette, elrendezte, kifizette, eleget tett, és én ezt
hittel megragadtam, elfogadtam és megköszöntem? Úgy legyen. Ámen

Záróima: 
Mennyei Atyánk, köszönjük a hatalmas bíztatást, hogy nincs kárhoztató ítélet

ott, ahol Krisztus az Úr. Áldunk a golgotai kereszt üzenetéréért, hogy az Úr Jézus
Krisztust bűnné tetted értünk, s ő vállalta a mi bűneink átkát és ítéletét, hogy nekünk
üdvösséget  adhass.  Köszönjük,  hogy ingyen kegyelmed ajándéka az örök élet,  és
mindazoké lehet, akik hittel elfogadják az Ő áldozatát. Áldunk, hogy Jézus Krisztus
az út, a menedék, az élet alapja, célja és távlata az övéi számára. Kérünk, segíts el
minket  erre  a  bizonyosságra,  ajándékozz  meg  az  úrvacsorai  közösségben  őszinte
bűnbánattal, a bűnbocsánat örömével, az üdvösségből fakadó békességgel. 

Kérünk  gyülekezetünk  tagjaiért,  szeretteinkért,  külön  is  a  betegekért,
szenvedőkért,  hozzátartozóikért,  félelmek,  lelki  harcok  között  vergődőkért,
üdvösséget keresőkért,  mindazokért,  akik lelke a viharból Hozzád menekül.  Légy
oltalom, menedék a számukra, szabadító jelenléted adjon nekik erőt, békességet és
kegyelmedben való teljes bizonyosságot. Köszönjük, hogy elvetted a kárhozat erejét,
és  megszerezted  számunkra  az  elmúlhatatlan  életet.  Ezzel  a  bizonyossággal
helyezzük magunkat kezedbe, tarts meg kegyelmedben. Ámen

Mi Atyánk…

Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és Szentlelke maradjon velünk. Ámen

Záró ének: 295 – Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel…


