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K Ő B Á N Y A I
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A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA

Olvashatjuk az Írásban, hogy Isten
büntet. De nem találjuk azt megírva, hogy
Isten a büntetés. Olvasunk arról, hogy Isten
megfenyíti az embernek fiát, ha mindjárt nem
szíve szerint teszi is azt. De nincs említés
sehol, hogy Isten maga volna a fenyítés. 
A szentírók tudnak arról, hogy Isten bosszút
áll. De nem tudnak arról, hogy Ő maga
bosszúállás lenne. Félelemmel olvashatjuk, 
s leírt eseményekből láthatjuk elszoruló
szívvel, hogy Isten ítél. De soha sincs szó
arról, hogy Isten lenne, lényét tekintve, maga
az ítélet.

Sok minden mást is olvashatunk arról,
hogy Ő milyennek mondja magát. Halljuk
kijelentését, hogy Ő irgalmas, kegyelmes,
hosszútűrő. Megrendülve olvassuk, hogy
tudja minden dolgunkat, hogy ellát az ízeknek
és velőknek megoszlásáig, hogy még
nyelvünkre sem jött a szó, Ő már ismeri azt.
Urunk Jézus Krisztus földön jártakor mondja
magáról, hogy Ő az út, az igazság és az élet,
a világ világossága, a feltámadás és az élet, a
jó pásztor, az élet kenyere, és még sok 
minden mást is.

Nyilvánvalóvá lesz az ige olvasója előtt
az is, hogy Isten világának alapja, légköre,
fenntartó ereje a szeretet. Olvassuk sokszor
mindkét Testamentumban, hogy Isten
szeretet. Változhatatlan és örök mindenek-
felett való ígéretek beszélnek Isten
szeretetéről, amellyel megteremtette, 
irányítja, fenntartja a világot, megváltotta és
irgalmába fogadta az embert, akit a maga
képére és hasonlatosságára teremtett. 

És meg van írva, örök és változhatatlan tény,
hogy Isten maga a szeretet.

Ez azt jelenti, hogy Isten minden 
cselekedete mögött szeretet áll. Akármit tesz,
amikor áld vagy fenyít, büntet vagy megbo-
csát, megsebez vagy bekötöz, ajándékot ad
vagy elvesz valamit abból, amit adott, minden
cselekedetét a szeretet irányítja, minden
végzésében a szeretet munkál.

Életem, jövendőm, biztonságom és
reménységem változhatatlan örök alapja,
üdvösségem záloga, ami áldássá teszi a
keserűséget is, amelynek munkája nyomán
minden javamra szolgál, abban van, hogy
minden bűnöm és gyarlóságom ellenére
Annak megváltó szeretete cselekszik velem,
Aki maga a szeretet. 

(Zergi Gábor írása nyomán)

Mindenható Istenem, szerető mennyei
Édesatyám, dicsőítelek Téged, mert örökké-
való szeretettel szerettél engem, azért 
terjesztetted ki reám a te irgalmasságodat. 
A Te szeretetednek bizonysága az, hogy még
nincsen végem, mert nem fogyott el 
irgalmad: minden reggel meg-megújul. 
Nagy a Te hűséged! Még ha szomorúságot
láttatsz is velem olykor, meg is vigasztalsz a
Te szeretetednek gazdagsága szerint.
Könyörülj rajtam, hogy tudjalak Téged egyre
jobban megismerni, Neked engedelmeskedni,
akaratodat követni. Köszönöm, hogy minden
gondomat Tereád vethetem, mert Neked 
gondod van reám. Ámen.

I g e I  ü z e n e t

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el 
Isten a világba, hogy éljünk őáltala…Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, 

az Istenben marad, és Isten is őbenne”  (1Jn 4, 9. 16)


