
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 165:1-2 („Itt van Isten köztünk…”) 
 
  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 

  Igehirdetés előtt: KÉ 42 („Jöjj, az Úr vár reád…”) 
 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés  

(ld: a lap közepén kezdve, illetve a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
 
  Születésnaposok köszöntése 

 
 

  Záróének: 464:1; 5-6 („Jöjj, királyom, Jézusom…”) 
Áldás 
  HIMNUSZ (imádságként) 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Gyászoló feleségével együtt emlékezünk Kanti 
Rezsőre 

 Horváth Kálmán családja köszönetet mond a 
Gyülekezetnek azért, hogy ilyen szeretettel 
osztoztunk fájdalmukban... 

 Hétfőn este fél 7-től Presbiteri gyűlés  lesz, ahol 
többek között együtt gondolkozunk a jelenlegi 
Szabályzatunkról… 

 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk.  
 Pénteken 5 órától  Ancora IFI. 

 
 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 
 




  O L V A S M Á N Y :  M T  1 3 ,  2 5 - 3 0  

  A L A P I G E :  R Ó M  2 , 4  
 

„...Vagy megveted jóságának, elnézésének és 
türelmének gazdagságát, és nem veszed 
tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre 
ösztönöz?” 

 
 
 
 
 
 

Az Igehirdetés bevezetője: 
 

Többen vannak közöttünk, akik megélték a XX. század több 
évtizedét, és zavaros két évtized már eltelt a XXI. századból is. Mi 
minden történt a mi időnkben, mennyit változott a világ.  (Ebben 
természetesen sok érdekes hasznos életünket könnyítő, tudásunkat 
gyarapító történésről, felfedezésről számolhatunk be.) Isten 
megengedte, hogy az ember óriássá nőjön, azonban ez sok bajt is 
hozott ránk. [**] Mert, amikor az ember óriássá nő, vele a bűnei is 
óriásira nőnek! Így életünknek nagy kérdése: a gonoszság kérdése. A 
gonosznak titkát ebben a földi életben soha nem tudjuk megérteni. 
Hiábavaló lenne arról elmélkedni hogy miért nem teremtett Isten egy 
gonosztól mentes világot. Azonban egy másik kérdés is előkerülhetaz 
erről való gondolkozásunk közepette, amire van válasz, és az erre 
adott válasz nagyon is meghatározza életünket: Isten hosszútűrésének 
kérdése. 

(folytatás a túloldalon) 
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„ISTEN HOSSZÚTŰRÉSE” címmel  
Sarkadi-Nagy Pál gondolatainak felhasználásával 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 



1. 
Isten kétféleképpen viszonyul a gonoszhoz: vagy elpusztítja 

vagy pedig eltűri. Olykor megteszi az elsőt, de sokkal többször a 
másodikat. A Szentírás tanítása szerint a gonosz, a konkoly, 
megmarad Jézus visszajöveteléig, amikor is azt el fogja 
pusztítani. De mit tesz addig vele? Igénk alapján ezt 
mondhatjuk: eltűri.  

Már az első keresztyén nemzedékek is az Úr visszajövetelét 
várták sóvárogva… Nekik sem jutott könnyű történelmi 
kontextus. Még előbb, amikor Jézus földi szolgálata véget ért, 
mennybemenetele előtt a tanítványok azzal a gyötrő kérdéssel 
veszik körbe: Uram a gonosz olyan erős, mint volt mi lesz mikor 
állítod helyre az országodat? Akkor Jézus erre a gyötrő kérdésre 
azt feleli: nem a ti dolgotok tudni. Nem gyötör, nem gyötört 
minket is hasonlóképpen Isten hosszútűrése: „Miért, meddig 
még, Uram?”  

Ráadásul, Isten nemcsak eltűri a világot a gonoszt hanem 
még jót is tesz vele, de minimum felhozza a napot mindenkire. 
Sokszor azt várnánk Istentől, amit a gazda ígért a fügefa 
példázatában: adok még neki egy évet és a gyümölcsöt nem 
terem ki vágatom. Isten gyakran nem ezt teszi – ez a türelem 
pedig zavarba hoz bennünket. Sokan éppen azért „ábrándulnak 
ki” Istenből, mert Isten hosszútűrését igazságtalannak tartják; 
valami olyannak, ami Isten jóságát kétségbe vonja.  Így aztán 
többen arra jutnak, hogy Isten nem törődik a világgal, nem tesz 
igazságot, a dolgoknak nincs következményük – tehát  nem is 
érdemes bízni Istenben. Tényleg eltelt kétezer év Jézus 
kereszthalála óta, és a gonosz épp olyan erős, sőt talán a mi 
időnkben úgy érezzük, brutálisabban és alattomosabban támad 
mint valaha… Olvassatok arról, ami ma Nyugat-Európában 
történik [**], olvassátok el a napi híradásokat, vagy csak 
nézzünk körül szűkebb ismeretségi körünkben! Talán, ezt látva, 
hasonlítunk Jónáshoz, aki nem tudja elviselni, hogy Ninive nem 
pusztul el. Vagy hasonlítunk Jakabhoz és Jánoshoz, akik 
Jézustól tüzet kívántak Samáriára. Hát nem különös 
hosszútűrése Istennek hogy az egyházat is eltűri? Megengedte, 
hogy a Jézus által meghirdetett Isten országából sokszor üres 
vallásosság legyen! Ezen felül mennyi gonoszságot követett el 
az egyház kétezer év alatt úgymond „Isten nevében”! Isten ezt is 
megengedte. És Isten azt is megengedi vasárnapról-vasárnapra, 
hogy az elhangzó Igehirdetések nyomán nem történik semmi.  

Nem szeretnénk siettetni Istent? Nem botrány számunkra az 
Ő nyugalma? Nem szeretnénk hogy a dolgok végre 
megoldódjanak, és Isten végre igazságot tegyen? Mi már rég 
odacsaptunk volna, nem? 

2. 
De tegyük fel a kérdést: jobb lenne, ha Isten nem tűrne? 

Szeretnétek hogy az Isten elveszítse a türelmét? Van ilyen a 
Bibliában! Például a leginkább szívszorító, az özönvíz előtt: 

akkor azt mondta Isten, hogy ELÉG. Vagy ez történt Sodoma és 
Gomorra esetében is. Jaj lenne nekünk, ha most ebben a 
percben Istennél „betelne a pohár”, és azt mondaná 
egyikünknek vagy másikunknak: nem tűrlek tovább, itt a vége. 

De Isten még vár, tart a kegyelmi idő. Egyszerűen azért, 
mert ez a világ minden nyomorúság a bűne és gonoszsága 
ellenére az ő világa; így aztán felhozza a napját mind az 
igazakra, mind a hamisakra, új napot ad mind az igazaknak, 
mind a hamisaknak. 

Mi ezt nem értjük. Mi már cselekednénk, ahogy Péter is a 
Gecsemáné kertben, kihúzta a kardját, mert elfogyott a türelme;  
mert úgy látta, Jézust gyenge ahhoz hogy megvédje magát. 
Azonban Jézusnak ott sem fogyott el a türelme, és „korrigálja” 
Pétert a levágott fület visszahelyezése helyére. Lett volna 
hatalma Jézusnak, hogy megvédje magát, mégis tűrt. 

Isten nem azért hosszútűrő, mert gyenge, hanem azért mert 
jó. Ezért téged is, engem is eltűr még, most ez a perc is erről 
szól! Mennyi ajándékot adott neked is Isten, amit nem használtál 
jóra, vagy meg sem köszöntél. Hányszor álltál bűnbánattal Isten 
előtt, és nem sokkal később újra elkövettem ugyanazt a bűnt. 
Mennyire lassan változunk és formálódunk. Mi lenne azzal a 
kutyával amelyiket tanítja a gazdája, de mit sem tanul, sőt 
megharapja folyton a gazdáját, hiába minden igyekezet, 
kutyaiskolai nevelés, szidás? Te meddig tudnál egy ilyen kutyát 
a háznál? Ha valamilyen otthoni eszközök tönkremegy – és 
megcsináltatod egyszer, kétszer, csomó pénzt ráköltve; vajon 
meddig tartanád meg? Nem úgy volna hogy kidob nád és inkább 
vennél egy másikat? Isten eltűr hosszan, nagyon hosszan, 
érthetetlenül hosszan: mert hosszútűrő, mert szeretete nagy! Az 
ember sokszor csak azért tűr, mert gyáva, vagy  fél, vagy mert 
nincs ereje visszaütni. Istennek lenne ereje, nem fél, nem gyáva, 
hanem szeret. Nagy különbség! Az ember sokszor azért viseli el 
a gonoszt, mert nem veszi észre. Isten előtt azonban nincs semmi 
elrejtett dolog, látja a gonoszt, mégis eltűri, mert irgalmas, mert 
éppen ez az ereje! 

3. 
Sőt, ami számunkra leginkább érthetetlen, Isten a világ 

kormányzásban nemcsak eltűri a gonoszt, hanem használja is. 
Ezt már az Ószövetségben is látjuk. Igen, Isten dicsősége 
sugárzik abban, amikor a világban a gonosz elbukik, egy gonosz 
birodalom összedől, amikor győz az igaz – de Isten dicsősége az 
is ahogyan a gonoszt a munkájában felhasználja. Emberi 
szemmel nézve a Golgota a gonosz legnagyobb győzelme volt 
és a jónak veresége; a legnagyobb igazságtalanság. És Isten mit 
hozott ki belőle? Az Ő diadalát. Krisztus az ember legnagyobb 
gonoszsága idején mutatta meg, hogy milyen jó az Isten! 

Olyan megdöbbentő, ahogy ebben a gonosz világban Isten 
Országa (mégis!) épül. Igen, ebben a környezetben 
kontextusban is. Nem lehet hát, hogy azért nem pusztítja el a 

világot, mert ez egyfajta „hordozója” annak, ami a lényeg, ami 
igazán történik, azaz, hogy Isten országa épül? Isten elkészített 
egy tervet, és ezt a terv Jézus Krisztus visszajöveteleéig valósul 
meg. Ennek a tervnek ez a mai nap is még része. Adná Isten 
hogy ma is, most is, benned is, az Isten Országa, Úrsága épülne! 
Isten Országának története ebben az évben is, ma is, egy új 
„lappal” gazdagodik. E „kötet” írása akkor fejeződik be, amikor 
a „Szerző” úgy látja, hogy a „mű” elkészült, minden „szálat 
elkötött”, a „történet” a végéhez ért; amikor már nem akar 
többet mondani, és nem lesz több új „szereplő”. Nekünk sietős 
lenne ez a befejezés, mert az időnk rövid, de Istennek van ideje, 
mert örökkévaló.  

4. 
Négy fontos konzekvenciát még hadd helyezzek szívetekre! 
1.) Az, hogy Isten hosszútűrő, nem azt jelenti, hogy Neki 

minden mindegy! Téved, aki azt hiszi, hogy Isten érzéketlen 
lenne, és magára hagyta ezt a világot és benne téged! 

2.) Az is téved, aki azt hiszi, hogy mivel Isten hosszútűrő és 
eltűri a gonosz, felesleges jónak lenni. Ellenkezőleg: minél több 
gonosz van a világban, minél inkább tűri Isten, annál inkább 
érdemes jónak lenni. 

3.) Ám a legfontosabb mégiscsak ez: Isten hosszútűrése arra 
szolgál, hogy meg térjünk. Nem érdemli meg a világ, az egyház 
és benne mi magunk sem, hogy Isten el tűrjön bennünket. 

4.) Örüljünk hogy Isten még vár! Ahogy, bár siet az ember 
egy buszon ülve, de csak örül annak, ha a buszvezető azt az egy 
rohanó utast még megvárja, és nem csukja be előtte az ajtót. Így 
kellene a világhoz állnunk! Azért vár még Isten, mert vannak 
még rohanó utasok, akik szeretnék elérni a buszt. Mi bele 
szédülünk, belefáradunk Isten hosszútűrésébe, de Ő nem fárad 
el. Ha neked fáj látni ilyennek a világot, akkor hidd el, Istennek 
milliószorosan fáj. Ha meg látnád, hogy a ház romokban van, 
amit nagyapád vagy édesapád, vagy esetleg te építettél, először 
sírnál, átkozódnál, és talán, ha erőd megengedi, elkezdenéd 
kijavítani, újraépíteni. Ám, ha minden reggel leomolva találnád, 
nem kezdenél újra meg újra hozzá... Azonban Isten az övével, az 
ő világával, az ő egyházával és veled mint az ő emberével, 
minden nap újra kezdi, mert Isten hosszútűrő, mert szeretete 
nagy. 

Mindezt azért érdemes újra meg újra elmondani, átgondolni 
hogy Isten lénye felragyogjon előtted – és térdre hullj; és ez a 
látvány pedig megtérésre, igaz bűnbánatra vigyen, és áldott 
igyekezetet gerjesszen benned, hogy az Isten hosszútűrését 
hűséggel, jósággal, Tőle való szeretettel becsüld meg. És ha a 
világra nézel, vagy egyházadra, vagy testvéredre, vagy nem 
hívő felebarátodra, tűrj Istennel te is, remélj Vele te is. 
Mindezek fölött bízzál benne: Isten tudja, mit csinál, és tudja, 
hogy mikor kell befejezni a könyvet.   


