
 

Teljes megbocsájtás Krisztusban
Kevin Williams

 
illbehonest.com/hungarian

 
                                                                        
 

Keresztényként éretté válni azt jelenti, hogy még jobban ragaszkodunk 

Krisztushoz. Ez a világi érettségnek az ellentéte, amelyben az emberek egyre függetlenebbé 

válnak. A keresztény érettség azonban arról szól, hogy egyre jobban Tőle függünk. Ezért, az 

történik itt, hogy Krisztus a házastársa iránt érzett hatalmas szeretete miatt Megfenyíti a hívőt, 

aki egy megalkudott, félszív állapotban van. Apaként megfenyíti a fiát, akit szeret, és akiben 

gyönyörködik. Testvéreim, meg kell tanuljunk óvatosnak lenni, ne késztessük arra Krisztust, 

hogy megvonja tőlünk jelenlétének tudatát. „Ne nyomd el sokáig a lelkiismereted, sem a 

szeretetteli álmokat; Egyedül azt szeretné az Úr, ha érezné, hogy szükséged van Rá.” Ő 

mindezt adja neked. Ez a Lélek bennünk végzett munkája, amikor érezzük, hogy szükségünk 

van Rá. Nézd csak, makulátlannak nevez bennünket, vagy ahogy az Új amerikai Standard 

fordítja: „gyönyörűségem”- Énekek éneke 5:2 (az angolban: a tökéletes) Vegyük észre, hogy Ő 

nem néz be és kopogtat az ajtón, azért, hogy kitöltse ránk haragját, már most makulátlannak 

nevez bennünket, mert attól a pillanattól fogva, hogy valaki igazán megtér, és a hitét Krisztusba 

fekteti, Isten soha többé nem haragszik a hívőre. Mert, ahogy nemrég énekeltük, „A kereszten, 

Isten haragja teljes mértékben megelégíttetett.” Ő bűnhődött helyettünk, Jézus így kiáltott fel a 

kereszten, „Elvégeztetett!” – Ján 19:30 Látod ezt? Már bevégeztetett, még mindig megpróbálod 

befejezetté tenni? Mert ezt meglátni az örök életet jelenti. Látni, mit tett értünk, hogy Ő teljes 

mértékben és tökéletesen megelégítette Isten haragját azokért, akik bíznak Benne. Kifizette a 

büntetést mennyasszonya bűneiért; a múltbeli, a jelen és a jövőben elkövetett bűnökért is. 

Amikor először mentem gyülekezetbe, ott azt tanították, hogy ha hiszel Benne, akkor Krisztus 

addig a pontig fizeti ki a bűneidet, amikor kereszténnyé válsz. Majd egyszerűen magadra 

maradsz... Ez nekem nem okozott örömet. Természetesen ez nem is igaz. De a Biblia azt 

állítja, hogy Ő elvetette bűneinket olyan messzire, „amilyen messze van napkelet napnyugattól”. 

(Zsolt 103:12) Ilyen messzire vetette el tőlünk vétkeinket. Gondolkodjunk csak el ezen: milyen 

messzire is van kelet nyugattól? Hát mehetünk egy darabig. Így szól az Úr „Mert irgalmas 

leszek gonoszságaikkal szemben,” - ezt teszi itt az ajtó előtt is - „és bűneikről nem emlékezem 

meg többé.” (Zsid 8:12) Látod, bűnbánatot helyez a szívünkbe, hogy megfenyítsen bennünket, 

mint az Atya a gyermekeit, akikben gyönyörködik, és akiket szeret. De, miután megpihentél az 
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elvégzett munkájában, soha többé nem közelít haraggal feléd. Isten nem azért verte magát 

olyan nagy költségbe, hogy kifizette bűneinkért az árat, hogy aztán állandóan haragosan 

nézzen ránk. Minden, amit Krisztus tesz, az tökéletes. Látod, amikor megment valakit, az a 

munka tökéletes. Amikor Isten valakit örökbe fogad gyermekeként, az a munka tökéletes. 

Amikor Isten megbocsát valakinek, az a munka is tökéletes. Ez nem olyan, mint amit gyakran 

tesznek az emberek, amikor azt mondják, hogy, „Megbocsátok neki”, majd elássák a 

csatabárdot, úgy, hogy a nyele kilógjon a földből, hogy bármikor újra kiáshassák azt. 

 „Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert 

megváltottalak!” – Ézs 44:22 Nézd hívő, ha úgy érzed, hogy elhanyagol téged az Úr, Ő akkor 

sem kopogtat haraggal az ajtón, hanem makulátlannak hív téged. – Én 5:2 Azok a kezek, 

amelyek kopogtatnak, át vannak lyukasztva, hívő, a bűneidért lettek átszúrva. Nem elég mindez 

neked? Ez igazán arra kellene ösztönözzön, hogy teljesen odaszánd magadat Neki. 

 Eljutottál arra a pontra, ahol Krisztus szeretetét látod? Vagy még mindig kemény 

felügyelőként tekintesz Rá? Még egyszer: a munka bevégeztetett a kereszten. Egyszerűen 

csak add át magad a szeretetének. „Átmentetek a halálból az életbe.” – Ján 5:24 Ó, ha csak 

megértenéd mit tett befejezett munkája által. Ha hozzá mész, Ő nem fog téged elküldeni. - Ján 

6:37 De gyere Hozzá az Ő feltételein, alázd meg magadat előtte. Add át magad a szeretetének. 

Ne akard többé megmenteni magadat, hanem mondd, hogy „Uram, ments meg.” Fejezzük be 

imádsággal.
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