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Üzenetem címe: „Isten jó, mi nem.” Ámen? Egyház Felteszek egy kérdést, amelyre azt hiszem, 
hogy a legtöbben itt tudják a választ, és igen, válaszra van szükség. Ha online nézed, beírhatod a 
választ a chat mezőbe. A kérdés az, hogy ha azt mondanám, hogy Isten jó, mi lenne a helyes 
válasz? Ámen! Merüljünk el mélyebben abban, hogy miért „Isten jó, mi pedig nem”. A 
***Zsoltárok 103:8-14-ből fogok olvasni a New International Versionban, amely így szól: „8 Az Úr 
irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra, bővelkedik szeretetben. 9 Nem fog mindig 
vádolni, és haragját örökké nem táplálja; 10 nem úgy bánik velünk, ahogyan a mi bűneink 
megérdemlik, és nem fizet nekünk vétkeink szerint. 11 Mert amilyen magas az egek a föld felett, 
olyan nagy az ő szeretete az őt félők iránt; 12 amilyen messze van kelet a nyugattól, eddig 
elhárította tőlünk vétkeinket. 13 Amint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörül az Úr azokon, 
akik félik őt; 14 Mert ő tudja, hogyan formálódtunk, és emlékszik rá, hogy por vagyunk.” 
***SZÜNET***, és lassan ismételd meg a Zsoltárok 103:14-et, „mert ő tudja, hogyan alakultunk; 
eszébe jut, hogy porok vagyunk.”

Pontosan ezért van karácsonyunk, ünnepelni kell. De mi is az a karácsony? Ha lebontja, a 
karácsony első része Krisztus, ami görögül azt jelenti, hogy „a felkent”. A karácsony szó második 
része a „mas”, ami görögül „az emberek nagy összejövetelét” jelenti. Ha a két szót összeilleszted, 
ez azt jelenti, hogy „az emberek összegyűjtése Krisztusért”. Hallottad már a karácsony kifejezést? 
Úgy érzem, borzongok az épületben, ha csak a szóra gondolok. Merüljünk el ebben egy kicsit 
jobban. A görög történelemben a Krisztus szó a görög Christos szóból származik, amely szintén a 
felkentet jelenti. A Christos szó görög ábécével írva Cha-hi (kai) betűvel kezdődik, ami angolul 
úgy néz ki, mint az X betű. Sok tudós úgy gondolja, hogy ezt az X-et vagy kai-t Krisztus 
rövidítéseként helyettesítették a karácsony szóban, hogy létrehozzák a X-mas kifejezést. A 
lakosság azonban nagyon keveset ismeri a görög történelmet, és ehelyett a karácsony kifejezést 
használja arra, hogy Krisztust törölje a karácsonyból. * Szünet* Előfordult már, hogy hibázott 
valami írás közben, majd törölte? Mit csinálsz? Kikaparod vagy írsz rá egy X-et. Jelenleg iskolás 
vagyok, és mostanában sok vizsgát írtam, és szó szerint X-eket írtam egész oldalakra, mert 
néhány számításom hibás volt. Áthúztam, és visszavontam, amit írtam. Lényegében ez az, amit 
az ateisták tették a karácsonykor: X-et tettek Krisztus helyére, hogy töröljék őt. A „nincs Krisztus 
összegyűjtése” új jelentésének megteremtése. Ennek nincs semmi értelme, mert tudom, hogy 
mindannyian nem azért jöttetek, hogy prédikáljak. Azért jöttél, mert GYÜLÖLNI szeretnél a 
templomban vagy az interneten, hogy Ünnepeld Krisztus születését. Ami azt jelenti, hogy 
karácsonynak kell lennie. Adjunk dicsőséget jó Istenünknek ezért.

Továbbá biztos vagyok benne, hogy jó lenne tudni, miről szól a karácsony. Vagy hogy 
újrafogalmazzuk, mit ünneplünk? Megpróbálnám elmagyarázni, de nincs jobb módja annak 
elmagyarázására, mint Isten igéje, ezért fel fogom olvasni a ***Máté 1. fejezet 18-25. 
verseit***, amely így szól: ***“ 18 Ez hogyan történt Jézus, a Messiás születése: Anyja, Mária 
feleségül vette Józsefet, de mielőtt összejöttek volna, kiderült, hogy a Szentlélek által terhes. 
19 Mivel férje József hűséges volt a törvényhez, és mégsem akarta nyilvános gyalázatnak 
kitenni, azt gondolta, hogy csendesen elválik tőle. 20 De miután ezt meggondolta, 
megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia,
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ne félj hazavinni Máriát feleségednek, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől 
van. 21 Fiút fog szülni, és adj neki Jézus nevet, mert ő szabadítja meg népét 
bűneitől.”22 Mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta 
által: 23 „A szűz fogan és fiút szül, és Immánuelnek fogják hívni” (ami azt jelenti, hogy 
„velünk az Isten”). 24 Amikor József felébredt, megtette, amit az Úr angyala parancsolt 
neki, és hazavitte Máriát feleségül. 25 De nem kötötte meg a házasságukat, amíg az 
nem szült egy fiút. És a Jézus nevet adta neki." ***

Most tapsoljunk az Úrnak ezért… Ahogy a huszonegyedik versben kijelenti: „Megszabadítja népét 
bűneitől” Jézus ezt úgy tette, hogy BŰNMENTES életet élt, és mégis ő lett a bűneinkért való áldozat. 
Karácsonyt kell megünnepelnünk, mert Isten a fiát adta nekünk, hogy megmentsen minket a 
bűneinktől, ez egy jó isten

Tudom, hogy ma karácsony van, de Isten nem csak akkor volt jó. Elhiszi valaki, hogy Isten ma jó? 
Remek, most, hogy mindenki ébren van, lelkész, a 45 perces időkorlátom most kezdődik, igaz?

A másik ok, amiért Isten jó, és mi nem, az az, hogy a Biblia ezt mondja. A Márk evangéliuma 10. 
fejezetének 17,18-as versében ez áll: ***17 Amikor Jézus elindult, egy férfi odaszaladt hozzá, és 
térdre esett előtte. „Jó tanító” – kérdezte –, mit kell tennem, hogy örök életet kaphassak?
18 „Miért mondasz engem jónak?” Jézus válaszolt. „Senki sem jó, csak Isten egyedül” *** …Ha tehát 
Jézus, Isten fia, azt kérdezi egy embertől, hogy miért nevezi őt jónak. Akkor biztosan nem, de én csak a 
magam nevében beszélhetek, és tudom, hogy ma senkinél sem vagyok jobb a közönség soraiban. 
Nem vagyok szentebb senkinél. Nem tartom magam műveltebbnek. Nem tartom magam magasabb 
rangúnak. Hogy Ryan McKenzie-t idézzem a 7 évvel ezelőtti „minden fény” című üzenetéből: 
„Bizonyára nem érdemlem meg, hogy itt legyek, teljesen alulképzett vagyok erre a szószékre, 
valójában mindannyian alulképzettek vagyunk, de a kegyelem megment minket” és a tetejébe 
természetesen nem tartom magam csiszoltabb beszélőnek, mint bárki itt. Körülbelül egy hónappal 
ezelőtt a templomban sétáltam, és Green nővérrel beszélgettünk. Nem emlékszem minden részletre, 
mert borzalmas a memóriám, de arra emlékszem, hogy elmesélte, milyen hosszú utat tett meg a 
beszédkészségem, és hogy Isten jó. Ezután elmesélte, hogyan emlékszik arra, hogy fiatalabb 
koromban nagyon nehezen tudtam mondatokat alkotni. Ez meglepett, mert életemnek ezt a részét a 
mai napig elfelejtettem. Sokan nem tudják ezt, de életem első éveiben csúnyán dadogtam.

* * * Az én dadogó történetem***

• Csendes gyerek voltam

• Csak azt mondani, hogy az autó piros, szinte lehetetlen volt

• Anyám bátyám és nagymamám szabadságot vett ki, hogy minden pénteken bevigyenek a SickKids 

kórházba

• Tudom, hogy az orvosok megtették a dolgukat, de Isten volt

• Nem tudnék ezen a platformon karácsony reggel azt mondani, hogy Isten jó
• Szóval nem érted a történetemet
• Elnézést, ha izgatott leszek, hogy azt mondhatom, Isten jó
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Isten nem tökéletes edényt keres, hanem egy törött edényt, amit a dicsőségére használhat, mert Isten jó. Az utolsó ok, amiért kijelentem, hogy „Isten jó, mi pedig nem vagyunk azok”, az az, hogy bűnös 

természetünk ellenére szeret minket, és ugyanúgy használ minket. Látod, Saul üldözte a keresztényeket. Isten még mindig jó volt hozzá. Jónás elfutott Isten elől. Isten még mindig jó volt hozzá. Mózes 

gyilkos volt. Isten még mindig jó volt hozzá. Dávid házasságtörő volt; Isten még mindig jó volt. Péter megtagadta Krisztust, Isten még mindig jó volt. Sára meddő volt, Isten még mindig jó volt. Akár adod 

Istennek a dicsőséget, akár nem, ő akkor is jó. Akár olvasod a bibliádat, akár nem, akkor is jó. Akár adjátok neki a dicsőséget a nagy tetteiért, amelyeket végzett, akár nem, akkor is jó. Akár jössz a 

templomba minden vasárnap, akár nem, akkor is jó. Ha csak vasárnap vagy keresztény, és a hét minden második napján bűnös, akkor is jó. Akár vasalt az öltöny, akár ma az utcáról jöttél, még mindig jó. 

Akár Argentína, akár Franciaország rajongó vagy, ő még mindig jó. Ez tény, ez egy kijelentés, ez egy megdönthetetlen, tagadhatatlan, megingathatatlan, soha véget nem érő igazság! Senki sem 

változtathatja meg Zsoltárok 103:10,11,12, ***10 Nem úgy bánik velünk, ahogyan a mi bűnünket megérdemeljük, és nem fizet nekünk vétkeink szerint. 11 Mert amilyen magas az egek a föld felett, olyan 

nagy az ő szeretete az őt félők iránt; 12 Amilyen messze van kelet a nyugattól, eltávolította rólunk vétkeinket. *** Most mondd el, miért nem használhat téged Isten? A mi ISTENünk JÓ. Akár Argentína, akár 

Franciaország rajongó vagy, ő még mindig jó. Ez tény, ez egy kijelentés, ez egy megdönthetetlen, tagadhatatlan, megingathatatlan, soha véget nem érő igazság! Senki sem változtathatja meg Zsoltárok 

103:10,11,12, ***10 Nem úgy bánik velünk, ahogyan a mi bűnünket megérdemeljük, és nem fizet nekünk vétkeink szerint. 11 Mert amilyen magas az egek a föld felett, olyan nagy az ő szeretete az őt félők 

iránt; 12 Amilyen messze van kelet a nyugattól, eltávolította rólunk vétkeinket. *** Most mondd el, miért nem használhat téged Isten? A mi ISTENünk JÓ. Akár Argentína, akár Franciaország rajongó vagy, ő 

még mindig jó. Ez tény, ez egy kijelentés, ez egy megdönthetetlen, tagadhatatlan, megingathatatlan, soha véget nem érő igazság! Senki sem változtathatja meg Zsoltárok 103:10,11,12, ***10 Nem úgy 

bánik velünk, ahogyan a mi bűnünket megérdemeljük, és nem fizet nekünk vétkeink szerint. 11 Mert amilyen magas az egek a föld felett, olyan nagy az ő szeretete az őt félők iránt; 12 Amilyen messze van 

kelet a nyugattól, eltávolította rólunk vétkeinket. *** Most mondd el, miért nem használhat téged Isten? A mi ISTENünk JÓ. 11 Mert amilyen magas az egek a föld felett, olyan nagy az ő szeretete az őt félők 

iránt; 12 Amilyen messze van kelet a nyugattól, eltávolította rólunk vétkeinket. *** Most mondd el, miért nem használhat téged Isten? A mi ISTENünk JÓ. 11 Mert amilyen magas az egek a föld felett, olyan 

nagy az ő szeretete az őt félők iránt; 12 Amilyen messze van kelet a nyugattól, eltávolította rólunk vétkeinket. *** Most mondd el, miért nem használhat téged Isten? A mi ISTENünk JÓ.

Tudom, hogy karácsony van, és jól érezzük magunkat, de el kell mondanom egy kicsit a megváltásról, mielőtt 
elmegyek! Van mennyország és pokol, és a mennybe jutás egyetlen útja a Cselekedetek 2:38-ban található: „Térjetek 
meg és keresztelkedjetek meg mindenki Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára. És megkapod a Szentlélek 
ajándékát.” Azt hiszem, nem hallottál. „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, 
bűneitek bocsánatára. És megkapod a Szentlélek ajándékát „és ahogy Owen testvér mondta legutóbb, amikor 
prédikált: „Mi. Van. Víz." Ezért Krisztusnak meg kellett születnie, hogy meghalhasson bűneinkért. Ha többet szeretnél 
tudni erről a történetről, adok egy házi feladatot, olvasd el Máté evangéliuma 26., 27., 28. fejezetét, valamint az 
Apostolok cselekedetei 2. fejezetét. Azért ünnepeljük a karácsonyt, mert Isten a lelkünknek adta a fiát. Szóval, amikor 
lelépek erről a platformról, kérlek, ne azt mondd, hogy jó munkát, hanem azt, hogy Isten jó. Imával zárom.

Zsoltárok 145:9 *** „Jó az Úr mindenkihez; együttérz mindennel, amit alkotott.” Köszönöm mindenkinek, hogy 
eljöttetek. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani Granville lelkésznek, azt hiszem, ez lesz az utolsó karácsonya 
a hit lelkipásztoraként, ezért reméltem, hogy mindannyian ajándékot adhatunk neki. Ez az ajándék az, hogy még 
egyszer visszajössz, és amikor ezt megteszed, újra megkérjük, hogy jöjjön vissza még egyszer és újra és újra. Isten 
jó és boldog karácsonyt.


