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Irgalommal koronáz meg 

 
 
Az Ézsaiás 38-ban olvashatjuk Ezékiás király hálaadó zsoltárát, miután Isten megtoldotta 
életét még 15 évvel.  Én ezt a rendhagyó zsoltárt az angol bővített fordításban olvastam, 
melyben erre a versre lettem figyelmes: 
 
Kiszeretted életemet a korrupció, és az értéktelenség sírverméből azáltal, hogy 
valamennyi bűnömet a hátad mögé vetetted. (Ézsaiás 38:17 AMP)  
 
A  kérdés rendkívül egyszerű. Engedjük e, hogy Isten kiszeresse életünket, s annak 
valamennyi területét a korrupcióból, és az értéktelenségből. Azért e kettőt említi a 
Szentírás, mert a korrupció, és az értéktelenség kéz a kézben közlekednek. Az önmagát 
értéktelennek, feleslegesnek tekintő ember előbb vagy utóbb korrumpálódni fog. Az 
értéktelenség a korrupció lejtőre helyez minket. Erre egyetlen orvosság létezik csupán: 
engedjük Istent hogy megérintsen minden olyan területet, ahol értéktelenség életérzése 
uralkodik.  Engednünk kell hogy hozzáérjen valamennyihez, kiszeretve belőlünk az 
elvetettséget. Ő megbocsátja mindazt a bűnt amiket azért követtünk el, mert úgy véltük 
úgyis mindegy, hisz jelentéktelen mezei figurák vagyunk.   
Utánajártam a korrupció pontos eredetének, és jelentésének. Tehát, ez egy latin eredetű 
kifejezés. 
corruptionem (megrontás), con(meg) + rumpo (tör, szakít) 
A korrupció nem egyéb, mint a törvény megrontása. 
 
Mindaz, aki a vétket teszi, a törvényt is megrontja, a vétek a törvényrontás.  
(1Jn 3:4 Csia ford.) 
 
Aki tisztában van az értékével az sose fogja a törvényt áthágni, mivel tudja kicsoda, és 
kihez tartozik. Isten jogtiszta, ezért tudja, neki is jogtisztán kell járnia.  Értéke van. Soha 
nem lesz  szüksége alantas eszközökre. 
Engednünk kell hogy Isten hozzáérjen életünk bűnös, megalázott részeihez. Azonban az  
igazság   sajnos, hogy  titkon nem hisszük el hogy Isten képes irgalmazni nekünk, és 
meggyógyítani. Megállítani az értéktelenség lejtőjén, és nem csak visszafordítani de ép, 
értékes életet adni számunkra. Nincs az a törvényszegés melyet Ő ne lenne kész 
semmisnek nyilvánítani. 
 
...aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megvváltja 
életedet a koporsótól; kegyelemmel, és irgalmassággal koronáz meg.  (Zsolt 103:3-
4) 
 
 
Két dolgot kell meggyűlölnünk életünkben: egyik az önelutasítás, a másik pedig a törvény 
megrontása. Mindkét területen megtérésre és gyógyulásra van szüksége az embernek. 
Isten szeretete nem eltussolja ezeket, sokkal inkább arra hívatott, hogy felszínre hozza 
őket, hogy képesek legyünk szembenézni velük. Az egyház koronája, mindaz a kegyelem 
s irgalom mely egyedül képes kiszeretni, s feltámasztani őt a elvetettség és a korrupció 
koporsójából. 
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