
Ne tévesszük össze a bőnt a szövetségszegéssel! 
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Egyedül Isten képes létrehozni “egy-test” kapcsolatot egy férfi és egy nı között. 
Tudjuk azt is, hogy ez az „egy-test” állapot egy szövetség keretén belül jön létre és egy 
egész életre szóló szövetségnek hívják, ami csak az egyik fél fizikai halálával 
szüntethetı meg. Ábrahám minden utódának, aki részévé válik egy ilyen 
szövetségnek, meg kell értenie, hogy egyik fél sem sértheti ezt meg ismétlıdı módon, 
ha az írások szerint az felbonthatatlan. 
 
Hadd osszak meg veletek egy gyakran hangoztatott vélekedést. "Igen, tudom, hogy az 
újraházasodás bőn, mert a házasság egy életre szól, DE, az egész életre szóló házasság 
Isten tökéletes terve és nekünk realistáknak kell lennünk. Végsı soron, Jézus Istennek 
egy ideális elgondolását tanította, de mi tudjuk, hogy az élet a valóságban más. Igen, 
az újraházasodás bőn, de ha nem hiszed, hogy Isten meg tudja bocsátani a 
házasságtörés bőnét, akkor feltaláltad ‘az egyetlen megbocsáthatatlan bőnt.’"  Hallottál 
már errıl: "Megbocsáthatatlan bőn?" Sok ember érvelt már nekem ezzel. Valójában 
azonban sokféle válasz van egy ilyen érvelésre, és szükséges, hogy ismerd ezeket.  
Valaki azt mondta: "Van egy barátom, aki 25 évvel ezelıtt újraházasodott és az óta 
ugyanazzal az asszonnyal él. Az ı jelenlegi, tartós kapcsolata miatt ez nem esik más 
megítélés alá?" 
 
Azt mondtam neki, hogy "Meg fogom válaszolni azt, ha megválaszolsz nekem egy 
másik kérdést. Hány más bőnt tudsz megnevezni, amik elıidézik az öregkori 
elhalálozást?" Hazugság? Sodomizmus? Prostitúció? Ezek bármelyike megszőnik bőn 
lenni, csupán azért mert elég sokáig cselekszed azokat? Isten igéje minek nevezi és 
minek kell minısíteni azokat, akik az életük során tartósan valaki mással élnek együtt, 
aki nem az elsı házaspárjuk (még akkor is, ha 50 éve tart) miközben az elsı házastárs 
még mindig él? A Róma 7:3-ban Pál apostol ezt a „házasságtörés” tartós állapotának 
hívta. (Azt a nıt, aki máshoz megy feleségül, házasságtörınek kell nevezni.) 
Valójában, a Galata 1:8-9-ben Pál, aki közvetlenül Jézus Krisztustól kapott 
természetfeletti kijelentést az igazságról, amikor az arábiai sivatagban volt; azt 
mondta: "még ha mi vagy egy angyal a mennybıl hirdetne bármi más evangéliumot 
nektek azon kívül, amit hirdettünk nektek, az legyen átkozott. Ahogyan korábban 
mondtam, úgy most ismét mondom, ha bárki bármi más evangéliumot hirdet nektek, 
amit befogadtatok, az legyen ÁTKOZOTT." 
 
Bármilyen bőnrıl beszélünk, megváltoztathatatlan bibliai elvárás a megbocsátás. Nem 
szabad azt elodázni az öregkorban bekövetkezett halálig, hanem meg kell térni abból, 
mindegy hogy milyen hosszú ideig is tartott. A tartósság sosem fogja megváltoztatni 
valaminek az állapotát, mert a bőn az BŐN!  Kérlek benneteket értsétek meg, hogy a 
házasságtörés BŐN, de ugyanakkor sokkal több mint bőn: szövetség szegés. 
Megtérhetek egy bőnömbıl és teljesen megbocsáthatok, de a megtéréssel – sajnos azt 
kell mondanom – nem vagy befolyással arra, hogy megszüntess vagy megváltoztass 
egy szövetséget. Neked és nekem meg kell térni a bőnbıl, és, ha lehetséges, 
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helyreállítani a kapcsolatunkat teljesen megbocsátva mindent, vagy ha nem lehetséges, 
akkor egyedül kell maradni. 
 
A Józsué 9-ben Józsué, ahogyan Isten megparancsolta neki elırenyomult, hogy 
meghódítsa a nekik ígért földet. Az volt Isten parancsa, hogy öljék meg annak a 
földnek minden lakóját. A 3. versben, amikor néhány Ammonita (egyike a kiőzendı 
lakosoknak azon a földön, amit Isten megparancsolt Józsuénak, hogy pusztítson el), 
akik Gibeon városában laktak (gibeonitáknak hívták ıket), amikor hallották, hogy 
Józsué jön elpusztítani ıket, az írások azt mondják nekünk, hogy eldöntötték, hogy 
fondorlatos módon becsapják Józsuét. Régi ruhákat vettek magukra, penészes kenyeret 
vittek magukkal, régi borostömlıket, rossz cipıt és behintették magukat porral. Tevére 
ültek a hegy túloldalán és azután találkoztak Józsuéval és azt mondták neki, hogy 
messzi vidékrıl jönnek, mert hallottak az ı nagy seregérıl és az ı Istenérıl, aki 
meghódított minden nemzetet maga elıtt. Azt mondták, hogy azért jöttek, hogy 
megegyezzenek Izraellel. Kérlek jegyezzétek meg ezt a fontos tényt: a gibeoniták egy 
szorult helyzetben hazudtak! A 14. vers azt mondja, hogy Józsué és az ı emberei látva 
a gibeoniták kinézetét - az ételük és öltözetük állapotát - meg voltak gyızıdve, hogy 
igazat mondanak. A Biblia azt mondta, hogy "nem kérdezték az Urat." Ehelyett, ezzel 
szemben, a 15. vers azt mondja, hogy Józsué és a vezetık, "egy békeszövetséget 
kötöttek velük." 
 
Nem sokkal ezt követıen valaki rájött, hogy a gibeoniták nem messze földrıl jöttek, 
hanem csak a hegy túlsó oldaláról. Józsué és a vezetık ekkor rádöbbentek, hogy 
becsapták ıket. Azt gondolod, hogy Józsué és az emberei felkerekedhettek és 
megölhették ıket a hazugságuk miatt, mert becsapták ıket. Gondolhatod azt, hogy ık 
mondhatták volna, mint olyan sokan ma, hogy "Nem tudtuk mit teszünk, mert 
becsaptak bennünket." De; de, ezzel szemben a 18. vers azt mondja: "És Izrael 
gyermekei nem ölték meg ıket, mert a gyülekezet fejedelmei megesküdtek nekik 
Izrael Istene elıtt." Józsué és emberei megértették a szóbeli szövetség komolyságát. 
Nem mertek hozzájuk nyúlni. Helyette, onnantól fogva Józsué nemcsak az életüket 
hagyta meg, hanem meg kellett védenie ıket minden ellenségüktıl, amint azt az 
embereivel együtt megígérték, hogy betartják a szövetséget. 
 
Késıbb hallunk valamit errıl a Gibeionitákkal kötött szövetségrıl a 2 Sámuel 21:1-
ben, ahol ezt mondja: "Lın pedig nagy éhínség Dávidnak idejében három egész 
esztendeig, és keresi Dávid az Urat, és monda az Úr: Saulért és az ı vérszopó 
háznépéért van ez: mivelhogy megölte a Gibeonitákat." Saul egyértelmően 
elmezavarban szenvedett, mert a Gibeoniták közül sokan dolgoztak a sátor körül, és 
többeket megöletett közülük. 
 
Emlékezzünk most arra, hogy eredetileg Isten megparancsolta Józsuénak, hogy öljön 
meg minden népet Kánaán földjén. Most Saul csak néhányat ölt meg, és az Úr súlyos 
aszályt idézett elı Izrael földjén, mert Saul meggondolatkanul meggyilkolt néhány 
gibeonitát. Isten megmondta, hogy az aszály Saul hibája volt, mert ı ölte a meg ezeket 
az Ammonitákat. Miért tenné azt Isten Izraellel, amikor eredetileg İ mondta, hogy 
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"öljétek meg mind?" Ezt jelentette a SZÖVETSÉG, mert Isten egy Szövetséget tisztelı 
Isten! 
 
Dávid megkérdezte az Urat, hogyan tudná megoldani ezt a problémát. Ezt követıen 
elment, hogy megmondja, amit az Úr mondott neki és mint király kérte a Gibeonitákat, 
hogy tisztességgel állítsák helyre a velük kötött szövetséget, hogy engesztelést 
nyerjenek az Úrtól néhány gibeonitának Saul által való megöletése miatt. Istennek 
Izraelre vonatkozó törvényével összahngban (egy élet elvétele miatt, egy élet kell 
elvenni) a Gibeoniták azt mondták Dávidnak, hogy adjon nekik hetet Saul fiai közül, 
akiket ık fel fognak akasztani. Dávid megtette ezt és a gibeoniták felakasztották ıket. 
A 2 Sámuel 21:14-ben, van egy nagyon megrázó és tanulságos kijelentés, ami ezt 
mondja: "És azt követıen (miután Saul hét fiát felakasztották) kiengesztelıdött ez által 
Isten az ország iránt." Miután a szövetség helyreállításra került, Isten ismét 
megválaszolta Dávid imáját és véget vetett az aszálynak. 
 
El tudod képzelni mennyit kellett Dávidnak imádkoznia és sírnia Isten elıtt három 
éven keresztül és közben mindent megtett a szövetség helyreállítása érdekében, hogy 
ne legyen egy meggondolatlan cselekedetnek súlyos következménye; de Isten 
megerısítette azt, mert egy szóbeli egyezség (szövetség) volt, amit kimondtak Isten 
elıtt, anélkül, hogy keresték volna az İ akaratát. Ha egyszer egy szövetség 
kihirdetésre került Isten elıtt, az elfogadásra került, Isten Maga erısítette azt meg és 
tette kötelezı érvényővé. 
 
Hányszor hallottam embereket, hogy megpróbáltak kibújni egy ígéret alól azt mondva: 
"Nem voltam vele tisztában, hogy mit mondtam" vagy "Nem értettem annak a 
komolyságát, amit akkor mondtam." Erre azt mondja Isten: "Egy szövetség akkor is 
szövetség és én egy Szövetséget tisztelı Isten vagyok." – Még abban az esetben is, ha 
egy szövetség megtévesztés által vagy meggondolatlanul jött létre. 
 
EGY KOMOLYTALAN SZERZİDÉS: 
  
Egy másik példát látunk az 1 Mózes 25:29-ben, ahol Jákóbról és Ézsuról olvashatunk. 
Ézsau éppen akkor jött haza a mezırıl; nagyon éhes volt és elkérte a testvérétıl, 
Jákóbtól a fızeléket, amit éppen fızött. Jákób azonnal meglátta a lehetıséget, hogy 
elınyt kovácsoljon ebbıl a helyzetbıl. A 31. versben azt mondta a testvérének, 
Ézsaunak: "Add el nekem az elsıszülöttségi jogodat." Ézsau azt válaszolta: ember, 
halálosan éhes vagyok és te az elsıszülöttség miatt aggódsz? "Az is valami!"  Jakób, 
bölcsen válaszolt a 33. versben, amikor is azt mondta: "Esküdj meg nekem ma." 
(pontosabban: esküdj meg Istennek, hogy nekem adtad)  Ugyanez a vers mondja: "És 
Ézsau megesküszik Jákóbnak " hogy az övé lehet az elsıszülöttségi joga. A 34. vers 
vége ezt mondja: "Ézsau megvetette az elsıszülöttségi jogát." 
 
Sokan mondhatnák ma: "Ez csupán két testvér szórakozása volt. Isten bizonyára nem 
fogja olyan szigorúan venni ezt az ostoba dolgot. Sok ember azt mondja, hogy ilyen 
ostoba dolgokkal, mint ez is, nem is kell foglalkozni. Szeretném remélni, hogy te nem 
próbálod meg ugyanezt tenni Istennek ezzel a tanításával." 
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Ez teljes egészében érvényes egy dologra: Fiatalemberek milliói vannak ma, akik a 
házassági ceremóniájuk során megesküsznek Isten és sok más tanú elıtt, és késıbb azt 
mondják, hogy az valójában nem jelent semmit, mi akkor még meggondolatlan 
fiatalok voltunk és nem tudtunk semmit az életrıl. "Isten bizonyára nem fog minket 
felelısségre vonni azokért az ígéretekért, amit fiatalkori szerelmünk izgalmi 
állapotában kimondtunk." Mielıtt ezzel kapcsolatban bárkinek túl kellemes 
gondolatok jutnának eszébe, menjünk együtt a Zsidó 12:14-17-höz:  
 
„Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem 
látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétıl senki el ne szakadjon; 
nehogy a keserőségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által 
sokan megfertıztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy 
ételért eladta elsı szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta 
örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha 
könyhullatással kereste azt.” 
 
Itt a Zsidó levél írója a Szent Szellem ihletésére mondja: "Isten mondta ezeket a 
szavakat”, hogy ne kísértse senki Isten azzal, hogy könnyelmően kezeljen egy múltbeli 
szövetséget. 
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