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6Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.  7Megismertette útjait Mózessel,  cselekedeteit
Izráel fiaival.  8Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.  9Nem perel mindvégig, nem tart
haragja  örökké.  10Nem  vétkeink  szerint  bánik  velünk,  nem  bűneink  szerint  fizet  nekünk.  11Mert  amilyen
magasan van az ég a föld fölött,  olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.  12Amilyen messze van napkelet
napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.  13Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az
istenfélőkhöz. (Zsoltárok 103:6-13)

A Zsoltár írója nem áll meg a személyes hitélmény hálás kifejezésénél. Személyes hittapasztalatát egyetemes tétellé
szélesíti: „Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit
Izráel fiaival. Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.” Az egyéni hálaének mindig a közösség
istentiszteletének a részeként nyeri el igazi értelmét. Akit Isten szabadító szeretete megmentett, most népe együttes
hálaokához csatlakozva énekel tovább a választottak gyülekezetében. Mindig így van ez, ha egy szív hálára gyúl Isten
irgalmas szeretét tapasztalva. Az egyéni istenélmény mindig a közösségbe visz.

Isten viszonyulását választott népéhez két szóval jellemzi: Igazság és Kegyelem. Mit üzen ez nekünk? Istennek volna
oka vádat  emelni és ítéletet hozni  ellenünk, és haragjában elveszíteni.  Ha szigorú  igazsága szerint  ítélne minket,
kicsoda  állhatna  meg  előtte?  Igazsága  szerint  már  az  első  bűnbeesés  után  véget  kellett  volna  érnie  az  emberi
történelemnek.  Igazsága szerint  nem élhetett  volna tovább a testvérgyilkos Káin.  Igazsága szerint rá kellett  volna
omolnia  a  toronynak a  bábeli  istentelen hatalmi  tömörülést  szervezőkre.  Igazság szerint  én sem írhatnám a napi
áhítataimat, és igazság szerint nem is volna kiknek. 

Ám, Ő nem csak  Igazság,  hanem  Kegyelem is.  Kegyelem – méghozzá megmérhetetlen  Kegyelem.  Mert amilyen
magasan van az ég a föld fölött, (függőleges távolság) olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van
napkelet  napnyugattól,  (vízszintes  távolság) olyan  messzire  veti  el  vétkeinket.   (Vizuális  típusúak  szeme  előtt
megképződik a  keresztfa  két  kiterjedése.)  Mintha csak ezt  a mondatot  folytatná Pál  apostol,  amikor  ezt  írja:  „A
szeretetben  meggyökerezve  megérthessétek,  mi  a  szélessége és  hosszúsága,  mélysége és  magassága az  Isten
jóvoltának. (Efézus 3:18) 

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. Ő nemcsak király és  bíró, hanem Atya és
szabadító.  Itt  a  Zsoltár  az  Újszövetség  legmagasabb  csúcsaihoz  érkezik.  „Isten  abban  mutatta  meg  rajtunk  a
szeretetét,  hogy  Krisztus  már  akkor  meghalt  értünk,  amikor  bűnösök  voltunk.  (Róma  5:8)  Őreá  nézve  dobban
irgalomra atyai szíve a visszatérő kisebbik fiú és a nagyobbik távolodó láttán. Igazsága és ítélete a keresztfán függő
Jézuson van, kegyelme pedig rajtunk. Isten szeretetének végtelen csodája Jézus Krisztusban!

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Álmélkodással csudáljuk Véghetetlen szerelmed,
Ó Isten, ha megvizsgáljuk Kijelentett kegyelmed;
Ezt száj ki nem mondhatja, Nyelv nem magyarázhatja.

Mert az emberi nemzetet Annyira becsülötted,
Hogy te egyetlen egyedet Érette elküldötted
Emberi ábrázatban, Hogy élne gyalázatban.

Ó Isten bölcsességének mefoghatatlan titka!
Hozzánk való szerelmének Mély tengere! – mily ritka
Ki ezt eszébe venné, Mélyen szívébe tenné.

Mi azért vígan dicsérünk Ó, jó Atyánk tégedet,
Magasztalunk s arra kérünk, Hogy te szeretetedet
Gerjesszed fel szívünkben, Jobban-jobban lelkünkben.


