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Szeptember 6. hétfő 11.00: Elnökségi ülés (MEÖT székház)

Szeptember 12. vasárnap: MEÖT elnökség találkozója Ferenc pápával

Szeptember 14. kedd 15.00: Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés (MEÖT székház)

Szeptember 27. hétfő 11.00: Vallásközi Dialógus Bizottsági nyílt ülés. Előadó: dr. Salát Gergely sino-
lógus. Téma: A vallási helyzet Kínában (MEÖT székház)

Október 1. péntek 16.00: Elnökségi ülés (MEÖT székház)

Október 1. péntek 18.00: Október a Reformáció Hónapja, nyitó istentisztelet. Igét hirdet: Steinbach
József (Deák téri evangélikus templom)
Az Október a Reformáció Hónapja anyagai megtalálhatóak a honlapon:
http://meot.hu/index.php/reformacio-m/orh-letoltheto-dokumentumok-2021

Üdvösségem ára

Egek és földek remegjetek!
Bűnös világ béküljél meg!
Szenvedése égbe kiált!
Ítélik az Isten Fiát!
A Gecsemáné kertben vérrel verejtékezett
Legyőzve a halálfélelmet s a kísértéseket.
Ő ki maga volt a végtelen szeretet,
kiitta érettünk a keserű kehelyt.
Szent arca és háta az ütésektől vérzett,
a szenvedések útján vitte bűneinket.
Arcul verték, kigúnyolták, leköpdösték,

bántalmazták!
Öklükkel ütötték, szemét lekötötték,
Isten ártatlanját, mint gonosztevőt vették.
Mint a bárány semmit sem szólt,
bűn benne egy morzsa sem volt.
Mégis Pilátushoz vitték,
s ólomgolyós szíjjal ütötték!
Kezébe nádszálat tettek, azzal is fejére

vertek.

A töviskoszorút fejére nyomták,
s mint zsidók királyát kigúnyolták.
Szomjúhozott, s kínálták az ecetet és epét,
Neki, aki hordozta a világ összes bűnét!
Keresztre feszítve két lator közé,
felemelte fejét a szürke egek felé.
Kínzó fájdalmak közt, melyek bűneinket

fedik,
Kérte az Atyát, hogy bocsásson meg nekik,
Majd ismét felkiáltott, ahhoz aki a

SZERETET,
“Én Istenem, Én Istenem miért hagytál el

engemet?”
Midőn két tőr járta át testét,
bűneinket megfizetve kilehelte lelkét.
Szent testét borították tengernyi sebek,
mit imádandó vére pirosra festett.
Az ég elsötétült, nagy vihar fakadt,
a templom kárpitja kettőbe hasadt.
Megrendült a föld, a sziklák megrepedtek,
a szentek feltámadtak és sirukból kijöttek.
Szenvedésének nem volt és nem is lehet

párja,
mellyel értem megfizetett az Isten

Báránya.
Alázatosan, szelíden, ártatlanul szenvedett,
minden ember bűne, terhe, ránehezedett.
Beláthatatlan, megszégyenítő szeretet!
mellyel átkarolta az elbukott embert.
Habár halálát vallja szavunk,
gyilkosaival eggyek vagyunk.
Krisztus érettünk ma is szenved,
testébe ma is beverünk egy-egy fájó szeget.
De nagyobb ennél lelki szenvedése,
a nagypénteki titok megvetése.
Általa lehettem a keresztfa gyümölcse,
áldott magvetésének kalásszal termése,
a szőlőtőke zöldelő hajtása,
a teremtés titka, mézédes csodája.
Üdvösségünk áráról nincs emberi fogalom,
Ó könyörülj meg Uram, rajtunk

nyomorultakon!

Posztos Lenke

http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf
http://meot.hu/index.php/reformacio-m/orh-letoltheto-dokumentumok-2021


Hírlevelünkbe a szeptember havi áhítatokat

Gyurkó József

nyugalmazott metodista lelkész

írta

Isten gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak
legyenek!

„Boldog, akinek bűneit, megbocsátották, és vétkeit eltörölték. 2 Áldott, akit az Örökkévaló felmentett
minden vád alól, és szellemében nincs hamisság.” (Zsolt 32,1-2.) Ámen.

Bevezetőben szeretnék egy kérdést feltenni! Adott-e teljes változást a bűnbánat az életedben? Nézzük
az alapigénk kontextusát.

Boldog, akinek bűneit, megbocsá-
tották, és vétkeit eltörölték.  Áldott,
akit az Örökkévaló felmentett min-
den vád alól, és szellemében nincs
hamisság.  Ez az Isten gondolata!
Az  örökkévaló  Boldognak  mondja
azt az embert, aki rátalált az igazi
bűnbánat  útjára!  Áldott,  akit  az
Örökkévaló felmentett  minden vád
alól,  és szellemében nincs hamis-
ság.  Ez  az  igazi,  valós  bűnbánat
jutalma!

De van előzménye: Ameddig eltit-
koltam bűneimet, még a csontjaim
is kiszáradtak, naphosszat segítsé-
gért  kiáltoztam.  Éjjel-nappal  rám
nehezedett  kezed,  örökkévaló.
Erőm kiszáradt, mint a fű, a tikkasztó forró nyárban. Szela. Az emberi gondolat következménye. Miu-
tán megismertem, felismertem és beismertem, hogy állapotom megoldhatatlan számomra, akkor ma-
gamba szállok és határozok! Ez döntést eredményez!

De bevallottam neked bűnömet,  nem takargattam tovább vétkeimet.  Azt mondtam:  „Bevallom az
Örökkévalónak vétkeimet!” Az Örökkévaló nem késlekedik – eléje fut – kész azonnal válaszolni! Te pe-
dig megbocsátottál nekem Örökkévaló. Szela.

Az egyik fordításban ezt olvassuk:  „Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kel-
lett.” Válaszoljunk magunknak őszintén két kérdésre! ― olvassuk MAX LUCADO áhítatos könyvében. Az
első: Van olyan bűn az életemben, amit nem vallottam meg? Bűnvallás az, amikor elmondjuk Istennek,
mit tettünk. Persze ő is látta. Nincs szüksége, hogy tőlünk hallja. Nekünk viszont annál inkább szüksé-
günk van rá, hogy kimondjuk. Nem a mi dolgunk eldönteni egy-egy bűnünkről, hogy olyan kicsi-e, ami
említésre sem méltó, vagy épp ellenkezőleg, olyan nagy, hogy úgysincs rá bocsánat. A mi dolgunk
csak annyi, hogy mondjuk el őszintén. A másik kérdés: Van-e olyan gondom, amit nem adtam át Isten-
nek? „Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van rátok” ― bátorít minket az ige (1Pt 5,7.).
A német nyelvben az aggódik szó azt is jelenti, hogy „megfojt”. A görögben pedig:  „megosztja az el-
mét”. Mindkét jelentés találó. Az aggodalom hurok a nyakunk körül. És az is igaz, hogy megosztja a fi -



gyelmünket. Egyik sem segíti  elő, hogy felszabadultan örüljünk. Boldogok és áldottak legyünk, aho-
gyan Isten gondolatában és tervében ez szerepel.

Életbe vágó kérdés a hitéletünk szempontjából, hogy mikor volt életünkben utoljára életgyónás, amikor
az Úr Jelenléte arra késztetett, hogy rendezd
el életedet! Nem csak úgy az apró kis bűnö-
ket  rendezd  el  az  Úrral,  hanem  amikor  az
egész  felhalmozódott  visszatérő  bukásaid
okát megvallod az Élő Istennek és egy test-
vérednek, Igaz bűnbánattal!  Isten igéje sze-
rint!

Életbe vágó kérdés: Igazi volt-e a bűnbána-
tunk? Miért,  lehet  nem igazi egy bűnbánat?
Sajnos igen!  Az emberi életnek egyik nagy
kérdése, hogyan szabadulhat ki az ember
a külső és a belső rossz természetének a

fogságából? Isten ebben is a kezdeményező és azt üzeni, kijelenti a gondolatát: Igaz bűnbánat által
― hogy boldog és áldott légy! Mi az emberi gondolat, az Isten gondolatára: Nem vagyok én bűnös,
miből térjek meg? A Bűn nem fogalom, hanem egy állapot! Az Isten mondta, ha eszel róla meghalsz ―
ez állapot!

Konfirmációban tanuljuk. „Mi a bűn? A bűn Isten parancsolata ellen való engedetlenség, nem csak csele-
kedetekben, hanem szavakban és gondolatban is.” Az Isten parancsaitól való elhajlás, a cél eltéveszté-
se, amelynek következménye van, a következményből menekülni nem lehet! A számlát ki kell fizetni,
amelyet a Sátán az ő démonjai ― eszközei ― által behajtják az emberen. Kép: a légy a pókhálójában!
Az ellenség a kincseit ragasztóval keni be, hogy akik megfogják, azok többé ne tudják elengedni! A
bűn állapotából nincs az embernek a maga erejéből szabadulás ― ezt tudja az Úr! Jer. 2,22.: „»Még
ha lúgban mosakszol is, vagy szappanban fürödnél, bűnöd akkor sem mosnád le magadról, vétkeid akkor
is szemem előtt maradnak!« – ezt mondja Uram, az Örökkévaló.” (EFO) A megoldásban Isten a kezde-
ményező, Ő az, aki munkálja, hogy rádöbbentse arra az embert, hogy nincs valami rendben az életé-
ben és mi az igazi megoldás a rend helyreállításához, van megoldás! Mert az, amire az ember képte-
len „Az, ami az embereknél lehetetlen Istennél lehetséges!”

Dávid a 32. zsoltárban kijelenti ezt nekünk, a megoldás menetét, az adós szolga története viszont még
azt is kijelenti Jézus példázatában, hogy milyen veszélye van a szabadulásnak, és hogyan tehetjük tar-
tóssá a szabadulásunkat! (Mt 18,23kk.)

Igazi volt-e a bűnbánatunk? ― kérdezzük meg magunktól.
Miért fontos ezt megvizsgálni és erre a kérdésre megad-
nunk a választ? A megtérésünk az életünk nagy döntése,
de lehet, hogy csak olyan változás történt, mint Saul király-
nál. Szamarat keresett és királyságot talált! ― mondta egy
hitoktató a diákoknak! Saulnak volt találkozása a próféta fi-
akkal, maga is prófétált, mássá lett Saul, a Kís fia, alázatos
is volt a termete ellenére, de a szíve nem változott meg! Ez
rövid idő után láthatóvá vált. „Emlékoszlopot állíttatott ma-
gának a győzelmének ünneplésére!” (1Sám 15,12.) Az Isten
által választott királynak, Dávidnak hosszú éveken át ellen-
sége volt és szégyenteljes halállal halt meg Jonatán fiával
együtt! (1Sám 31,1kk.)

Megváltoztathatjuk az életünk külső dolgait,  de a szívünk
nem lesz újjá.  Bűneinket, amik terheltek, azokat leraktuk,
megvallottuk, de életünket nem szántuk oda neki! Az adós-
szolga példája rámutat a  boldogtalan és áldás nélküli éle-
tünkre!  Valami történt, de nem lett minden újjá ― aho-
gyan Isten gondolatában benne van és ígéretet tett. Ha a
régiek elmúlnak,  akkor ímé mindent  újjá teszek!  Lehet  a
számmal közeledni Istenhez,  de a szívem távol van! Isten



panasza népéről: „Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve tá-
vol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a
néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értel-
me homályos marad.” (Ézsa 29,13-14.) Ha nem igazi a bűnbánat, akkor a szívünk távol van tőle, isten-
félelem pedig csupán betanult emberi parancsolat! Ezzel becsapjuk önmagunkat!

Hogyan juthatunk igazi bűnbánatra? Amelynek következménye, hogy minden újjá lesz? Nem kell egy
vergődő, koldus hívő életet élni, nem kell egy bukdácsoló hamis, öncsalós boldogsággal hitegetni ma -
gamat, hanem ahogy Dávid megénekelte: Boldog, akinek bűneit, megbocsátották, és vétkeit eltörölték.
Áldott, akit az Örökkévaló felmentett minden vád alól, és szellemében nincs hamisság. Ámen.  Isten
gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak legyenek!

Hol és hogyan találhatok Igazi bűnbocsánatot a bűneimre? Az Isten gondolata mindig kész segíteni! Itt
van előttünk Dávid, aki megénekli az Igazi bűnbánat működőképes képletét. Alap tény, hogy csak Isten
jelenlétében lesz bűnné minden, amelyekről nem is gondoltam, hogy nem tetszenek Istennek! Semmi -
lyen leleplező esemény nem képes dolgaimat bűnné tenni!

Csak az Örökkévaló Szeretet Jelenléte képes
gyógyulást adó erővel láttatni és beismerésre
eljuttatni.  „Mert  az Isten szerinti  szomorúság
megbánhatatlan  megtérést  szerez  az  üdvös-
ségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált
szerez.” (2Kor 7,10.) Az ének írója így fogal-
mazza meg ezt a kegyelmi állapotot: „Bűneid,
ha  bántnak  téged,  feltámadnak  ellened…”
(Dics. 197.) Csak a szerető Isten szentsége
és  tisztaságának  jelenlétében  lesz  tudatos,
mi az, ami elválaszt attól, hogy boldog és ál-
dott legyek!

Ez év június 1-én volt olvasandó gondolat az
Útmutatóban: „Istenek születnek a szívünkben alattomos módon ― eleinte észre sem vesszük őket. Csak
akkor, amikor az egész gondolkozásunkat és cselekedeteinket uralni kezdik és rabul ejtik, akkor mutat-
ják meg isteni erejüket, néha ráadásul a keresztyénség álcája alatt. Isten az, aki kihoz minket a függősé-
geink és kényszereinkből: a szabadító.” (D. ROHDE) Ezek a szívünkben alattomosan ― eleinte észre sem
vesszük őket, fent olvasható ― kis „istenkéket” csak Isten jelenléte tudja bűnné tenni! Nincs ember, aki
ezekről meggyőzzön bennünket!

De jaj, ha utolérnek a bűneink, akkor tudjuk-e, hogy van hová menekülni? Ahogyan a Zsoltáros énekli:
„Hova menjek lelked elől?  Orcád elől  hova fussak?” (Zsolt 139,7kk.) „Gonoszok sokasága vett körül,
számba sem vehetem őket. Utolértek bűneim, hogy felnézni sem merek, több van belőlük, mint a hajszál
a fejemen. Minden bátorságom elhagyott! Kérlek, Örökkévaló, szabadíts meg! Siess hozzám, segíts, ne
késs!” (Zsolt 40,12-14., EFO)

Isten gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak legyenek!  Nézzük meg ezeket a
lelki lépcsőfokokat, amelyek elvisznek Isten szívéhez és az igazi bűnbánat és bűnbocsánat áldásához,
és Üdvbizonyosságunkat adják meg az Örökéletre! Amelynek következménye, hogy a Nevünk be van
írva az élet könyvébe! Isten jelenléte ― Törvény ismerete (10 Ige, amely leleplezi, mi a bűn) ― Bűnis -
meret ― Bűnbánat ― Bűnvallás ― Bűnbocsánat.

Tudjuk-e ki az Isten, ismerjük-e Őt? MAX LUCADO áhítatos könyvéből idézem a választ! „A természet Is-
ten műhelye. Az ég az önéletrajza. Az univerzum a névjegykártyája. Tudni szeretnénk, kicsoda Isten? Néz-
zük meg, amit teremtett! Szeretnénk megismerni erejét? Vessünk egy pillantást alkotásaira! Szeretnénk
tudni mekkora a hatalma? Sétáljunk képzeletben a Tejút sok milliárd csillaga között! Istent nem gyengíti
a bűn, nem korlátozza az idő, nem húzza vissza a test fáradsága. Ő fölötte áll mindannak, ami minket az
irányítása alatt tart. Isten felül tud emelkedni a világ sok gondján - baján. Ahogyan a sast nem zavarja az
útépítés, a bálnát a hurrikán, úgy Istent sem idegesíti vagy fárasztja a földi élet zaja.” Nézzük meg rövi-
den ezeket a lelki lépcsőfokokat.

1. Isten jelenléte. Szerető jelenlétének megtapasztalása által juthatunk igaz megoldásra a halálból az
Életbe. János apostol a levele elején felhívja figyelmét minden olvasójának, hogy  „Ha azt mondjuk,



hogy  nincsen  bűnünk,  önmagunkat  csaljuk
meg,  és  nincsen  meg  bennünk  az  igazság.”
(1Jn  1,8.) Nem teszünk  jót  magunknak,  ha
igazolni próbáljuk a tetteinket, vagy takargat-
juk a bűneinket. Sokszor úgy teszünk, mint az
a gyermek, akinek szálka ment a kezébe. A
szülő segíteni akar a biztos megoldással és
elővesz  egy  szemöldökcsipeszt,  fertőtlenítő-
szert és egy ragtapaszt. De a gyermek csak a
ragtapaszt kéri! Néha mi is pont olyanok va-
gyunk,  mint  ez  a  gyermek.  Odamegyünk
Krisztushoz  a  bűneinkkel,  de  csak  egy  ta-
paszt szeretnénk rá. Kihagynánk a kezelést.
El akarjuk rejteni a bűnt. Kérdés, hogy Isten,

bármilyen kegyelmes is, meggyógyítja-e azt a sebet, amit eltakarunk. Hogyan gyógyíthatná meg azt,
amit letagadunk? Hogy érintse meg azt, amit elrejtünk előle? Ne meneküljünk Isten jelenlétének biztos
gyógyítást adó, leleplező, gyógyító, szerető jelenlététől!  Isten gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy
boldogok és áldottak legyenek!

2. Törvény. Isten kinyilatkoztatott törvénye, amely által ismeretünk lehet arról, mi az, ami elválaszt ben-
nünket a boldogságtól és az áldott élettől! Mert nincsenek a bűneink megbocsátva, vétkeink eltörölve,
nem fogadtuk el az Örökkévaló felmentését minden vád alól, és szellemünkben csak hamisság lakozik!
A törvény ismerete által juthatunk el, arra, amit Isten bűnnek nevez, aki személy, a sátán, és bűnös ál -
lapotot teremt. Isten haragját váltja ki, mert elválasztja az embert az Élettől és a halál állapotába rántja!
Isten gyűlöli a bűnt, de a bűnöst szereti és mindent kész érte megtenni. A bűnösnek hamis identitása
van! A Törvény elvezet Krisztushoz, aki a Szentlelke által megtanít megtalálni a helyes identitásunkat.

Ma különösen fontos megtalálni, és tudatosítani az identitásunkat. Ki az Isten? Ki az ellenségem? Ki
vagyok én? Miért élek? Mi az életem célja? Mi a küldetésem? stb. A világ istene nagy erővel támadja
az ember identitását ― nem csak a testi identitást, amelyből könnyen fölismerhető a lelki identitá-
sunk! Földi, testi gondolkodásunkban is megfogalmazhatjuk, de az Isten gondolata szerinti identitásun-
kat csak Jézustól, az Ő Szentlelke által kaphatom meg, Hit által, Kegyelemből! Megismerjük, ki nekünk
az Isten Jézus által? Kik vagyunk mi Istennek? Ki az igazi valódi ellenségünk? (Nem test és vér…
Ef.6,12.) Mi a küldetésünk ezen a világon? Hogy mi az élet, a valódi Élet? Mi a halál és az örök halál?

Olyan, mint a koordináta rendszer. Van függőleges és vízszintes síkja. A függőleges sík két vége Isten
és a lelkünk ellensége! A vízszintes sík a születésünktől a halálunkig. (Szellemi embernek az ige sze-
rint: „a teremtés kezdete előtt van a kezdőpontja, a végpont az örökkévalóságban.) A mennyei identitá-
som azzal kezdődik, hogy a halott hallja az Élet szavát! Megszólít és bemutatkozik! „Ezt mondja meg-
váltód, az Úr, aki az anyaméhben formált: Én az Úr alkottam mindent”. (Ézs 44,24.) Isten gondolata:
„Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak legyenek!

3. Bűnismeret. A bűnismerete nem velünk született állapot. A nem lelki (szellemi) ember pedig nem
képes elfogadni az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem ké-
pes, mert csak lelki módon lehet ezeket megítélni! Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt
kioktathatná? (1Kor 2,12kk.)

Ahogyan  növekszik  az  Isten  ismeretünk  Jé-
zus  által  a  Szentlélek  vezetése  irányítása
alatt, úgy növekszik a mi gondolkozásunk fel-
ismerése, amely szemben áll az Isten gondo-
latával! Pál így jut el arra a felismerésre, hogy
ő a „bűnösök közül az első!” Vagy Ézsaiás ott
a templomban, amikor látja Isten Szentséges
nagyságát, amely együtt járt azzal, hogy meg-
látta:  Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan
ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között la-
kom! ― miért  teszi  ezt a bűnvallást? ― Hi-
szen a Királyt, a Seregek Urát látták a szeme-
im! Ez adja a helyes bűnismeretet!  Nem az,



amikor fejére olvassák azokat a tetteket, amelyeket elkövetett, de jó volt neki ― egyiptomi emlék, hú -
sos fazék, pár hagyma, megszépült emlékek amelyek a test gyümölcstelen cselekedetei amelyeket
még kimondani is szégyenletes ― írja Pál (Ef 5,12). Isten gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy bol-
dogok és áldottak legyenek!

4. Bűnbeismerése/felismerés. Az Isten parancsai, mint a tízparancsolat tömören tűzoszlopként vilá-
gítja meg a sötét elferdült világban, mi a jó és a rossz. Dávidnak a súlyos bukását Nátán prófétának
kellett egy tanmesével megvilágítani, de a szívében még akkor sem született meg a beismerés, csak
akkor, amikor a Próféta szava: Te vagy az az ember! Ez Dávidban  „Isten szerinti megszomorodást”
(2Kor 7,10.) váltott ki! Az ítéletet, amit felindultan kimondott másra, azt magára mondta ki. Megszületett
a 32. és az 51. Zsoltár. Isten gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak legyenek!

5. Bűntudat. A felismerés, hogy milyen súlyos az állapota annak, aki engedve a kísértőnek, cselekvője
lett, amivel saját halálát munkálta és tudatosul benne. Rászakad a kétségbe esés.  Csak a kegyelem
munkája végzi el, hogy oda vetheti az egész elrontott, reménytelen állapotát Isten kezébe:  „elébe fu-
tott, nyakába borult, és megcsókolta őt az Atyja” (Luk 15,17kk.), mint a tékozló fiút. Isten gondolata:
„Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak legyenek!

6. Bűnbánat. Az Isten megelőlegező kegyelmi munkájának értelmet meghaladó jelenléte az, amikor
egy szív mélyére beköltözik a gyógyulás utáni vággyal együtt járó belső fájdalom. A csontokat kiszárító
napestig való jajgatás a hallgatás alatt, amely a bűnbánat égető jelenléte. Pál apostol azt írja a Korin-
thusiaknak:  „Az Istennek tetsző szomorúság ugyanis üdvös töredelmet eredményez”, s ezt senki sem
bánja meg; de sajnos „a világ szomorúsága ellenben a halálba visz” (2Kor 7,10., katolikus fordítás) Az
Isten szerető gondolata: „Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő ke-
gyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.”
(JSi 3,31-33.) Isten gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak legyenek!

7. Bűnvallás. A bűn megvallása úgy hat a lelkünkre, mint a mezőre a talajelőkészítés. Mielőtt a gazda
elvetné a magot, megmunkálja a földet, kiszedi a köveket és a vastag gyökereket, mert tudja, hogy az
előkészített földben jobban fejlődnek a magvak. „Amikor megvalljuk a bűneinket, olyan mintha megkér-
nénk Istent, hogy gazdaként járja be velünk együtt a szívünk földjét. „Itt tenyészik ez a szívós gyom, a
kapzsiság. Atyám, és ezt nem tudom kiirtani. És látod azt a gazt ott, a kerítésnél, a szégyent, ami már fá-
vá nőtt? Hosszú gyökerei túl mélyre nyúlnak. És hadd mutassam meg: Itt teljesen kiszáradt a föld, így
nem lehet bele vetni.” Isten magjai gyorsabban növekszenek, ha a szív talaja elő van készítve. Így hát az
Atya és a Fiú velünk együtt járja a földeket, hogy kiássák és kihúzzák a gyomot, és előkészítsék a szívün-
ket a gyümölcstermésre. Amikor megvalljuk bűneinket, egyúttal megkérjük az Atyát is, hogy tisztítsa
meg lelkünk talaját.” (MAX LUCADO)

Nincs igazi megtérés életgyónás nélkül.  Lát-
tam tömeges megtéréseket, de kevés meg-
térés adott igazi  változást,  mert elmaradt
az életgyónás. Mikor volt életedben utoljára
őszinte  bűnbánattal  együtt  járó  életgyónás?
Sokan csodálkoznak, hogy az életük boldog-
talan és nincs életükön áldás! Üzenj hadat a
benned  felhalmozódott  szennyesnek,
amely az újemberedet fojtogatja! Ne nyomd el
az újembered sikoltozását a megújulás után!
Jézus  hív  mindnyájunkat,  engem  és  téged:
„Jöjjetek közel  hozzám mind,  akik  elfáradta-
tok és nehéz terheket cipeltek!  Én megnyug-
vást és pihenést adok nektek. Azt az igát ve-

gyétek fel, amelyet én adok rátok. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok: ak-
kor lelketek megnyugszik és felüdül. Mert az az iga, amelyet én teszek rátok, kedves és gyönyörködtet.
Az a teher, amelyet én teszek a vállaitokra, könnyű.” (Mt 11,28kk., EFO)

A közösségből is többen látják rajtad, és hiányolják az új életed üdeségét, a friss illatát,  „a mennyei
friss élet illatát!” Mikor mentél oda egy lelki vezetőhöz abból a célból, hogy kipakold magadból, amiket
talán évek óta hordozol?! Belül érzed, hogy elakadt az életed, szenvedsz az erőtlenséged miatt, de
szégyelled magad! (2Kor 4,2.) Az ellenség hazudozásának hiszel, amikor azt sugdossa ― mit fognak



mondani,  ha  bevallod,  milyen  gonosz  gondolatok  gyötörnek,  milyen  félelmek  bénítják  az  életedet,
örömtelenséged abból fakad, hogy … ― egészítsd ki magadnak, amire a Szentlélek most rámutatott!
Isten gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak legyenek!

8. Bűnbocsánat. A bűnbocsánat a teljes helyre állítás! Olyan állapot mintha soha nem vétkeztél volna.
Nincs többé ellened szóló vádirat, mert Jézus saját testében oda szegezte a keresztre. (Kol. 2,14.) Dá-
vid szíve hallja Isten gondolatát, amely totális változást hozott a király életében: „Boldog, akinek bűne-
it, megbocsátották, és vétkeit eltörölték. Áldott, akit az Örökkévaló felmentett minden vád alól, és szel-
lemében nincs hamisság.” Ez az Isten gondolata! Felmentve! „Ki vádolja azokat, akiket Isten kiválasz-
tott? Senki! Isten felmentette őket minden vád alól.” (Rm 8,33.)

„Ellenlábasunk, életünk minden pillanatban gyártja a vádakat ellenünk. Minden hibát észrevesz, minden
botlást feljegyez. Hiába próbáljuk elfeledni a múltunkat, ő folyton emlékeztet rá. Megkísérelhetjük hely-
rehozni az elkövetett hibáinkat, de ő keresztbe tesz nekünk, ahol csak tud. Nincs más célja, csak hogy bí -
róság elé citáljon bennünket, és vádat emelhessen ellenünk. Hogy ki ő? A sátán. Záporoznak a vádak: ―
Itt van, akit a gyermekednek nevezel, Isten! Egyáltalán nem méltó erre a névre. Ahogyan beszél a go-
nosz, lehajtjuk fejünket. Nincs mentségünk. A vádak igazak. Bűnösnek vallom magam, bíró úr ― motyog-
juk. És mi az ítélet? ― kérdezi a sátán. A bűn zsoldja a halál ― mondja a Bíró ―, de jelen esetben a halál -
büntetést már végrehajtották. Krisztus meghalt ezért az emberért.

A sátán hirtelen elnémul. Mi pedig ujjongásban törünk ki. Hiszen ott állunk a Bíró előtt, és hallottuk,
amint kimondta az ítéletet: ― Felmentve!” (MAX LUCADO) Isten gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy
boldogok és áldottak legyenek!

Összegezve: Elvégeztetett! ― kiáltotta Jézus az utolsó szavai között. Isten gondolata beteljesedett:
minden ember számára kész a teljes helyre állítás. A Te döntésed, hogy kell-e neked? Kinek hiszel?
Győzd le a te hamis hazug gondolataidat és fogad el az előre elkészített „boldogságot és áldást”, ame-
lyet az Örökkévaló ígéret, felmentett minden vád alól, és szellemed megőrzi minden hamisságtól! Ez az
igazi, valós bűnbánat jutalma!

Énekelheted: Szent Bizonyosság Jézus enyém! Földi utamra sugárzik-e fény. Vár az örökség, mennyei
rész. Lelkem örömmel fölfelé nézz. /:Dicséret hangzik ajkaimon, Jézust örömmel magasztalom.:/ Isten
gondolata: „Igaz bűnbánat”! ― hogy boldogok és áldottak legyenek!

Megtartó hit

„Tartsd meg a hited, és a hited meg-
tart téged” ― mondta igehirdetésé-
ben  Balog  Zoltán  református  püs-
pök  az  államalapítás  ünnepének
előestéjén tartott ökumenikus isten-
tiszteleten.  (A parokia.hu  tudósítá-
sa.)

Ökumenikus  istentiszteletet  tartot-
tak  az  államalapítás  ünnepének
előestéjén  a  Magyarországi  Egy-
házak  Ökumenikus  Tanácsa  (ME-
ÖT) szervezésében  a  budapesti
Szilágyi  Dezső  téri  református
templomban. Az ünnepi istentiszte-
leten  BALOG ZOLTÁN dunamelléki

püspök, a református Zsinat lelkészi elnöke hirdette Isten Igéjét a 33. zsoltár 12. verse alapján: „Bol-
dog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.” Az egyházvezető ige-
hirdetésében párhuzamot vont a bibliai Bartimeus és Szent István király élete között. Mint mondta, a
vak koldust és az államalapító királyt egyaránt Isten tartotta meg. Ugyanez igaz minden egyes ember-
re: „tartsd meg a hitet, és a hit megtart téged, meggyógyít és látóvá leszel. Egy egész nemzet is akkor
lesz boldog és akkor lesz örökséggé, ha az Úr megtartja.”

A megtartó hitből lett közösségi erő 2000, 1000 és 500 évvel ezelőtt is ― tette hozzá az egyházvezető.
„Alaptörvényünk rögzíti, hogy a kereszténység nemzetmegtartó erő, de nemcsak az, hanem nemzetet



megalkotó, nemzetet teremtő erő is. A nemzet pedig akkor boldog,
ha a személyes boldogulás és a közösségi boldogulás egymást erősí-
tik. Ha úgy erősödik a nemzet, hogy közben a polgárai is emelked-
hetnek, akkor az boldog ország. Ha viszont az egyéni gyarapodás a
közösség kárára történik, akkor a nemzet boldogtalan.” Majd hoz-
zátette: a világból való kivonulás szellemi gőg és egoizmus, és aki
így tesz, nem fog hozzátenni semmit a nemzet gyarapodásához.

„A személyes döntés és a köz iránti felelősség egysége ― ez a mi
örökségünk.” Szent István intelmeiben e kettő az imádságban ölt
testet ― fejtette ki a püspök. „Aki azt kéri az Úrtól, hogy lásson, az
bátor, mert kérésével beismerte, hogy vak. Krisztus nélkül mind va-
kok vagyunk. De a kegyelemhez is mindannyian együtt folyamodha-
tunk. Az Ő kegyelméből van minden: az is, ha a hitünk megtart, az is,
ha megtartjuk a hitünket.”

Az igehirdetést követően Kondor Péter evangélikus
püspök, a  MEÖT alelnöke, megáldotta a nemzeti-
szín szalaggal átkötött új kenyeret.  „Amikor áldást
kérünk a kenyérre, akkor mindarra gondolunk, ami-
re életünk békessége és lelkünk derűje miatt szüksé-
günk van” ― fogalmazott az egyházvezető. A ke-
nyérről eszünkbe juthat Krisztus megtöretett teste,
így az áldozat, a felelősség, az odaadás és a szol-
gálat is ― tette hozzá.

Az  ökumenikus  istentisztelet  ERDŐ PÉTER bíboros,
prímás,  esztergom–budapesti  érsek  imádságával
zárult. Szolgálatot tettek még:  ILLÉS DÁVID reformá-

tus esperes, az istentiszteletnek otthont adó budai gyülekezet vezető lelkésze; STEINBACH JÓZSEF dunán-
túli református püspök, a MEÖT elnöke; FISCHL VILMOS, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná-
csának főtitkára;  PATAKY ALBERT pünkösdi egyházel-
nök, a MEÖT alelnöke; PAPP JÁNOS baptista egyház-
elnök; KHALED A. LÁSZLÓ metodista szuperintendens,
a MEÖT Felügyelőbizottságának elnöke; SZENTIRMAI

RÓBERT ortodox pap;  HEGEDŰS FRANK anglikán espe-
res;  RÓNA TAMÁS főrabbi  (MAZSIHISZ),  valamint  a
MEÖT tagegyházainak vezetői. Szolgálatot tett to-
vábbá a  Légierő Zenekar, vezényelt:  KATONA JÁNOS

alezredes.  Az  ünnepi  istentisztelet  a  Himnusz el-
éneklésével zárult.

Forrás: Református.hu – Megtartó hit  ,  
Parókia.hu – Megtartó hit

Jakus Ágnes, fotók: Füle Tamás
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