
2021.12.21. Bűnbánati istentisztelet 

Köszöntés: „Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki 

eljövendő,…”(Jel1,4b) Ámen 

Ének: 303:1: „Jöjj, népek megváltója…” 

          303:2-7: „Nem emberi erőtől…” 

Előfohász: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről 

való meggyőződés.”(Zsid11,1) Ámen 

Előima: Kegyelmes Urunk! 

Gyarló néped újra itt áll Előtted és kéri, hogy könyörülj rajta. Légy a mi bajvívónk, Te, aki 

már győztél a halál felett. Tekints ma a mi életünkre, mindenféle testi és lelki nyavalyánkra, 

mert megvan mindnyájunknak a magunk baja, ami hisszük, hogy egyedül Előtted halkulhat és 

egyedül Te adhatsz segítséget, aki elkészítetted Krisztusban a szabadulás útját mindenféle 

bűnből és kísértésből. 

Könyörgünk ma hitünk erősödéséért, hogy ne adjuk fel, hanem reméljük mindazt, amit ma is 

igédben szívünkre helyezel, mint második adventben élő népednek. 

Adj olyan emlékezést, amelyben elenyészik az éjszaka miközben várjuk újra jászolod 

fénylésének az ünnepét, amikor kész voltál az emberért emberré lenni, hogy mi ne a bűn 

fogságában éljük túl a napjainkat, hanem, hogy veled éljük meg békességben a szabadítás és a 

bűnbocsánat erejét.  

Megvalljuk Előtted, hogy sokszor ott van a kételkedés a mi szívünkben. Megvalljuk Előtted, 

hogy nem is olyan könnyű a hétköznapokban élő reménységgel és hittel szólni, cselekedni és 

gondolkodni. Kérünk, Szentlelkeddel vonz magadhoz ma közel és vedd el a kishitűség 

minden formáját, hogy ne a csüggedés jellemezze hitéletünket. Ajándékozz ma meg 

bennünket több hittel és több szeretettel, hogy teljes szívünkből imádjuk neved…, hogy az 

elménk meghajoljon és hódoljon Neked, mert teljes lényünk a Tied, ezért rendelkezz ma is 

velünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg minket. Ámen 

Textus: 2 Péter 3,1-7 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok a Szentlélek 

Isten segítségül hívásával megírva található…(Bibliaolvasó Vezérfonal szerinti újszövetségi 

ige) 



„1Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által 

ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, 2hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre 

megmondott szavai és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. 3Tudjátok 

meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt 

űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, 4és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének 

ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől 

fogva van.” 5Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek 

régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. 6Ez által az isteni 

szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, 7a mostani egek és a föld pedig 

ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és 

az istentelen emberek pusztulásának napjára.” 

Bűnbánatot tartó keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 A szeretet hangján szólítja meg újra a levél szerzője az olvasókat és hallgatókat. S aki 

szereti azt a közösséget, amely rá bízatott, annak nem akar rosszat, sőt kész akár a 

gyengeségekre és buktatókra is rámutatni az életükben, annak érdekében, hogy kitartsanak 

amellett a Krisztus mellett, akit megismertek és akiről hallottak. Péter felelősséget érez a 

gyülekezet iránt. Ébresztgeti a tiszta gondolkodást.  

Kedves Testvérek! Minden a gondolatokban kezdődik, onnan már csak egy lépés a 

cselekedet, és szükség van a tiszta gondolkodásra.  

A tiszta gondolkodás egyetlen alapja pedig a Szentírás. Péter visszamegy egészen a próféták 

tevékenységéig, emlékezteti a gyülekezetet arra, hogy a próféták és az apostolok mit hirdettek 

Jézus Krisztusról. A múltban ígéreteket tett Isten ígéretei már beteljesedtek Krisztusban, és 

biztosak lehetnek abban, hogy a visszajövetellel kapcsolatos ígéretek beteljesedésének is 

megvan a rendelt ideje. 

A tiszta gondolkodás mellett vannak olyanok, akik semmibe veszik az Üdvözítőtől kapott 

parancsolatokat és saját kívánságaik szerint élnek. Saját kívánságaikkal készítik elő vesztüket 

miközben gúnyt űznek mindenből. A gúnyolódók mindig tettre készek. A gúnyolódók fő 

jellemvonása, hogy nem engedelmeskednek az evangélium szent életre kötelező törvényének. 

A test kívánságai és vágyai után mennek, ami pusztulásuk forrása is egyben. Semmi közük az 

igéhez és a Szentlélek vezetéséhez.  



Elsősorban a gyülekezet hitéből űznek gúnyt. S amit kigúnyolnak, az Jézus 

visszajövetele, eljövetelének ígérete. Annak ellenére, hogy úgy abban az időben, mint ma is 

ez az egyetlen hitünket erősítő és reménységünket életben tartó üzenete az Igének. Mert mi 

már nem a jászolban megszületett „kis” Jézust várjuk, hanem egy olyan várakozásban élünk a 

2. adventben, amelynek örömhíre Jézus visszajövetele. Mert a hatalmas Isten nem fejezte be a 

munkáját azzal, hogy Jézus felemeltetett a mennybe és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. 

Ez a Krisztus visszajön. A legnagyobb és legminőségibb biztatás pedig ez lehet ma 

mindnyájunk számára. A levél útmutatást ad abban, hogy a gúnyolódásra hogyan kell 

reagálni. A válasz nem lehet a keresztyén ember részéről a visszagúnyolás, vagy a dühöngés 

formái. Soha nem lehet az ilyen helyzetekben az elsődleges cél, hogy nevetségessé tegyem 

azt, aki a legszentebb világunkból a hitünkből űz gúnyt. A mi beszédünk és mások beszéde 

minősíti az embert. Jakab apostol levelében is olvastuk, hogy: „2Mert sokat vétkezünk 

mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az 

egész testét.” (Jak3,2) 

A gúnyolódók pedig visszatekintve azzal álltak elő, hogy már mennyien meghaltak, akik 

hittek. Szerintük Krisztus sohasem jön vissza, sőt nem lesz ítélet sem. „Minden úgy maradt, 

amint a teremtés kezdetétől fogva van.” Kb. a második század második negyedében járunk, 

amikor még Krisztus mindig késik, s ezt kihasználva az ellenfelek, a gúnyolódók felteszik a 

kérdést, hogy hol van Krisztus? Hol van az ő eljövetelének ígérete?  

A tévtanítók úgy ferdítenek el mindent, hogy saját igazukat támasszák alá. Olyan dolgokat 

felejtenek el, ami azonban a keresztyén embernek mindig ott kell, hogy legyen a 

gondolataiban. Soha nem szabad elfelejtenünk, sőt kételkednünk sem szabad abban, hogy 

Isten szavára jött létre minden, ami körülöttünk van és Ő irányít mindent.  

Csel.17,25: „nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen 

ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent” 

Zsid11,3a: „3Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta,” 

Jel4,11: „11Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a 

hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.” 

A gúnyolódók nem emlékeznek arra, hogy egyszer már elpusztult a teremtett világ. „Az isteni 

szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult.”    



Kedves Testvérek! Jézus visszajövetelekor tűz pusztítja majd el ezt a földet.  

Mt3,10 „10A fejsze már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, 

kivágatik, és tűzre vettetik.”  

Mt13,40: „40Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén.” 

Jel18,8: „8Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások: halál, gyász és éhínség; és tűzben fog 

elpusztulni, mert erős ÚR az Isten, aki megítéli őt.” 

Jézus megjelenésének a napján a gúnyolódók végleg elhallgatnak, sőt örök büntetés vár az 

istentelenekre.  

Isten szava még megkíméli az eget és a földet. A tűz nyomában új ég és új föld lesz.  

2Pt3,13: „13De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik.” 

(Ézs65,17: „17Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem 

jut eszébe.” 

Ézs66,15: „15Mert eljön az ÚR tűzben, harci kocsijai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja 

lángoló haragját, és fenyítését lángoló tűzben.” 

Jel21,1.2.: „1És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger 

sincs többé. 2És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az 

Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.”) 

Kedves Testvérek! Amikor Krisztus eljövetele késik, az nem azt jelenti, hogy Ő nem is jön el. 

A megtérésre rendelt idő meghosszabbításában élünk mi is.   

Ha megnézzük gyülekezeti életünket, mennyire határozza meg közösségünket az, hogy 

Krisztus visszajövetelét várjuk? Eszünkbe sem jut, hogy esetleg még életünkben bekövetkezik 

a visszajövetel. Nem szabad, hogy halványuljon Krisztus visszajövetelének az ígérete, mert 

annak hatalmas vigasztaló ereje van, úgy a gyülekezetünk és egyházunk, valamint a 

személyes életünket nézve. Isten megváltó munkáját juttatja majd teljességre Jézus 

visszajövetele.  

Még az Apostoli Hitvallásban is megvalljuk, hogy visszajön ítélni eleveneket és holtakat,  s 

úgy ahogyan a Hiszekegy minden mondatához egy-egy ünnepünk is köthető, úgy válhat majd 

ünnepnappá az Úr napja, amikor reménységünk beteljesül. 



Az Úr napjaként tekinthetünk erre a napra, Krisztus Úr volta áll majd azon a napon a 

középpontban.  

Egyedül Isten türelme és kegyelme késlelteti ezt az időpontot, mert célja, hogy az emberek 

megtérjenek hozzá. Időt ad a bűnbánatra és a Hozzá fordulásra. A bűnbánati alkalmaink, az 

istentiszteletek, az ünnepek ismétlődése mind-mind arra hívnak bennünket, hogy eszünkbe 

jutassák mit tett értünk Jézusban a gondviselő és hosszútűrő Atyánk.  

Péter levelének ma is az a célja, hogy megerősödjünk a hitben. A gúnyolódók ma is sokfajta 

jelmezben ott vannak közöttünk. Ma is vannak csúfolódók és gúnyolódók, akik a Krisztusban 

hívőket támadják. S ahogy korábban mindenből gúnyt űztek, úgy ma is megmaradt ez a 

tulajdonsága Krisztus ellenségeinek.  

Bűnbánattal és imádsággal készek kell lennünk, hogy megvalljuk azokat a helyzeteket, 

amikor meggyengült a hitünk. Mert amikor elhívásunkban kételkedünk, abban a pillanatban 

kikezdhetőek vagyunk. Legyen ez a mai bűnbánati istentisztelet alkalom arra, amikor kérem 

az én Uramat, hogy segítsen abban, hogy tiszta gondolkodással a mi Üdvözítőnk tetteire 

tudjunk emlékezni. Ebben az emlékezésben a vele megtapasztalt áldásokért hálát adni és 

kérni, hogy táplálja minden nap hitünket, hogy ne a környezetünkben élő gúnyolódók felé 

fordítsuk fülünket, hanem az Ő szavához igazítsuk minden megengedett napunkat a kegyelmi 

időszakban. S, hogy ez így legyen, ezért imádkozzunk. Ámen 

Utóima: Kegyelmes Urunk! Kérünk Téged, tisztítsd meg gondolatainkat tiszta és szent 

igéddel, hogy ne csak eszünkbe jusson, hanem szüntelenül eszünkben maradjon, hogy milyen 

ígéretekben részesíted a benned hívőket. 

Bocsásd meg nekünk, ha a kételkedés és a csüggedés szállást talált a mi szívünkben és nem 

tudtuk magunkévá tenni a bennünket érő élethelyzetekben, hogy Te mindent igazgatsz. Ebbe 

a mindenbe beletartozik a mi gyarló és bukásokkal teli életünk is, ebbe a mindbe 

beletartoznak a mi kapcsolataink, a mi betegségeink, a mi múltunk, jelenünk és jövőnk 

egyaránt. 

Jöjj hát ma, mint megtisztító tűz és égess ki minden salakanyagot a szívünkből és 

gondolatainkból, hogy egyedül Veled készüljünk a karácsonyunkra és egyben az úrvacsorai 

közösségre.  



Így könyörgünk minden előttünk álló istentiszteletért az év vége felé haladva. Könyörgünk 

azokért a családokért, akik újra együtt lehetnek. Add, hogy szeretetedből táplálkozva hálát 

tudjunk adni mindazokért, akik mellettünk vannak, akikre számíthatunk úgy a jóban, mint a 

rosszban. 

Könyörgünk az emlékezőkért és gyászolókért, akik úgy érzik, hogy nincs okuk az örömre. 

Kérünk Te, akinek van hatalma a gyászt örömre fordítani, add, hogy mindnyájan meghalljuk a 

szívünket megcélzó örömüzeneted és szereteted által gyógyuljunk és örüljünk a Krisztusban.  

Könyörgünk a betegeinkért, Urunk Te erősítsd az ő hitüket. Könyörgünk a szünidőt töltő 

gyermekekért, őrizd testi és lelki épségüket. Könyörgünk az egyetemi hallgatókért, azokért 

akik még az ünnep előtt vizsgákra készülnek. Te adj elég bölcsességet és kitartást számukra 

az egész vizsgaidőszakban. Áld meg kérünk idős, megfáradt testvéreinket és adj nekik 

elegendő testi erőt, ahhoz, hogy jöjjenek és egy közösségben tudjunk ünnepelni.  

S eléd hozzuk azokat a testvéreket is, akik otthonaikban élnek igéddel, s ha testben nem is 

lélekben velünk vannak és könyörögnek közösségünkért. Segíts, hogy kitartóan és erős hittel 

várjuk eljöveteled. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen  

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozztaok… 

Adakozás: 

Áldás: „20Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram 

Jézus! 

21Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.” (Jel22,20,21,) 

Záró ének: 397:1-5: „Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed…” 

 


