
2020.10.26. Bűnbánati istentisztelet-Újbor

Köszöntés: Bűnbánati együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya,
Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen

Ének: 460:1-6 Amint vagyok sok bűn alatt…

Előfohász: „2Ahogyan  a  szarvas  kívánkozik  a  folyóvízhez,  úgy  kívánkozik  a  lelkem
hozzád, Istenem! 3Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy
megjelenjek Isten előtt?” (Zsolt42,2.3.)

Előima: Kegyelemnek, békességnek és megbocsátásnak Istene!

Hálánkat  hozzuk ma Eléd elkérve a tiszta szív ajándékát,  hogy hadd tudjunk úgy élni
Igéddel, mint lelki szegények, akiknek egyedüli kérése, hogy szólj hozzájuk. Köszönjük
Neked,  hogy a  nap végén megnyugodhat  a  mi  testünk és  lelkünk és  a  héten  olvasott
Igéket,  Te  újra  feleleveníted,  miközben Lelked jelenlétéért  könyörgünk, hogy mindaz,
amit  olvasunk,  az  ne  találjon  elutasító  szívre,  hanem  hadd  akarjunk  elszakadni
mindazoktól  a  világ  által  kínált  lehetőségektől,  amelyek  testünket  és  lelkünket
megnyomorítják, és megakadályozzák a mi megszentelődésünket. 

Köszönjük Neked,  hogy Fiadért  elfogadsz ma is bennünket,  hogy mennyei  Atyánknak
nevezhetünk,  olyan  Atyának,  akinek  naponta  érezhetjük  a  gondoskodását,  jelenlétét,
tanácsát és irányítását. 

Bizalommal  fordulunk ma feléd,  s  elkérjük  a  mi  őszinte  bűnbánattartásunkat.  Hozzuk
ennek  a  napnak  a  szennyét,  hozzuk  a  mögöttünk  álló  időszak  lelki  terheit,
engedetlenségünk  következményeit,  megromlott  kapcsolatainkat,  hiábavalóságok  miatt
harcoló gondolatainkat. Kérünk szabadíts meg minket a gonosztól, hogy ne az ő hangja
erősödjön,  amikor  sodródunk  a  hétköznapokban,  hanem  azt  halljuk  meg,  amit  ma  is
mondani akarsz nekünk. Mi Istenünk, hallgasd meg a Te néped az Úr Jézus Krisztusért.
Ámen 

Textus: Pál második levele a korintusiakhoz 6, 16b-7,1

„Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és
járni,  Istenük leszek,  és  ők az én népem lesznek.  17Ezért  tehát  menjetek ki  közülük,  és
váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak
titeket, 18Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható
Úr.

1Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és
lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket!”



Bűnbánatot tartó keresztyén gyülekezet,

szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Pál apostol, amikor rátekint a korintusi gyülekezetre sok minden elvehetné még az

életkedvét is, mégis van ereje úgy szólni hozzájuk, mint aki nemcsak a bűneiket nevezi

nevén, s mondja ki konkrétan, hogy mi okozza majd a vesztüket, hanem Isten ígéreteire

helyezi a hangsúlyt.

Nem egy olyan emberként van előttünk Pál mint, aki majd bosszút áll az őt ért sérelmekért

egy  teljes  közösségen,  a  korintusi  gyülekezeten,  hanem úgy  tekint  rájuk,  mint  az  Úr

választottaira, mint az élő Isten templomára. 

S mennyi  felesleges  ítélkezéstől,  harctól,  kompromisszumtól  és  felemás  igától  tisztítja

meg magát, amikor nem indulatból szól, hanem Isten ígéretét adja tovább. 

Egy  áldott,  óhajtott  állapot  a  bűnbánattartás  alkalmával,  amikor  a  bálványokkal  teli

világban, a világ tisztátalansága között eljut hozzánk Isten üzenete: „Közöttük fogok lakni

és járni…”- „Mivel tehát  ilyen ígéreteink vannak,  szeretteim, tisztítsuk meg magunkat

minden  testi  és  lelki  tisztátalanságtól,  és  Isten  félelmében  tegyük  teljessé

megszentelődésünket!”

Ott, ahol én lakom- Ő ott fog lakni?! Ott, ahol én járok- Ő ott fog járni?! Templommá

válhat  a  hajlék,  ahol  Igét  olvasok,  s  ahol  kész  vagyok  kitárni  Előtte  mindazt,  ami  a

szívemben van.  Ha állandó kapcsolatban maradok Vele, akkor Ő megtisztít mindattól,

ami  megfertőzhet  és  bemocskolhat  ebben  a  világban-legyen  az  egy  kapcsolat,  egy

gondolat, egy vélemény magamról, vagy mások rólam alkotott véleménye. Hiszen többé

nem az határoz meg,  hogy én hol  vagyok,  hanem hogy ki  az,  aki  mellettem van,  aki

formál, akinek az ígérete minden bálvány és világi dolog felett áll.  

Kedves Testvéreim! Tudunk-e magunkra úgy tekinteni, mint Isten élő templomára. Mint

akik között valóban ott lakik, és ott jár az Úr? Közösség, amely nem nagysága, helye,

okossága és ügyessége miatt kap kegyemet és ígéretet, hanem egyedül azáltal, hogy Isten

szeretete  egykor  igent  mondott  rá  Jézus  Krisztus  élete-halála  és  feltámadása  által.

Egyenként választott ki magának, s mondta ránk is: „én Istenük leszek, és ők az én népem

lesznek.” S ebben a jövő idejű mondatban ott vagyunk mi is, pozsonyi közösségként, mint



akiknek egyedüli  értékét  az adhatja,  hogy a mi Istenünk az,  aki kihozott  bennünket  a

szolgaság házából.  S így nem a bűn rabszolgái vagyunk már,  hanem fiak és leányok.

Olyan gyermekek, akik hazatértek. Sírnak és fohászkodnak, miközben az Úr vezeti őket

és nem engedi, hogy megbotoljanak. 

Hiszen ez az Atya gondot visel a gyermekeiről. Ez az Atya nem a halált, hanem az életét

munkálja, magához fogad, ha a népe kész kimenni a hitetlenek közül, kész elutasítani és

nem érinteni a tisztátalant. S aki csak szavával megteremtette ezt az egész világot, annak a

szavában ma is biztosak lehetünk, annak az ígéreteibe minden nap belekapaszkodhatunk.

Ha szól a mindenható Úr, akkor sötétség és világosság kettéválik. Ha szól a mindenható

Úr, s ha meghallom, az Ő szavát kimegyek onnan, ahol a világ örvényszerűen rám vár, s

tiszta-igaz vonzásában akarok az Úrnak szolgálni.

Kedves Testvéreim! Aki az Isten útján jár, az halad is a cél felé. Elkezdődik egy tisztulási

folyamat.  A  testi  és  a  lelki  bűnök  szoros  összetartozása  is  hangsúlyozza,  hogy  a

megtisztítás teljes embert igényel. Nem részeket kér belőlünk az Úr, hanem „MINDEN”

testi és lelki tisztátalanság van említve. S megrémülve döbbenünk rá mi magunk is, hogy

sokszor  ragaszkodunk  kis  szeletekhez-részekhez  a  mindenből.  Beengedünk  az

életterünkbe  olyan  dolgokat,  amikkel  sokszor  tisztában  vagyunk,  hogy  tisztátalanok,

mégis  miért  ne? alapon nemcsak a  testemet,  de még a  lelkemet  is  tisztátalanná  teszi.

Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, mint a világ, mint akiknek eszébe sem jut, hogy

Isten közöttük lakik és jár. Mintha a Bibliám bezárásával véget is érne az lét, amelyben

Isten gondviselésére helyezem az egész életem, s megfeledkezünk arról, hogy Ő fölöttünk

áll, sőt az egész világ fölött. 

A  megtisztuláshoz  pedig  elengedhetetlen,  hogy  az  élő  vízzel  éljünk-mosakodjunk.  A

Bibliát Pál a vízhez hasonlítja: „Krisztus is szerette az egyházat,  és önmagát adta érte,
26hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje.”(Ef5,25b.26)

S ez a krisztusi szeretet ma is csodákra képes. Ma is születhetnek olyan életek, amelyekbe,

ha beledől Krisztus keresztje, akkor ki tudják mondani, hogy: önmagát adta értem. 

Az Úr Jézus mindent megtesz azért,  hogy kimenj onnan, ahol a hitetlenség és a világ

bálványainak  imádása  van.  Megszabadít  olyan  helyektől  és  személyektől,  akik  olyan

irányba vihetnek, ahol majd egy szakadék mélyén találod magad. 



Ezért kérjük ma Őt teljes szívvel, megvallva előtt MINDEN testi és lelki tisztátalanságot,

hogy  Ő  mosson  meg  Igéjével,  Ő  hozzon  ki  lelki  vakságunkból,  hogy  ne  a  saját

meggyőződésünk  alapján  vélt  helyeset  cselekedjük,  hanem  Isten  félelmében  tegyük

teljessé a mi megszentelődésünket. Ámen  

Utóima:

Urunk!

Kérünk,  bocsásd  meg  nekünk a  hitetlenség,  az  engedetlenség  és  a  gonoszság  minden
formáját. Amikor testileg és lelkileg olyan helyen vagyunk még mindig, ahol a sötétség és
a  gonosz rátelepszik  a  mi  életünkre.  Kérünk,  szabadíts  meg minket  a  gonosz minden
hatalmától,  hiszen  Te  vagy  az,  aki  haláloddal  és  feltámadásoddal  lefegyverezted  a
hatalmasságokat  és  a  fejedelemségeket.  Aki  minden megromlott  kapcsolatból  ki  tudsz
szabadítani,  ha rád bízzuk magunkat.  Aki  kész vagy egy bűnbánattartás  alkalmával  is
megcselekedni,  hogy  Lelked  ereje  által  felismerjük  minden  testi  és  lelki
tisztátalanságunkat és szabadulni akarjunk tőlük. Moss meg bennünket, tisztítsd meg a mi
életünket, családjainkat, gyülekezetünket, egyházunkat. Fogadj el bennünket hozzád térő
gyermekeidként megerősítve mindenkor a Te ígéreteidet, hogy Te, mint Atya, mint élő
Isten, ma is közöttünk laksz és ma is közöttünk jársz, s naponta megkérdezed, hogy: Hol
vagy? 

Köszönjük  Neked,  hogy  kegyelmedből  élhetünk,  hogy  kegyelmedből  hozhatjuk  azt  a
Mindent, ami tisztátalan, s elfogadhatjuk azt a Mindent, amit Te Fiadban nekünk ígértél. -
„Aki  tulajdon  fiát  nem  kímélte,  hanem mindnyájunkért  odaadta,  hogyne  ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?” (Róm8,32)

Hála, hogy Nálad van bűnbocsánat, kegyelem és örök élet, s mindebben részesülhetünk a
Te felfoghatatlan szereteted által.

Imádkozunk  betegeinkért,  idős-megfáradt  testvéreinkért,  könyörgünk  a  gyászolókért,
szeretetteinkért  országhatáron  belül  és  kívül.  Kérünk,  maradj  gyülekezetünk  őriző
pásztora, az Úr Jézus Krisztusért kérünk,hallgasd meg imánkat. Ámen

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…

Áldás: „„Közöttük  fogok  lakni  és  járni,  Istenük  leszek,  és  ők  az  én  népem
lesznek.”(2Kor6,16c)

Záró ének: 75:1-6 Dicsérünk Téged, Isten…


