
2021.10.29. Bűnbánati istentisztelet 

Köszöntés: Bűnbánati együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, 

fenntart, s bölcsen igazgat mindeneket. Ámen 

Ének: 460,1: „Amint vagyok, sok bűn alatt…” 

           460, 2-6: „Amint vagyok, nem várva, hogy…” 

Előfohász: „15Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a 

világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.”(1Tim1,15) Ámen 

Előima: Kegyelmes Urunk-Tehozzád jövünk ma, úgy ahogy vagyunk bűnök alatt, szennyes 

lélekkel, gyötrelemmel és kétségek között. Te látod lelki vakságunkat és lelki 

szegénységünket-kérünk Te, akinek van hatalmad életünk felett, aki előtt nincs semmi 

gát…jöjj közénk Szentlelkeddel és fogadj el bennünket egyenként.  

Fogadd el a mi imádságunkat, fogadd el bűnbánattartásunkat és bűnvallásunkat, amikor szent 

színed elé készülve bűntől tiszta kezet akarunk előtted felemelni, harag és kételkedés nélkül 

imádkozni.  

Urunk segíts abban, hogy a hétköznapokat lezárva úgy álljunk meg szent hajlékodban, mint 

akiknek az élete nyitott könyv Előtted, akik egy szívvel és szájjal kérik, hogy: írd át vágyaink 

lapjait, hogy akaratod teljesüljön a mi  életünkben,…hogy valóban ott legyünk, ahol Te látni 

akarsz bennünket, azok között szolgáljunk, akiknek szükségük van életmentő igédre. 

Szakíts ma el Urunk minden felesleges gondolattól, szakíts el minden mérgező embertől, 

szakíts el a gonosz mindenféle munkájától, hogy mindenkor és mindenben a Te akaratodat 

tudjuk keresni, a Te szavadra figyelve a Te ígéreteidet szem előtt tartva várni ígéreteid 

beteljesülését a mi személyes életünkben is.  

Urunk köszönjük Neked, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, hogy a bűnösöket 

üdvözítse, azokat a bűnösöket, akik között ma én is ott vagyok és kész vagyok megváltott 

gyermekedként Rád figyelni, bűneimet megvallani és megbánni, valamint bűnbocsánatért 

könyörögni.  

Könyörülj rajtam Uram! Szentlelkedet terjeszd ki rám és fogadd kegyelmedbe gyülekezeted. 

Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Ámen 

Textus: Pál első levele Timóteushoz 2, 1-7 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 

hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található… 

„1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és 

hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és 

csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. 3Ez jó és kedves a mi 

üdvözítő Istenünk színe előtt, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és 

eljusson az igazság megismerésére. 5Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és 

emberek között, az ember Krisztus Jézus, 6aki váltságul adta önmagát mindenkiért, 



tanúbizonyságul a maga idejében. 7Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat 

mondok, nem hazudok –, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket.” 

Bűnbánatot tartó keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

 Az imádság szerves része minden alkalmunknak. Akár istentiszteletre, akár bibliaórára 

jövünk össze imádkozunk. Az összekulcsolt kéz az, ami el tudja engedni egy napnak az 

eseményeit és ilyenkor az ember már nem földi síkon keresi a kérdéseire a válaszokat, hanem 

felemeli lelki tekintetét és megszólítja azt az Urat, aki cselekvő, fenntartó és bölcsen igazgató 

Ura annak a világnak, amelyben élünk.  

Több igerész is buzdít arra, hogy ne szűnjünk meg imádkozni, s itt arra kéri Pál levelében 

Timóteust, hogy mindenekelőtt tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és 

hálaadásokat. De nemcsak egy szűk közösségben megélt tevékenységre terjed ki Pálnak a 

kérése, hanem hozzá teszi, hogy minden emberért hangozzanak ezek az imádságok.  

Feltételezhető, hogy abban az időben a zsidók nagyon csak önmagukra koncentrálva élték 

meg egyistenhitüket, sőt a tévtanítások között olyan is megjelent, hogy csak a beavatottaké az 

üdvösség. De az Úr kegyelme túllép egy zárt közösségen. Az Ő akarata, hogy minden ember 

üdvözüljön.   

A földnek minden nemzetsége áldást nyer majd. Ez akkor Pál idejében sem korlátozódott egy 

adott népre és ma sem lelkészek vagy az egyház osztja le, hogy ki az, aki méltó Isten üdvözítő 

kegyelmére. Isten akaratával összeegyeztethetetlen, amikor emberek, sőt amikor egy magát 

Krisztusban hívőnek nevező ember ítéletet mond ki a másik felett, úgy hogy közben helyet 

cserél Istennel és elfelejti, hogy a világ Teremtője, a világ Megmentője ezért a világért 

odaadta egyszülött Fiát.  

A Szeretet Lelke drága testvérem téged is elért. A szeretet Lelke nem zár ki senkit. A 

gyülekezet nem szabad, hogy egy zárt közösség legyen, ahol aki tetszik nekem azt 

belájkolom-bejelölöm és jöhet.- S mi bennlévők ezentúl törődjünk csak önmagunkkal. A 

gyülekezet az a hely, ahol mindenki előtt nyitva van az ajtó. Ahol egyik testvér a másikért 

imádkozik, s egyben az ajtón kívüliért is tud könyörögni és esedezni. Akik benn vannak, 

azoknak feladata, hogy imádkozzanak minden emberért.  

Akik külön meg vannak nevezve azok a királyok és a feljebbvalók. Azok az emberek, akiknek 

a kezében a hatalom összpontosul, akik befolyásolhatják a nép nyugodt és csendes életvitelét, 

az istenfélelemben és a tisztességben megélt napokat.  

Ezek azok a feljebbvalók, akiket mi inkább szidni szoktunk, véleményeiket, döntéseiket és 

viselkedésüket inkább megítélni és kritizálni, mintsem imádkozni értük. S mennyire aktuális 

kérés ez még ma is. Mikor könyörögtünk utoljára állami vezetőinkért? Mikor kértünk nekik 

bölcsességet döntéseik előtt, hogy valóban nyugodtan és csendesen éljünk teljes 

istenfélelemben és tisztességben. Hiszen minden döntés nagyban befolyásolja életünket is. 

Mindenkiért könyörögni kell, aki részt vesz a hatalom birtoklásában és gyakorlásában. 



Az imádság minden emberért kell, hogy szóljon. S míg sokszor sablonos szöveggé válik a 

keresztyén ember szájából, hogy: imádkozom érted, addig nem válhat sablonos szöveggé a 

Szentírásból a minden emberért való könyörgés. Isten terve, Isten akarata mindenkire kiterjed.  

Hiszen Isten szeretete nem korlátozódik a reformátusokra vagy más keresztyén közösségekre. 

A gyülekezet, az egyház nem egy mindentől és mindenkitől elszigetelt közösség, hanem 

nekünk a „mindenki” között kell élnünk. 

2Pt3,9: „9Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes 

hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki 

megtérjen.” 

Erre mondta nekem egyszer az egyik kátésunk, hogy még jó ideig nem lesz itt világ vége, 

mert nagyon messze vagyunk attól, hogy mindenki Istenhez tért. Csak ő mennyi embert 

ismer, aki hallani sem akar az Úr Jézusról. 

Drága Testvérem! Ha neked is van ilyen ember a környezetedben kezdj el érte könyörögni, 

imádkozni és esedezni-segítségül hívva az Urat az egyetlen közbenjáró nevében Őt kérni. Az 

Ő nevében kérhetünk ma is, az Ő nevében jöhetünk mi is az Úr elé és kérhetjük akaratának 

teljesülését. 

„Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember 

üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére.” Isten célja, hogy helyreállítsa a vele 

megromlott kapcsolatunkat. Nem akarja, hogy elvesszünk. De közben az ember is szabadon 

választhat. 

Zsid10,26: „26Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs 

többé bűneinkért való áldozat, 27hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja 

fogja megemészteni az ellenszegülőket.”  

 Kedves Testvéreim! Az igazság pedig nem valami, hanem valaki. Az, Aki a 

közbenjáró Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát 

mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Az úrvacsorai alkalmunkra készülve, s 

egyben a reformáció ünnepe előtt a mi egyetlen közbenjárónk nevében hálát adhatunk. Hálát 

adhatunk azért, hogy valaki egyszer értünk is imádkozott, s így áldhatjuk Istent, aki nekünk 

megváltást hozott.  

(Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott) 

Csak akkor tudunk őszintén imádkozni ezért a világért, ha igazán megismertük és elfogadtuk 

Jézus Krisztusnak a világért történt megváltó munkáját. S míg biztos van olyan, aki egyszer 

érted imádkozott drága testvérem, addig soha ne feledd el, hogy az Atyánál mai napig folyik 

érted, lelkedért és életedért egy imaharc. A te közbenjáród, az Úr Jézus Krisztus könyörög 

érted. S ezért tarthatunk ma is bűnbánatot, ezután beállva az imádság szolgálatába, tudva azt, 

hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.(Jak5,16b) Ámen 



Utóima: Urunk könyörgünk, imádkozunk és esedezünk azért a világért, amelyet Te annyira 

szerettél, hogy egyszülött Fiadat adtad érte. Könyörgünk Szentlelked erejéért, hogy hadd 

növelje mustármagnyi hitünket, hogy elhiggyük, hogy ma is van ereje az imádságnak, hogy 

képes megváltoztatni a dolgok menetét, képes formálni személyes életünket és 

kapcsolatainkat, sőt képes befolyásolni egy ország nyugodt és csendes életét is, amikor 

feljebbvalóinkat hozzuk eléd.  

Könyörgünk a világ 193 független országáért, azoknak vezetőiért, kapcsolataiért, 

nyugalmukért és hitükért. Urunk, amikor ránk tekintesz Te látod, ha tőled függetlenítjük 

magunkat csak a vesztünkbe rohanunk, kérünk Szentlelkeddel fújj amerre TE akarsz, 

ajándékozd meg hittel mindazokat, akik távol vannak tőled. Erősítsd a hitüket mindazoknak, 

akik a közeledben élnek.  

Kérünk, add, hogy egyre többen felismerjék, hogy a TE Fiad az Úr Jézus Krisztus az egyetlen 

közbenjárónk…, hogy a Te Fiad, az ember Krisztus Jézus az, aki váltságul adta önmagát 

mindenkiért.  

Hálát adunk Neked, hogy mi ebből az örömüzenetből táplálkozhatunk, s már itt a földön egy 

olyan életet élhetünk, amelyben érezzük jelenléted,vezetésed, támogatásod és gondviselésed.  

Kérünk, Urunk készíts bennünket úrvacsorai alkalmunkra. Imádkozunk a vasárnapi 

gyülekezetért, őszinte bűnvallásunkért és egyben hitvallásunkért.  

Hálát adunk Neked, hogy még készülhetünk az úrvacsorai alkalomra, hogy tart a Te 

kegyelmed és részesülhetünk napi szinten a Te áldásaidban. 

Könyörgünk az ittlévőkért és imaharcaikért, imádkozunk szeretteinkért országhatáron belül és 

kívül. Esedezünk a betegekért, mindazokért, aki műtét után vannak, mindazokért, akik súlyos 

betegségekkel küzdenek.  

Imádkozunk a gyászban járókért és emlékezőkért. Könyörülj kérünk az özvegyeken és 

árvákon, Te légy segítője idősebb és magányos testvéreinknek.  

Kérünk, őrizd meg mindazokat, akik a ránk következő napokban úton lesznek, és az 

emlékezés koszorúival, kezüket összekulcsolva tudják tőled kérni sebeik bekötözését és a 

vigasztalást. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: 

Áldás: „Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, 24és ezt mondják rólam: 

Csak az Úrnál van igazság és erő!” (Ézs45,23b-24a) 

Záró ének: 200, 1-6: „Ó maradj kegyelmeddel…” 

 

        


