
Bűnbánati istentisztelet – 2023. február 24. 

Köszöntés: A mi bűnbánati istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a 

mi Urunktól Istenünktől, Aki a szívek és a vesék vizsgálója, a mi Urunk Jézus 

Krisztustól, Aki életét adta értünk, és a Szentlélek Úr Istentől, Aki lelkünk 

Megszentelője. Ámen.  

 

Fennálló ének: 345. dicséret 1. verse: „Ím, nagy Isten, most előtted…” 

 

Fő ének: 345. dicséret 2-4. versei: „Ha a világ nem tudná is számos bűnömet…” 

 

Előfohász: „Örök szövetséget kötök veletek (Ézs 55,3c)“, „mert Istennek minden 

ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére 

(IKor 1,20).” Ámen. 

 

Előima: Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei Édesatyánk az Úr Jézus 

Krisztusban! Az emberi nemzetség ősidők óta a Te emlékezetedben él, mert Te 

keserű áldozat árán szolgáltál mindenki irányába, hogy megtérjen és éljen. 

Hozzuk Eléd titkolt bűneinket e mai nyilvános bűnvallás alkalmával, hogy igazán 

átérezzük mennyit ér Neked egy számkivetett, sorsára hagyott és megbélyegzett 

ember, mint mi is vagyunk. Köszönjük, hogy Egyetlenegyedet a bűnösök közé 

számláltattad, hogy a mi terheink, gondjaink és nélkülözéseink hordozója legyen. 

Mily nagy csodás isteni szeretet ez! Szentet a bűnösökért áldozni, az Urat a vétkes 

szolgákért, hogy halálával kifizesse minden tartozásunkat. A mi gondoskodó 

Atyánk műve ez, Aki Jézusban olyan közel jött, hogy testünk, lelkünk, egész 

életünk személyes Megváltója legyen. Hála érte! Dicsőség és tisztesség Neki! 

Nyisd meg ma elménket, hogy egyedül Hozzád ragaszkodjunk, Téged lássunk, 

Veled járjunk, de legfőképpen lábaidnál üljünk és táplálkozzunk, mert Te 

Csodálatos Tanácsos vagy, Aki üdvhozóként érkezel mindenhová, ahol a szív 

kitárul, a bűnök a felszínre kerülnek és mindent, de mindent a Te kezedbe 

helyezünk. Így áld meg bűnvallásunkat és ajándékozz meg bennünket is, mint 

Zákeust a bűnbocsánat örömével. Jézus Krisztusért, a mi Szabadítónkért, hallgass 

meg minket. Ámen.    

 

Textus: Lukács evangéliuma 19. rész 1-10. versei 

„Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag 

ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis 

termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy 

vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, 

felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell 

megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, 

mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig 



odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek 

adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom 

vissza annak. Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy 

ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 

elveszettet.“ 

 

Bűnbánatot tartó Keresztyén Gyülekezet, Kedves Testvéreim az Úr Jézus 

Krisztusban! 

Jézus áthalad Jerikón. Az Ő útja Jeruzsálembe vezet. Azonban az áthaladás során 

terve van a saját vendéglátójával. Terve és gondolata mindig az, amiért jött, hogy 

megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nyoma lesz annak, hogy áthaladt Jerikón. 

Az Úrnak terve van velem, veled, velünk, akik Jézust vendégül látják. „Ma a te 

házadban kell megszállnom” – Ez a mondat Jézus ajkáról az isteni vezetés 

eredménye, hogy Krisztus Urunk és Zákeus találkozott. Hány embernek, drága 

testvéreim, soha nem jön el az örök „ma” az életében, mert Isten másképp 

döntött. Van, akinek az élete keresztezi Jézus útját, és van, akinek az élete soha 

nem fogja megismerni a Messiást, mert távol van tőle. Kedves Testvérem! Adj 

hálát, hogy ma te itt vagy. „Légy csendes szívvel és békével…” (RÉ 270. dicséret), 

hogy az isteni „kell” által Jézus megszállt a te hajlékodban, és templommá 

formálta egykor szívedet, hogy meghald az evangéliumot, kicsoda igazán a te 

Megváltó Urad. Igen, Jézus mindig a bűnös embernél száll meg, mert ott van 

igazán igény arra, hogy változás induljon be. Az igazak, a cádíkok nem akarnak 

megtérni, nekik nincs szükségük Jézusra. Örülj és vigadj, hogy a te házadban is 

megszállt Jézus, hogy a te bűneidet is elvette, hogy Téged is arra indított, hogy 

szólj, hogy cselekedj, hogy minden mulasztásodat, károkozásodat és terhedet 

rendezd. Pérea és Júdea között a határt a vízválasztó folyó, a Jordán képezte, és 

bizony itt feküdt Jerikó. E két országrész között a vámot éppen Jerikóban szedték. 

Zákeus pedig fővámszedő volt. Csak ezen a helyen említi a Szentírás ezt a 

pozíciót. Olyan embert jelöl, akinek felügyeleti jogköre volt minden vámszedő 

felett egy meghatározott területen. Jerikó környéke abban az időben virágzott, 



maga a város is gazdasági fejlődésnek indult, nemcsoda, hogy Zákeus gazdag 

ember volt. Zákeus, akinek a neve azt jelenti, hogy tiszta, mégis tisztátalan 

dolgokkal foglalkozik. Pénz tapad a kezéhez. Tisztességtelenül szerzett 

jövedelem. Népe lopással vádolja és bizony nem alaptalanul. Népe megveti, 

kiveti és teljesen egyedül él. Pénze van, hatalma van, de testvérei nincsenek. 

Teljesen elutasítják a vele való közösséget. Bizony, Zákeus az elérhetetlen ember. 

Bizony, Zákeus a barátkozni vágyó ember. Bizony, Zákeus a társakra vágyó 

ember. Vele csak a pénze miatt, a hatalma miatt, de nem önmagáért találkoztak az 

emberek. Felületesen tisztelték, de szájukkal, tetteikkel az emberek szívből 

útálták. De Zákeusnak igénye van arra, hogy lássa Jézust. Látni akarja a Jerikón 

áthaladó Jézust. Kicsoda ez a Jézus? – tudásszomját csillapítja azzal, hogy 

felmászik a vad fügefára, amely hatalmas masszív fa 9-12 méteres magasságával, 

rövid törzsével és széles lombos koronájával megtartja ágai között a termetes 

embert is. A vágy és az emberi akarat mire képes Jézusért. Ma, drága testvérem, 

te mit tennél meg azért, hogy lásd Jézust? Ma, te mire volnál képes, hogy meglásd 

Jézust. Zákeus előrefutott, felmászott a vadfügefára és várta Jézust, mert arra 

kellett elmennie. Micsoda vágyakozás van ennek az embernek a szívében. Talán a 

körülötte lévők, csak néztek, mit akar ez itt, mit akar ezzel elérni, talán voltak, 

akik kinevették és kigúnyolták, mint oly sokszor a háta mögött, de őt ez nem 

érdekelte. Látni akarta Jézust. Ilyen őszinte vágyra, óhajra, lenne szükségünk, 

mint a bűnös Zákeusnak e böjt kezdetén. Látni akarom Őt. Látnom kell. Érjen ide, 

jöjjön már. Érkezzen meg. Hányszor olyan sok mindenkire várunk. Emberileg 

nézve talán Zákeust is mindig csak várták, hogy megoldja gazdagságával és 

pozíciójával a mások gondjait, de most Zákeus napja jött el, most az ő óhaja és 

vágya a legfontosabb. Zákeus most már nem zsíroz le senkinek semmit, mert 

Jézusról van szó. Egyszerre csak hallja a saját nevét, hallja a Jézusi parancsot, 

hallja, hogy Jézus szinte meghívatja magát az ő házába, és a „má”-ról a „most”-ról 

beszél neki. Egyszerre érzi, tudja, hogy Isten elfogadta őt, hamar le kell szállnia, 



mert Jézus az ő házát választotta. Istennek terve van a fővámszedő házával. 

Zákeus pedig jó vendéglátó. Rég nem volt már senki nála csak miatta. Rég nem 

vállalt már vele közösséget senki csak őérte. Az embernek gyorsan kell 

cselekedni, mert az idő zord és gonosz, és nem késheti le az üdvösség óráját. 

Zákeus pedig megtapasztalja Jézus közelében az örömöt, az elfogadást, mert 

egyszerre csak változik a pozíció. A fővámszedő házában mérlegre kerül Zákeus 

egész élete. Eddig ő számoltatott el másokat, most őt számoltatják el. Isten 

felkínálja a lehetőséget és Zákeus megragadja azt. Valaki elfogadja a felkínált 

kegyelmet, valaki pedig lenézi azt és megveti azt, akit maga Isten választott. Jézus 

csak a bűnössel tud valamit kezdeni. Aki nem érzi bűnös voltát, aki nem vallja 

meg bűneit Jézusnak, elvész. A négyszeres visszafizetés a lopás esetén a Mózesi 

törvények értelmében a károsult teljes kártalanítását tükrözte: „Ha valaki marhát 

vagy juhot lop, és levágja vagy eladja, akkor öt marhát adjon kártérítésül egy 

marháért és négy juhot egy juhért (IIMóz 21,37).“ Még a szívtelen Dávid király is 

ezt vallja Nátán előtt: „A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, 

és mivel könyörtelen volt (IISám 12,6).“ Jézus pedig látja az őszinte megbánást. 

Zákeus meglátta Jézust, Jézus pedig meglátta az őszinte bűnbánó szív állapotát és 

mindenkinek válaszol: Ábrahám fia Ő. Zákeus – igazi, valódi zsidó, nemcsak 

Ábrahám nemzetségéből való, de Ő az, aki igazán Ábrahám hitének az útján jár: 

„hogy atyja legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nemcsak körül vannak 

metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk, Ábrahám körülmetéletlenül 

tanúsított hitének (Róm 4,12).“ Jézus felismerte, hogy ez a fővámszedő, kicsoda 

valójában, még akkor is, ha a társadalom kivetette. A Messiási küldetés minden 

esetben egy és ugyanaz: megkeresni, megtalálni és üdvösséget munkálni. Örök 

életet ajándékozni. Megváltani, ami elveszett. Megtartani, ami elesett. 

Megmenteni, ami bűnös. Isten országáért és annak növekedéséért. Az örök életre. 

Hiszed-e ezt, drága testvérem! A változás lehetősége Jézusnál neked fenn van 

tartva, csak át kell hogy haladjon életeden, házadon, személyeden Jézus. Nem az 



egész Jerikó a cél, hanem benne te. Nem az egész Pozsony a cél, hanem benne a te 

életed. Jézus céllal érkezik, halad át, és szól, mindenkihez szól, látja mindenki, de 

csak azok ismeri fel, akik valóban látni akarják. „Láttuk az Urat!” – szól a híradás 

a Feltámadottról! Te vajon láttad az Urat, hallottad nevedet ajkáról, ahogyan 

hívón szól feléd, ahogyan hozzád lép, téged sürget, hogy hamar jöjj, és enged be 

oda, ahol eddig csak a bűn fészkelt, enged be oda, ahol eddig a pénz uralkodott, 

engedd be oda, ahol eddig a pezsgős vacsorák és a feslett nők éltek és vártak, 

engedd be oda, ahol te vagy az úr és megajándékoz azzal a páli tudattal, amivel 

Zákeust is megragadta: „Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én 

Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és 

szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. 9Hogy kitűnjék rólam 

őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett 

hit által Istentől van igazságom a hit alapján (Fil 3,8-9).“ Egyszerre visszaadott 

mindent. Egyszerre visszaszolgáltatott mindent jogos tulajdonosának. Egyszerre 

a bűnös beismerte bűnösségét és Isten befogadta, visszafogadta népe 

közösségébe. Nem kell neki nagyobb bizonyíték, mint Jézus szava: Ő is Ábrahám 

Fia. Nem kell neki csillogás. Nem kell neki a pénz. Nem kell neki a vagyon és a 

gazdagság. Neki Jézus kell, mert azt garantálja, amit senki más. Ő is Isten 

gyermeke. Ő is az Úr Jézus vére által megváltott gyermeke. Ő érte is meghalt, 

ahogyan érted és értem is. Ő érte is szenvedett, ahogyan érted és értem is. Ő érte 

is feltámadott, ahogyan érted és értem is. Jézus él és még ma is keresi, ami 

elveszett. Jézus él, és még ma is keresi a bűnös Zákeusokat. Keres, és aki keres az 

talál, mert Jézus ahol áthalad, nyomában nemcsak a város, a pálmák városa 

virágzik, hanem az élet is kigyúl, növekszik és virágzik, amelyik eddig halott volt. 

Ámen.   

Utóima: Akit a Lélek indít, fohászkodjon a hallottakért. Úri ima 

 

Adakozás: „Milyen jó az Úr Izráelhez, a tiszta szívűekhez (Zsolt 73, 1).” 



Áldás: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek  (Jn 8,36).” 

Ámen. 

 

Záró ének: 32. zsoltár: 1-4. versei: „Ó, mely boldog az oly ember éltében…” 

 

 

Győri József: Zákeus vallomása 

Lk 19,1-10 

Uram, mellőztelek. 

Nem is ismertelek, Mert sohasem volt időm, 

Hogy a versenyfutást, Mely engem is sodort, 

Mint vélem: annyi mást, Csak egy órára is Félbeszakítanám. 

Életet rendező Szavadat hallanám. 

Hajtott a vérem És gyűlt a pénzem. 

Épült a házam, Evilági váram. 

Oly nagyra épült, Oly igen megszépült, 

Hogy Istent ott fent, Az embert itt lent Elzárta előlem. 

Saját börtönbe zárt Rab lett belőlem. Nyomorult lettem. 

Uram, kerestelek. Hajtott a Lélek.  

Vágytalak látni, Hallani Téged. 

S amint közeledtél Szent békességben, 

Sóvárgó gyermek Lett ott belőlem. 

Inogni kezdett Rabtartó házam. 

De, hogy levessem, De, hogy lerázzam, 

Az én erőmből Az ki nem tellett. 

Kegyelmed kellett: 

Uram, észrevettél. Magadhoz fogadtál. 

Házamba jöttél. Asztalomhoz ültél. Új szívet adtál. 

Nékem, családomnak Üdvösséget hoztál. 

Hálaadásra Felindítottál. . . 

Uram, Te légy a Családfő nálunk! 

Szenteld templommá Szívünk és házunk. 

Zsugori kezemet Ajándékozásra, 

Hamis szerzemények Visszaadására 

Erősítsd meg, Uram! 

Vehessék észre, Kik engem látnak: 

Ura lett Jézus Ennek a háznak! 
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