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BŰNBÁNAT  ÉS  VIGASZTALÁS 
 

Lectio: Neh 8 
Alapige (textus): Neh 8,10 
 
Ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek. 
 
Imádkozzunk!  
 
Drága Urunk! Dicsérünk és magasztalunk a Te Igéd éltető erejéért, 

hogy az ma is élő és ható. Dicsérünk azért, hogy el tudod vele végezni a Te 
jó munkádat Lelked által itt is, most is közöttünk. Dicsérünk azért, hogy 
hangozhat az Ige szerte az országban, templomokban a mai napon. És 
dicsérünk azért, hogy azok a kiválasztottak lehetünk most, akik hallgatunk. 
Urunk! Te áldd meg a mi csendünket, hogy tényleg tudjunk hallgatni, mint 
ahogy így volt a Te Igédben is, hogy „értelemmel, figyelemmel leborulva”. 
Urunk! Formáld a mi életünket, szívünket! Tudod, hogy a bűneink most is 
elválasztanak, és tudod, hogy mennyire sok azoknak a száma. Könyörülj 
rajtunk, hogy tudjuk azt észrevenni, megvallani, letenni Előtted, hogy 
semmi ne zavarja a Rád figyelésünket! Urunk! Áldd meg a Te Igédet, és 
áldd meg a mi vasárnapunkat!  

 
 

Ámen.  
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Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy 

kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. 
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi 
álnokságaink szerint. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő 
kegyelme az őt félők iránt. (Zsolt 103,8-11) 

 
 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvéreim!  
Örömmel hirdetem, hogy az elmúlt héten két táborunk is szép renddel 

lezajlott, és Isten áldását éreztük. Azt gondolom, hogy mindkét táborban 
így volt ez. A táborozásunk utolsó napján történt, hogy játszottak a 
gyerekek, métáztak – ez volt a sláger-játék. A végén, amikor elrepült az 
ütő, fején talált egy kislányt, akinek picit berepedt a szeme. Nagy volt az 
ijedelem, a sírás-rívás, de inkább az a kislány sírt, aki eldobta az ütőt, 
pedig neki igazán nem fájt semmije, csak bántotta a dolog. Ő rémült meg a 
legjobban, és már régen bekötözték a kislányt, amikor a másik kislány ott 
vigasztalanul ült, és sírt. Jöttek oda a lányok azzal a kérdéssel, hogy nem 
tudjuk megvigasztalni, most mit csináljunk? Hogy vigasztaljuk meg? Nem 
tudtam mit mondani, csak annyit: nem olyan rossz dolog a sírás. Nem 
olyan rossz dolog az, ha valaki rájön arra, hogy valamit elrontottam, amit 
nem tudok visszacsinálni. Nem olyan rossz dolog az, ha az ember azért sír, 
mert fájdalmat okozott a másiknak. Az csak jó, ha az ember végig tudja 
gondolni, hogy miért voltam olyan, amilyen. Ez jó sírás, amikor 
ránehezedik a szívünkre ennek a súlya. Ez a kislány látta ennek a 
következményét is, hogy mi van, amikor hirtelenkedünk. Látta ott a másik 
fejét, és bántotta, hogy „Igen, ezt én nem akartam, én ezt nem így 
gondoltam. Miattam történt! És mi van, ha nagyobb baj lesz belőle?” 

Sokszor mi nem látjuk így a bűneink következményét, hogy milyen 
nagy bajok származnak belőle, hogy mennyire megbántottuk a másikat, 
vagy milyen sebet okoztunk magának az Úr Istennek.  

A pünkösdi igehirdetésre összesereglett nép is hallotta Péternek a 
beszédét. Úgy olvassuk ott, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben, 
hogy amikor az Igét hallották, akkor keseredtek meg szívükben (ApCsel 
2,37), és utána születik meg a kérdés, hogy „Mit cselekedjünk, atyámfiai, 
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férfiak?”, és utána következik az ő életükben egy életre szóló döntés, 
megtérés. Döntés Jézus Krisztus mellett, elköteleződés egy odaszánt életre. 

Milyen jó lenne, ha Isten Igéje hozná az életünkben ezt a fordulatot, és 
nem csak akkor nehezedne ránk egy-egy dolog, amikor már így a 
következményeket látjuk, hanem Isten Igéje mindig végezhetné bennünk 
ezt a jó munkáját, ezt a tisztogató munkáját.  

Pár héttel ezelőtt volt a nemzetség-táblázat az Igében. Az jött elő, 
hogy összeszámolták a népet, hogy kik tartoznak oda, és kik nem, kik 
települtek át Jeruzsálembe. Akkor már utaltam rá, hogy ez egy formaság 
volt tulajdonképpen, egy külső összegyűjtése a népnek, egy külső 
megerősítés, amit majd kell, hogy kövessen egy belső megerősítés.  

Külső megerősítés itt, gyülekezetileg azt jelentheti, hogy összeírjuk, 
hogy kik tartoznak a gyülekezetbe, kik fizettek be az elmúlt három 
esztendőben, s akkor összeáll a névjegyzék. Vagy összeírjuk, hogy kiket 
kereszteltük meg egy adott időszakban. Ott van az anyakönyvi bejegyzés. 
Szoktak régebben bejönni úgy a hivatalba, hogy szeretnének kijelentkezni. 
Akkor azt szoktam mondani, hogy igazából nem tudom elfogadni a 
kijelentkezést, mert akik jönni szoktak, igazából bent sem voltak, csak 
legfeljebb valamikor, kicsi korukban megkeresztelték őket, felkerültek egy 
listára, de igazából nem tartoztak soha sem a gyülekezethez. Azt 
gondolom, hogy ha valaki szív szerint ide tartozik, lehetetlen, hogy 
elkívánkozzon a gyülekezetből. Lehet, hogy gyülekezetet vált, mert úgy 
hozza az életének sora, de nem akar kijelentkezni. Igazából a szív szerinti 
odatartozáshoz több kell a beleszületésnél: újjászületés, a szív 
megtisztulása. Az nem emberi elhatározás, hanem Isten Szentlelkének a 
munkája, amit Ő nem von vissza. Az okmány-szerűen ujjhegyre szedett 
egység még nem egység, mert nincs benne összetartó erő, az még csak a 
látszat. 

Itt azt látjuk a 8. fejezetben, hogy egészen újszerűen alakulnak az 
események. Eddig azt láttuk, hogy ott van Nehémiás, meg ott van még 
Ezsdrás is, a pap. Ők mozgatják, buzdítják a népet az építkezésre. Ez a 
fejezet már úgy kezdődött, hogy nem ők mozdulnak. Nem ők hirdetnek 
valamilyen akciót, amihez csatlakozniuk kell, hanem a nép mozdul. A nép 
seregli egybe a piacra. Azt kérik, hogy Ezsdrás hozza elő Mózes könyveit, 
és olvassa fel. A nép szinte kikövetel magának egy csendesnap-sorozatot a 
vezetőségtől. Tehát nem tervezték be, hogy most csendesnapok jönnek, 
hanem Isten Lelke könyörült meg rajtuk, és felindította az ő szívüket, és 
megáldotta őket.  

Amikor az ember így elkezd vágyakozni az Ige után, még több Ige 
után, az mindig a Lélek jó munkája. Utána az Ige végzi bennünk ezt a jó 
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munkát Isten Lelke által. Isten Igéje mutat elénk egy tükröt, amiben 
meglátjuk magunkat. Az Ige munkálja a szívünkben azt az utat, amin 
azután járhatunk tovább.  

Ezsdrást felállítják egy fa-emelvényre, hogy mindenki jól lássa. 
Mellette odaállítják a lévitákat, a papokat, hogy magyarázzák, amit Ezsdrás 
felolvas, s adják tovább. Egy nagy tömeget képzeljünk el, és így adják 
tovább az Igét a tömegnek. Sokan vannak együtt. Így írja Károli: „együtt 
voltak mindazok, akik azt értelemmel hallgathaták”.  

Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon figyelmesen hallgatják az Igét, és a 
figyelem egyrészt jelentheti a külső csendet, de jelenti a belső meghajlást is 
az Úr előtt. Hogy abból az Igéből, ami elhangzik, semmit ne ejtsenek a 
földre, hogy mindegyiket el kell raktározni, mindegyikre figyelni kell, mert 
egyformán fontos, ez a mi életünk.  

A lelki megújulás mindig az Isten Igéjének következménye, hogy 
hangzik az Ige, hogy megértjük, hogy befogadjuk az Igét.  

A reformáció is így kezdődött, hogy Luther megértett a Római 
levélből egy fontos Igét, azt, hogy „Az igaz ember pedig hitből él.” (Róm 
1,17, vö. Gal 3,11) Megértette, komolyan vette, és elkezdte cselekedni.  
Hogyha hitből, akkor nem cselekedetekből. Akkor legfontosabb az, hogy 
Jézus Krisztusban bízzak, Benne higgyek, Őrá alapozzak.  

Ne gondoljuk azt, hogy ma másként működik az Isten Lelke, mert ma 
is ugyanígy kezdődik a megújulás, az ébredés, hogy szól az Ige. Valaki 
elkezdi azt kézbe venni, olvasni. Emberileg lehetnek elképzeléseink a 
megújulásról, hogy mi kell hozzá, hogy hogyan lehetne azt megszervezni, 
hogy milyen lelki hatások kellene, hogy érjenek bennünket, milyen fizikai 
eszközök alkalmazhatók. De nagyon arról beszél ez a szakasz, hogy nem 
emberi akción van a hangsúly, bár az is van mögötte. Hiszen ez már a 8. 
fejezet, ennek vannak előzményei. Ezsdrás és Nehémiás nem ölbe tett 
kézzel ült és várta, hogy ez bekövetkezzék, hanem ők nagyon komolyan 
munkálkodtak érte: tervezéssel, szervezéssel, az építkezéseket illetően 
mindent megtettek, ami rajtuk állt. Ezt pedig nem lehet semmibe venni. De 
valami egészen új kezdődik el itt, a 8. fejezetben, mert Isten Igéje kezd el 
szólni, és a külső építkezés mellett elkezdődik a belső épülés. Mert csodák 
történnek mindig ott, ahol Isten Lelke szól. Amikor összetalálkozik az, aki 
magyarázza, azokkal, akik azt nyitott szívvel hallgatják.  

Istennek hála, hogy ez a csoda mindig megtörténhet, itt, a mi 
gyülekezetünkben is. Mindig, amikor csak az Úr akarja. Halljuk az Igét, 
figyelemmel, értelemmel fogadjuk, és változunk.  

Csodák történnek már akkor, amikor egy ember vagy család életében 
előkerül a Biblia. Nem kell ehhez semmi különleges. Lehet, hogy 



 5

egyszerűen csak annyi kell, hogy az édesapa elhatározza, hogy én az ebéd 
után elolvasok belőle egy pár verset, és lezárom egy egyszerű imádsággal. 
Még csak magyarázni sem kell, csak elővenni az Igét, olvasni az Igét, és az 
Ige majd úgyis végzi a maga jó munkáját.  

Itt azt látjuk a fejezetben, hogy órákig hallgatják az Igét. Nem tudnak 
vele betelni: reggeltől délig, s utána még hány napon keresztül! És nem 
unják meg. Nem mondják azt, hogy „Hosszú! Unjuk már” – hanem 
élvezik. Milyen jó lenne így fogadni, így hallgatni mindig az Igét. De 
kezdjük el, vegyük kézbe, vegyük komolyan, és majd meglátjuk, hogy 
milyen következményei is lesznek az életünkben. Biztos vagyok abban, 
hogy akkor nem fog elmaradni a jó következmény.  

Az Ige itt bűnbánatot ébreszt, őszinte, mély szomorúságot. Előjön az, 
hogy mi mindent elfelejtettek, még az ünnepekről is elfelejtkeztek, hogy 
megszegték az Isten akaratát. Igazából nem is tudták, hogy mi az Isten 
akarata. Sokat mulasztottak, sokat vétkeztek. És ez mind előjön, mert az 
Isten Igéje előhozza. Megértették az elhangzottakat, és magukra értették. 
Tehát nem csupán egy érzelmi élményt élnek át, hogy az Ige felkavarja az 
indulataikat. Tömegmegmozdulásoknál lehet azt tapasztalni, hogy egy jó 
szónok mennyire tud játszani a hallgatóság érzelmeivel, hogy bedob egy-
egy felkavaró történetet, úgy tálal, hogy ne lehessen rá „nem”-et mondani – 
ezt már tanítják főiskolákon – de az érzelmi felindulás után, az amilyen 
gyorsan kiváltható, olyan gyorsan az le is cseng, lecsillapul, és nem marad 
tartós változás. Ezért is lényeges az utalása az Igének: kiemeli, hogy a 
hallgatóság meg is értette, amit hallott.  

Van úgy, hogy azért nem tudjuk mi megérteni, amit mond nekünk az 
Ige, mert eleve hiányzik belőlünk a vágy a megértésre. Nincs bennünk az 
igazi tisztelet az Ige iránt, és a magunk meghajtása, ahogy itt az elején 
láttuk, hogy meghajtották magukat, tiszteletet adtak az Úrnak. Meg ahogy 
előtte énekeltük, hogy „Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád!” Az értelem, 
az akaratunk, amit megcéloz az Isten szava, nem csupán az érzelmeink. 
Nem arra megy ki a játék, hogy sírva fakadjunk egy-egy történetnél, hogy 
„jaj, de szép volt!”, hanem az a cél, hogy az életünkben jó döntések 
szülessenek, hogy az életünk változzon egészen. A lelkesedés is nagyon jó, 
meg kell is, de önmagában kevés, mert nem hoz maradandó változást.  

Az Újszövetség egyik Igéje így fogalmaz, hogy „változzatok el a ti 
elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, 
kedves és tökéletes akarata.” (Róm 12,2) Erre a változásra hív bennünket 
az Isten Igéje!  
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Nyilván a mi értelmünknek a változása is már a Szentlélek 
munkájának tudható be. Jó dolog, hogyha tudunk bűnbánatra jutni, 
megtérésre szomorodni meg.  

Ebből az Igéből az is látható, hogy ehhez azért kell egy közeg: az Isten 
Igéje, a hallgatóság, a gyülekezet, és az odaszánt idő, az odaszánt nap. 
Szívem szerint minden gyülekezeti tagot elküldenék egy-egy hétre, mert 
egy órányi istentisztelet olyan kevés. Eljövünk otthonról, talán még 
útközben arra gondolunk, hogy mit hagytunk otthon, vagy mi minden fog 
történni velünk még a mai nap, vagy hogyan lesz majd a jövő héten, 
amikor jövünk ide. Nem tudunk rögtön még elcsendesedni. Próbálunk 
ráhangolódni, és akkor máris eltelt, máris kimondtuk rá az „Ámen”-t, s 
megyünk haza, és kapcsolódunk be újra a sodrásba, az életünk 
eseményeibe. Míg ha több időt rászánunk, akár egy hetet… Tapasztalatom 
az, hogy a csendes heteken az első napokban is még nem tudnak úgy 
figyelni se a gyerekek, se a felnőttek. Igaz, hogy az az összeszokás, a 
lecsendesedés ideje. A hét közepén, úgy szerda-csütörtök tájékán szokott 
bekövetkezni a változás, amikor már értelemmel is figyel az ember.  

Olyan kevés időt hagyunk mi erre az életünkből! És utána azt 
mondjuk: „Nem értettem meg, mit szólt Isten. Ma se szólt az Isten! Hát én 
nem tehetek róla. Úgy prédikált az igehirdető, nem volt benne erő, nem 
szólt a Lélek.” Pedig igazából a Lélek szólt volna, hogyha adok időt neki. 
Vannak lehetőségek elvonulni egy-egy hétre, nagyon sok ilyen lehetőség 
van az országban. Ha valaki szeretne, csak szóljon, jelentkezzen, és valami 
módon biztos, hogy elintézzük, hogy legyen egy hete arra, hogy 
elcsendesedjen. Isten készít nekünk ilyen időket! Csak mi nem készítünk 
ilyen időt magunknak. Pedig erre is nagy szükségünk van, ilyen pihenésre, 
ilyen csendességekre.  

Aztán a megkeseredés sem tűnik olyan vonzónak. A vége az már igen, 
a vége az már jó: látni a felszabadult ünneplést. De oda ezen keresztül 
vezet az út. Örülni nem lehet, amíg az embert lehúzzák a terhei, 
kötöttségei, mulasztásai mázsás súlyként ott van rajtunk. Szeretnénk 
egyből örülni, szenvedés nélkül. Pedig az igazi örömben valahol mindig ott 
van a sírás is. Mint ahogy Jézus is mondja ezt az egyik boldog 
mondásában, hogy „Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.” 
(Mt 5,4) Sírás, bűnbánatra való megszomorodás, majd utána öröm és 
vigasztalás. Itt a sírás nem önsajnálat, mert az önsajnálatot nem lehet 
örömre fordítani, a bűnbánat könnyeit viszont mindig.  

Nehémiás így biztatja őket, miután szólt az Ige és szívükben 
megkeseredtek, hogy ne bánkódjanak, mert az Úr előtt való öröm az ő 
erősségük. (Neh 8,9-10)  
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Tehát az igazi istenfélelem az, hogy ott állok az Úr színe előtt, 
kiteszem magam az Ő hatásának, és ott maradok, nem szaladok el az Ő 
közeléből. S akkor adja Isten az Ő örömét is. Ez maradandó öröm!  

Amikor Pál arra biztat mindegyikünket, hogy „Örüljetek az Úrban 
mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4,4), akkor erre utal, erre az 
örömre, az Úrban való mély örömre, ami Őbelőle fakad, a 
megtisztítottságunkból fakad, hogy most már Hozzá tartozunk, az Ő vére 
árán.  

A bűnbánat közel visz Hozzá, hiszen az mindig elvezet a kegyelemig, 
Jézus Krisztusig, a golgotai keresztig, ahol Ő eleget tett minden bűnünkért, 
és az Atya Érte megbocsát nekünk! Azért van okunk az ünnepre, az 
örömre, mert nem csak hogy megfeszíttetett a mi Urunk, és „szálla alá 
poklokra”, hanem harmadnapon feltámadott és él! Az igazi ünnep az, 
hogyha mi így Hozzá térünk. Ez a nagy öröm a mennyben, és ez az igazi 
öröm, ez az igazi ünneplés a földön is. Különben a mi ünnepeinket 
megrontja a saját szívünk, a bűneink, és nem tudjuk azokat igazán 
értékelni, és nem tudunk igazán örülni.  

Milyen jó az, hogy a hívő életben is lehetnek ilyen örömnapok, ilyen 
ünnepnapok, vasárnapok. Nem mindig a munka, és nem mindig a 
szolgálat, hanem a megállás, a feltöltekezés, a pihenés. Hányan vannak, 
akik erre nem képesek! Annyi kötöttséget tudunk mi magunkra venni, és 
még el is hitetjük, hogy ez így jó, ez így van rendjén, hogy én csinálom, 
dolgozom, én nem érek rá ünnepelni, nem érek rá lazítani. Pedig ez Isten 
szerint való lenne, amikor Ő rendeli az életünkben.  

…Egyetek kövért (bőven) és igyatok édest és küldjetek belőle részt 
annak, a kinek semmi nem készíttetett (Neh 8,10). Az ünnepbe mindenki 
beletartozik! Azok is, akiknek nincs. Az ünnep része az adás, az adakozás, 
egymás felé a nyitottság. Az evés-ivás is része ezek szerint. Mi, magyarok 
ezt túlzásba szoktuk vinni, központba állítani. Itt az evés-ivás a folytatása a 
lélek ünnepének, hogy a test is megkapja a magáét, mert a testünkre is 
gondja van az Úrnak, hogy együnk és igyunk, és vigadjunk Őbenne.  

 
Isten adja meg, hogy mi idáig eljussunk!  
Hogy jutunk el idáig? Először van az Igére figyelés a Lélek 
által, majd a bűnbánat, a megkeseredés, és utána a kegyelem 
elfogadása a Jézus Krisztusban.  

 
 

Ámen.  
 



 8

 
Imádkozzunk! 
 
Dicsérünk Urunk azért, hogy a megtérés, a megújulás a Te 

Szentlelkednek a munkája. Dicsérünk azért, hogy az az akaratod, hogy 
mindenki Hozzád térjen, és az igazság ismeretére eljusson. Köszönjük, 
hogy ebbe a „mindenkibe” bizonyosan beletartozunk, hiszen ezt Te 
mondod. Köszönjük azt, drága Urunk, hogy Te tudsz munkálkodni 
bennünk, és Te tudsz bennünket igazából ráfigyelő gyülekezetté is tenni. 
Köszönjük azt, hogy a Te munkád mindig maradandó, és hogy Te elvégzed 
azt, amit akarsz. Könyörülj rajtunk, hogy ami rajtunk áll, azt meg tudjuk 
tenni! Munkáld bennünk az akarást a figyelésre, az odaszánásra, magunk 
meghajtására, megalázására Előtted! Urunk, Istenünk! Megvalljuk, hogy 
mi nem látjuk a mi bűnünket magunktól, csak ha Te könyörülsz rajtunk. 
Munkáld bennünk a bűnbánatot, és add utána a Te vigasztalásodat, igazi 
örömödet! Köszönjük, hogy Benned van öröm, s köszönjük, hogy ez az 
öröm nem körülmény-függő, s ezt nem veheti el tőlünk semmi, mert Tőled 
jön, Belőled fakad. Urunk! Juttass el mindegyikünket eddig az örömig, az 
igazi ünneplésig! Taníts minket erre! Taníts, hogy kipróbáljuk! Köszönjük 
az elmúlt hét minden áldását, a táborozást, hogy megőriztél minket, és ezt 
kérjük a következő táborokra is. Add, hogy tudjunk csendben lenni, és 
segíts Urunk, hogy minden kedves Testvérünk eljusson olyan helyre, ahol 
csendben lehet. Lehet, hogy nem kell messzire menni. Az otthonainkat is 
áldd meg ilyen csenddel, hogy a Te Igéd lehessen a középpontban! Urunk! 
Eléd visszük a gyászolókat, a sírókat. Őket is Te vigasztald! Add nekik a 
feltámadás reménységét, bizonyosságát, örömét!  

 
Ámen.  

 
 
 


