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  Köszöntés
  Kezdő ének: 66:  1   („Örvendj…“)
  Ének: 220  :1;2;6;7   („Bocsásd meg…“)
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  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
  Ének: 174 („Atya, Fiú, Szentlélek...”)
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  Csendes imádság
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(„Boldog ember az…”)
  Imádság 
  Mi Atyánk...
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  Születésnaposok köszöntése
° Záró ének: KÉ   7  

(„Atyám, két kezedben…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Az elmúlt héten búcsúztunk + Balogh Istvántól. 

Szeretteinek Isten vigasztalását kívánjuk!

 Folytatódott (szerdánként 1830) folytatjuk az 
Apostoli Hitvallás Kurzust Kovács Endre lelkiség 
teológus szolgálatával

 Jövő heti  alkalmaink: kedd    9  30      (!!!)     Baba-Mama  ;
péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet  és  gyerekistentisztelet;  előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák

 A  liturgiás  lapok  mellé  kiosztott  gyülekezeti
naptárról…

 Jövő  vasárnap  Istentisztelet  után konfirmációs
szülői értekezletet tartunk

 Nyári  gyülekezeti  hét:    SZAJOL  –  júilus  10-15
(jelentkezés  februárban Szabadosné Jutkánál)

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református 
Egyház: 0066 Alapítványunk adatai a 
láblécben

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  M T  1 8 ,  2 1 - 3 5

  A L A P I G E :  M T  6 ,  14 - 1 5

„Mert  ha  az  embereknek  megbocsátjátok  vétkeiket,
nektek  is  megbocsát  mennyei  Atyátok.  Ha  pedig  nem
bocsátotok meg az embereknek,  Atyátok sem bocsátja
meg a ti vétkeiteket.”
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„A megbocsátás” 
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I.) Milyen konkrét bántásokra tudok visszaemlékezni a múltból, amik engem mélyen 
érintettek, sértettek, fájdalmat okoztak?

- Kértek ezért tőlem bocsánatot?
- Meg tudtam igazán bocsátani ezeket?
- (ha igen) Milyen érzés volt megbocsátani?
- (ha igen) Mi segített eljutni a megbocsátásig?
- (ha nem) Milyen érzés nem megbocsátani, milyen hatása van/volt ennek rám illetve 

egy-egy kapcsolatra, közösségre nézve?
- (ha nem) Miért nem tudtam vajon megbocsátani?

II.) Milyen konkrét bántásokra tudok visszaemlékezni a múltból, amikkel én sebeztem, 
sértettem meg másokat?

- Megbántam őszintén ezeket?
- Képes voltam ezekért őszintén bocsánatot is kérni?
- (ha igen) Milyen érzés volt bocsánatot kérni?
- (ha igen) Mi segített eljutni a bocsánatkérésig?
- (ha nem) Milyen hatása van/volt ennek kapcsolataimra, közösségemre nézve?
- (ha nem) Vajon miért nem voltam képes bocsánatot kérni?

KÉRDÉSEK CSENDES ÁTGONDOLÁSHOZ – Istentisztelet előtt / után

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:jani.livia.lp@gmail.com
mailto:jani.livia.lp@gmail.com
mailto:budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu
http://refkeresztur.hu/


BEVEZETÉS  
Félreérthetetlen  mondat.  Egyértelmű üzenet.  Ijesztő

mondat. Nehéz üzenet. Ijesztő? Nehéz?
Vannak,  akiknek  ez  nehezebben megy,  és  vannak,

akiknek könnyebben. (Ám az is lehet, hogy az utóbbiak nem
találkoztak még olyannal, amire ezt mondanák: „na ezt nem
tudom megbocsátani...”)

Mindenesetre nem valami perifériális kérdésről van szó,
amikor a megbocsátásról gondolkozunk.

„NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ REGISZTRÁCIÓ”  
Képzeljük  el,  hogy  színházba  /  meccsre  /  koncertre  /

orvoshoz  megyünk  előre  regisztráltunk  az  időpontra.
Odamegyünk,  hogy  bemehessünk,  „lecsippantsák”  a
jegyünket,  mondjuk  a  nevünket,  és  azt  mondják:  „nem
érvényes a regisztráció”. Mit éreznénk akkor? Mit tennénk?
Mire gondolnánk?

Mai  Olvasmányunkban  a  példázat  és  az  Alapigénk
üzenete világos:  ha  én  nem  tudok  megbocsátani
embertársaimnak,  ezzel  elesek  Isten  bocsánatától    én    is  .
Nem lesz érvényes rám (nem tudom érvényesíteni).  Hiába
vagyok megkeresztelve,  hiába konfirmáltam,  hiába jártam
templomba,  hiába  imádkoztam,  hiába  igyekeztem szépen,
becsületesen élni,  hiába, hiába... – ha én nem bocsátottam
meg  embertársaimnak,  nem  juthatok  be  a  Mennybe,
érvénytelen  minden  regisztrációm! Nem  tudom
érvényesíteni  azt  a  bocsánatot  a  magam  vétkeire
(tartozásaira), amit Jézus megszerzett (kifizetett) helyettem,
értem...

A FÖLDI SÍK ÉS MENNYEI SÍK ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA  
Ez  a megbocsátásról  szóló  példázat,  illetve

Alapigénknek a Miatyánk után közvetlenül következő sorai
nagyon  szorosan  összekapcsolják  életünk  horizontális
(emberi  kapcsolatokat,  a  teremtett  világban  való
jelenlétünket, életünket) illetve  vertikális (az Istennel való
kapcsolatunkat, a túlvilági életünket) síkjait. 

Egyébként  az  egész  Szentírás jellemző  vonása  ez.
Megannyi  szállal  összekötötte  az Úr  életünknek e kétféle
vonatkozását, át meg áthatnak egymásba!

A KEGYELEM VILÁGA

Keressünk  egy  biztos  kiindulási  pontot a  felolvasott
példázatban!  Ezt  a  biztos  pontot  a  26-27.  versekben
találjuk: „A szolga ekkor leborult előtte,  és így esedezett:
Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az
úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az
adósságát.”  Isten  atyai  szíve  ilyen! Jézus  erről  jött
bizonyságot tenni! [Erről szól a tékozló fiú példázata is!]

Megfizethetetlen a  példázatbeli  adósság – és  jogos lett
volna abban a korban a kiszabott büntetés. Ezt kívánta az
igazság!  Mert  Istennél  van  igazság…  Ezt  az  igazságot
egyedül  Jézuson érvényesített  Atya  –  az  egyedül  igaz  és
ártatlan Bárányon. Jézus ezért halt meg értünk. 

A legdrágábbját  odaadta értünk! Másképp nem lehetett
együtt érvenyesítve az igazság és a szeretet.

Ha  mi    kérleljük   –  Ő    megszán   és    elengedi…   Ez  a
kiindulópont, ez a lényeg!

Ehhez néhány meghatározó válasz kell most tőled még! 
Átélted  ezt:  nem  tudok  fizetni  Istennek,  kérlelem,

megszánt és elengedte? 
Felfogtad, átélted ennek a súlyát,  mélységét és egyben

örömét, szabadságát? Megrendültél már rajta igazán?
Ha igen…, az már jó… De... Emlékszel rá? Eszedbe jut?

Szíved közepében tartod?
Ez határoz meg mindent!  A Kegyelem világába be kell

lépni – de ott is kell maradni!

A MEGBOCSÁTÁS AKADÁLYA ÉS FORRÁSA  
Igazából ezen múlik az is, hogy meg tudsz-e bocsátani

és tudsz-e bocsánatot kérni!
Igen,  akadály  lehet  ezekre  nézve  mindent  elborító

igazságérzetünk,  büszkeségünk,  ön-központúságunk,
makacsságunk és  sok  más  tulajdonságunk,
beidegződésünk…

A  megbocsátás  ügyében  motiválhatnak  bennünket
persze olyan mentál higiénés szempontok  is,  hogy enélkül
nem  lesznek  egészséges  kapcsolataink,  vagy  éppen  mi
magunk mérgezzük magunkat a haraggal...

Ám a fő baj mégiscsak az, hogy nem maradunk benne a
Kegyelem új életrendjében…!

Ezért  fordul  elő,  hogy hívő  emberek  esetében  sem
egyértelmű a kettő valósaágos, élettel teli kapcsolata! 

Sokszor a szánkkal azt mondjuk, megbocsátottunk, de a
szívünk  mélyén  mégsem  („Megbocsátottam,  de  nem
felejtek!”) –  és  ez  gyakran  kibukik  elszólásainkon,
reakcióinkon,  viszonyulásainkban. Azt  hisszük,  hogy
elrendeztük,  de  mégsem.  Az  is  megtörténik,  hogy
bocsánatot  kérünk  a  szánkkal,  de  belül  a  lelkünkben
továbbra is  gőgösek  maradunk,  és  nincs  bennünk  valódi
megbánás.  Legfeljebb  beláttuk,  hogy  így  könnyebb,  vagy
éppen a másik ember manipulációjának engedtünk...

Embertársainkat és önmagunkat átverhetjük ez ügyben,
de  Istent  semmiképpen sem!  Ebben józanít  ki  bennünket
mai Igénk!

ÉS MÉG VALAMI TÖBB...  
a.)  Azon  még  többről van  szó  a  megbocsátásban!

Többször  próbáltam  már  szívetekre  helyezni  ezt  a
gondolatot  [amit  magam  is  olvastam  valahol]:  „A
megbocsáthatatlan  dolgok  megbocsátásában  hasonlítunk
leginkább Istenre.” Érted? Átélheted azt, amit Isten átél: a
megbocsátás  örömét,  szabadságát,  erejét,  szépségét,
felemelő  csodáját!  Ha  megbocsátasz:  Isten  „szívéhez”
kerülsz közel! Az pedig nagyon jó! A legjobb „hely”!

b.) A bocsánatkérés esetében is többről van szó! Amikor
bocsánatot  tudok  kérni  tőled,  emlékezek  arra,  milyen
törékeny,  tökéletlen ember vagyok – Kegyelemre szoruló.
Ez pedig megint csak Istenhez visz közel. Mert a töredelem
alázatot  szül,  az  alázat  pedig  közelebb  visz  Isten
„szívéhez”!

SUMMA  
Nincs olyan meghitt  imádság, mint a Miatyánk – amit

úgy vehetünk ajkunkra,  hogy Jézus mondta el  először,  Ő
tanította nekünk! Ezután a meghitt ima után mondja Jézus:
„Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek
is megbocsát  mennyei  Atyátok.  Ha pedig nem bocsátotok
meg  az  embereknek,  Atyátok  sem  bocsátja  meg  a  ti
vétkeiteket.” 

De  miért?  Hogy  elrontsa  a  kedvünket?  NEM! Azért,
hogy figyelmeztessen minden Miatyánk után, minden ima
után:  maradj  benne  a  Kegyelem  világába,  éld  át,  és
gyakorold  te  magad  is,  újra  meg  újra, hogy  Isten
„szívéhez”  közel  maradj,  hogy  Jézus  éljen  benned  és
általad!           sóskuti zoltán lp.


