
 

 

 
 

 

 
(Zsolt 51,19b) 

 

 Nyisd ki testvérem az Útmutatót, és olvasd el a mai nap, a szeptember 9-i vasárnap igéit. Rólunk 

szólnak. Betegekről, szenvedőkről és bűnösökről. Valami azonban nem hiányozhat, az irgalmas Isten szeretete. 

 Az 51. Zsoltár Dávidé. Dávid Isten szíve szerint való király, ahogy a Biblia nevezi őt. Hűséggel 

ragaszkodott az élő Istenhez, és igyekezett mindenben az Ő akarata szerint cselekedni. Mégis, volt az ő életében 

is egy nagy bukás, amikor szörnyű bűnöket követett el: elcsábította egyik katonájának a feleségét, utána 

furfangos módon megölette, hogy feleségül vehesse a fiatalasszonyt.  

 Házasságtörés, gyilkosság, gyilkosságra való felbujtás, ravaszkodás, hazudozás, képmutatás – milyen 

ijesztő bűnhalmaz ez egy kiváló ember életében. 

 Annál meglepőbb, hogy a Biblia a későbbiekben úgy emlegeti Dávidot, mint aki az Istennek való 

engedelmesség példaképe. Sőt ő lett a későbbi királyok számára a mérce.  

 Aki ismeri a Dávidról szóló történeteket, az azt kérdezi, hogy nincs itt valami félreértés? Nincs. Isten 

megbocsátott neki. 

 Amiket Dávid elkövetett, azokat már nem tudta jóvátenni. Uriást nem lehetett feltámasztani, az ő boldog 

házasságukat nem lehetett helyreállítani. Azt, hogy Isten előtt így bemocskolta magát a nép első embere, nem 

tudta tisztára mosni, mert a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak isteni kegyelemmel 

megbocsátani.  

 Nátán próféta először azért ment hozzá, hogy Isten igéjével leleplezze az ő bűneit, aztán amikor Dávid 

összetört és elmondta ezt az 51. Zsoltárt, mint bűnvalló imádságot, akkor újra küldte Isten Nátánt egy rövid 

mondattal: „Az Úr elvette bűnödet.” És Dávid ezt elhitte. Komolyan vette, amit Isten komolyan mondott, hogy 

valóban megbocsáttattak az ő bűnei.  

 Nem kell többé ezzel a teherrel élnie. Háta 

mögött hagyhatja ezeket a szörnyű bűnöket, mert Isten 

is a háta mögé vetette azokat, és a megbocsátott bűnre 

Isten soha többé nem hivatkozik.  

 Miért lehetséges az, hogy Isten így kész 

megbocsátani a bűnösnek, még egy Dávidnak is, még 

ilyen szörnyű bűnöket is, hiszen a Biblia azt tanítja, 

hogy a bűn komoly dolog, a bűn halálosan komoly 

dolog. „Mert a bűn zsoldja halál.” (Róm 6,23a) Ez így 

is van. De a bűnbocsánat is halálosan komoly dolog. Annyira komoly, hogy az egyetlen bűn nélkülinek, Isten 

szent Fiának bele kellett halnia abba, hogy mi bocsánatot kaphassunk. Ez a Biblia legnagyobb örömhíre. Ez a 

kereszt evangéliuma. Ennyire halálosan komoly a bűn és a bűnbocsánat, mert azt csak Jézus halálával lehetett 

elnyerni. Aki ezt hiszi, az valóban bocsánatot kap. Te, Testvérem, elhiszed, hogy Isten téged sem hagy magadra 

lelki és testi szenvedésedben? Egy dologra, azonban szükséged van. Szembe kell nézned azokkal a dolgokkal, 



amelyek elválasztanak Istentől. Kezdjem sorolni? Az én listám is hosszú, de Isten várja a töredelmes és megtört 

szívű embert. Téged és engem is… 

Jakab Béla 
 

 
 
 

 

(Kol 4,2) 

 

 
 

 Középiskolában egy testnevelésórán a barátommal versenyeztünk, ki tud több fekvőtámaszt csinálni egy 

kézen. Mindketten aktívan sportoltunk, így elég látványosnak ígérkezett a bemutató. Az osztály körül is állt 

minket, de a tornatanár néhány fekvőtámasz után kizavart bennünket az ellenőrzőért, hogy megkapjuk az 

elégtelen osztályzatot. A feladat ugyanis azon az órán nem az egykezes, hanem a négyütemű fekvőtámasz volt. 

Hiába érveltünk, hogy mi csináltunk jó pár erősítő mozdulatot, a tanár érvével nem tudtunk vitatkozni: Nem azt 

tettétek, amit én mondtam.  

 Azt hiszem, sokszor így vagyunk az imádkozással is. Megy az nekünk kisujjból. Gyakorlatunk van. 

Imádkozunk reggel, délben és este. Imádkozunk istentiszteleten és nagyobb feladatok előtt. Imádkozunk 

magunkért és másokért. Imádkozunk: kérünk, hálát adunk, dicsőítünk, könyörgünk. De vajon megvan-e az 

imádságunk többi üteme? 

       

 Fenti igénk az imádkozás három ütemére figyelmeztet. Az első: kitartás. Mit értünk kitartó imádság 

alatt? Kisfiam addig szokott nyüstölni, amíg nem kapja meg azt a dolgot, amit kér. Viszont előfordul, hogy 

olyat kér, amit nem teljesíthetek. Ilyenkor jön a próbálkozás, kitartóan, hosszan, akár heteken, hónapokon át. 

Nem adja fel. Vajon vagyunk-e ilyen kitartóak, amikor másokért imádkozunk? Valaki egyszer azt mondta: 30 

évig imádkoztam a fiamért, és most 30 év után Isten meghallgatott.  

 Sokszor azonban nem Isten némaságával van a baj, hanem azzal, hogy mi nem figyelünk oda az ő 

válaszára. Ez a második ütem: legyetek éberek. Éber, figyelmes vagyok-e arra, amit az Isten válaszol az én 

imádságomra? Vagy hallom ugyan, de nem tetszik a válasza, ezért durcásan elvonulok. 

 A harmadik ütem a hálaadás. Nem csak akkor, amikor úgy történnek a dolgok, ahogyan én akarom, 

ahogyan én kértem. Akkor is, amikor Isten jobbnak látja, hogy ne történjen meg valami. 

 Imádkozzunk kitartóan, figyeljük éberen Isten válaszát, és attól függetlenül, hogy tetszik-e nekünk az a 

válasz vagy nem: ne szűnjünk meg hálát adni. 

Szerző: Hokker Zsolt (evangelikus.hu – igeidő) 

 

 
 

Csanádi Imre 

 
Szállj, szállj 

ökörnyál,- 

jön az ősz, 

megy a nyár. 

Megy a nyár, a nevetős, 

komolykodva jön az ősz, 

csillámló derekkel, 

sárga levelekkel, 

szőlővel, mosolygóval, 

fűre koccanó dióval. 

 

 



 
 

 

 

 

 Bibliaóra – szerda 10 óra – első alkalom szeptember 12. 

 

 Gyülekezeti hétvége –  szeptember 14-16.  

Vendégeink a budai egyházmegye új elnöksége:  Keczkó Pál esperes és  

                                                                          Dobó György felügyelő. 

– 14-én a presbiterek és családjaik ismerkedhetnek velük.  

– 15-én 10 órától a hittanos családokat és gyülekezetünk tagjait várjuk. Kezckó Pál     

a felnőtteknek beszámol az El Camino zarándok útjáról, a gyerekeknek kézműves és 

csapatépítő program lesz. A délelőttöt hot-doggal zárjuk.  

– 16-án 10 órakor családi istentisztelet, igét hirdet Keczkó Pál és Dobó György, amit 

gyülekezeti ebéddel zárunk. 

 

 Gyülekezeti kirándulás – szeptember 22. Kecskemét-Kiskőrös-Soltvadkert. 

Felnőtteknek 7.000 Ft (tartalmazza az ebédet  is.) Hittanosainknak ingyenes. 

Jelentkezési és befizetési határidő szeptember 9. 

 
 

 
 

 
 

tedd hajlékoddá szívünket,és add,  

hogy Szentlelked által megismerjük kegyelmed gazdagságát,  

hogy igyekezzünk meghálálni irántunk való jóságodat,  

és már ebben az életben megízleljük az üdvösség örömét!  

Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket!  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

 

 

 

    
 


