
2013. 09. 29. Vasárnap. Vancouver. C: Taníts imádkozni! 7. Mindennapi bocsánatunk. (Gyülekezeti Csendesnap) 

Lekció: Máté 18: 21 – 35 A gonosz szolga 

Textus: „…és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…”  

Kedves Testvérek! 

Mai gyülekezeti csendesnapunk témája a tanítványság. Az a tanítvány, aki Jézustól tanul. Akit Jézus tanít, 

aki hozzá jár, vele jár és tanul. Júdás is járt. Nem is csak templomba vasárnaponként, hanem Jézussal három 

évig reggeltől estig. Mégsem változott meg a gondolkodása. Nem akart tanulni – mert ő pontosan tudott 

mindent. Ez lett a tragédiája. Akarj tanulni Jézustól! Nyisd ki a füled, tárd ki a szíved! 

Eddig, ahogyan vizsgáltuk a Mi Atyánk egyes témátit, ezeket úgy találtuk az írott szövegben, mint vesszővel 

egymás mellé illesztett gondolatokat. Ez az első eset, hogy megjelenik egy hangsúlyos kötőszó: „és”. 

„Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az 

ellenünk vétkezőknek”. Mindennapi kenyér, mindennapi bocsánat. Testi, lelki táplálék – úrvacsora. Ha egy 

közösségben nincs bocsánatkérés és megbocsátás (házasság, család, munkahely, gyülekezet, társasklub) – 

tönkremegy a közösség, mert a test fertőzései, fekélyei nem gyógyulhatnak meg, hanem elmérgesedednek, 

elterjednek. Bűnbocsánat – létfeltétel, életszükséglet. Két lábon tudunk járni, és két kezünk, szemünk, fülünk 

van – két lábon jár az életünk: kenyér, bűnbocsánat. Mindkettő a mennyei Atya ajándéka. Már készen van – 

csak hittel el kell fogadni!  

A bűn elválaszt – a bűnbocsánat összeköt és egyé tesz! A legkeményebb szívű is szenved. Az egység ára a 

bocsánatkérés, és az őszinte megbocsátás! Ez pedig – mindkettő – nehezen megy!  

1 „A Biblia azt nevezi hitnek, ha valaki komolyan veszi, hogy amikor Jézus a kereszten haldokolva kimondta: 

elvégeztetett, akkor az én bűnadósságomat az utolsó részletig kifizette, és Isten a maga részéről, ezt érvényenek 

tekinti!” „Titeket is, akik halottatok voltatok vétkeitek és bűnös valótok miatt, vele együtt életre keltett, 

megbocsátva minden vétkülket. Eltörölte a követelsével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, 

eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára”. (Kolossé 2:13–14) Ez az Isten örömhírének, 

evangéliumának központi üzenete: Jézus kifizette az árat. Magára vállala minden bűneinket. Elképesztő az 

adósságunk – tízezer tálentum, vagy ki sem fejezhető –, és ő kiegyenlítette! Eltörölte! Nincs többé! 

Felvetődik a kérdés: ha Isten ilyen gazdag kegyelemben, ha Jézus kifizette, rendezte – akkor miért kell nekünk 

naponta bűnbocsánatért könyörögnünk? Mert a Biblia különbséget tesz bűn és vétek közt. Bűn = Isten 

nélküli állapot. Bele születünk. Ebből hozott szabadulást Jézus kereszthalála. Aki Őt elfogadja, kiszabadult a 

bűn rabságából. De továbbra is vétkezik. Kegyelmet nyert bűnös ember. A döntő különbség, hogy már képes 

érzékelni a bűnt, már fáj neki, és nem akar úgy maradni!  Már rendezni akarja – mielőtt lemegy a nap.  

Onnan lehet tudni, hogy valaki Isten gyermeke már – hogy él benne ez a mechanizmus. Nem akarok 

megmaradni a bűneimben, amiket meglátattál velem, Uram! Látja, mert a Szentlélek megláttatja (különben nem 

képes látni sem); és fáj, mert „Isten szeretete szorongat”.  

Aki valósággal találkozott Isten szeretetével, aki az Ő újjászületett gyermeke – az mosakszik, naponta (amit a 

keresztség kifejez!). Az Istent nem ismerő ember – bocsánat, ha így mondom – megszokja a maga szagát. A 

bűnek a bűzét. Már nem is büdös, mert együtt él vele, fel sem tűnik neki. Nem is tapasztalta még, hogy 

másféle, jó illatú élet is van. Néha ugyan a lelkiismerete megszólal, de egyre könnyebben elhalkul, és 

különösebb problémát nem okoz neki.  

Aki viszont a bűnből kiszabadult, aki előtt ragyog Jézus keresztje, kegyelme, szeretete – annak 

kellemetlenek vétkei. Ha csak szavával megbánt valakit, vagy nem bánt meg, mert nagyon udvarias, kedves, 

de a szívében harag, gyűlölet, képmutatás, szeretetlenség van – akkor az már fáj. Fáj, és meg akar 

szabadulni tőle. Nem akarja konzerválni, tovább vinni, hogy fertőzze az életét, kapcsolatait. Ezért a hívő 

ember szüntelen imádsága: „bocsásd meg vétkeinket” – az én vétkeimet.  

Az ebben a csodálatos, hogy Isten mindent megtett, minden készen van. Mielőtt megtettem a bűnt, amikor 

megtettem, és miután bánkódom rajta – Isten részéről kész a bocsánat. Jézus halálával Isten eltörölte. Fáj neki, 

ha tesszük, még inkább, ha benne is maradunk – de ő megbocsátani, irgalmazni akar. Nem kell semmi 

egyebet sem tenni – mint hálás szívvel leborulni előtte és megköszöni.  

Nem azért kárhozik el bárki, mert Isten megbünteti – hanem azért, mert az Isten nélküli, bűnös, azaz kárhozatos 

állapotában marad, pedig minden készen van. Nem Isten ítél kárhozatra – hanem az ellene való 

lázadásunkkal ítéljük el önmagunkat, mert a bűn = Isten akarata elleni lázadás. De aki Jézus vére alatt 

van, aki megbékélt Vele, aki Isten gyermekévé lett, aki imádkozhatja azt Jézusért, hogy „Mi Atyánk” – annak 



nem az örök élete, hanem az életének megszentelődése a kérés tárgya: „bocsásd meg vétkeinket”. Minden nap. 

Nem úgy általánosságban, hanem azt, amit éppen ma tettem, mondtam gondoltam, vagy mulasztottam el. 

Tisztogass, táplálj lelkileg, formáld az életem, hogy tudjam tenni akaratodat!  

2 „…miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Minden bűn szembeállít minket Istennel – és 

egymással! „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az 

ördögnek.” (Efézus 4:26–27) Jobb lenne, ha nem haragudnánk, de megtörténik. Futunk, rohanunk, nincs idő 

megállni, megbeszélni. Talán nem is akarjuk. Akkor pedig ott marad, elraktározódik. Megrothad, fekéllyé lesz, 

amely újra és újra kifakad. Nem szabad konzerválni – mert megmarad és pusztít, rombol. Mi a 

megoldás? A bűnbocsánat. Akkor is, ha nem kér bocsánotot! Én megbocsátok! Ha nekem nem megy – 

odaviszem imádságban Isten elé: imádkozom magamért, hogy tudjam lezárni, elengedni – és imádkozom 

érte! Minél többet imádkozok érte, tusakodok érte imádságban – annál inkább tudok megbocsátani! 

Én magam is azt tanítottam, hogy csak annak lehet megbocsátani, aki bocsánatot kért. „Aki hisz a Fiúban, 

annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja 

marad rajta.” (János 3:36) Tehát aki hisz = engdelmeskedik. Ez megintcsak arról szól: a bocsánat készen 

van. Aki nem fogadja el, Isten elleni lázadásában marad. „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a 

régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, 

és nekünk adta a békéltetés szolgálatát”. (II.Kor. 5:17–18) Isten végez el mindent! És ő már akkor megbocsát – 

mielőtt mi bocsánatot kérünk!  

„…miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Azért is teszi hozzá ezt Jézus, hogy érzékeljük 

jobban, milyen nehéz lehetett a mennyei Atyának megbocsátania nekünk, azokat a temérdek bűneinket, amikért 

még csak bocsánatot sem kérünk! Pedig ő megbocsát – mi meg nem! 

Sőt, tipikus: egymás bűneit verjük egymás fejéhez, soroljuk. Ki mit tud? Azaz ki tud nagyobbat 

mondani? Az a cél, hogy jöjjön egy balegyenes, egy olyan mondat, amire a másik már nem tud mit mondani – 

de ez általában nem történik meg, hanem inkább ajtócsapkodás, otthonról elmenetel, vagy duzzgó némaság.  

Pedig rögtön a Mi Atyánk után hozzáfűzi 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”. (Máté 6: 14–15) Itt arról van szó, amit talán így lehetne szemléltetni: tele van a kezünk 

adóslevekkel, mert számon tartjuk az ellenünk elkövetett vétkeket. Megdöbbentő, hogyan tudnak emlékezni 

emberek évtizedekkel korábbi sérelmekre is: ki mit mondott róla, mit tett ellene, mit nem kapott meg tőle. 

Sorolják vég nélkül. Tele van a kezük érvényes adóslevelekkel, és emiatt nem tudjuk elfogadni az 

érvénytelenített adóslevelünket Istentől. Ezt kellene átvenni – amazokat meg eldobni. A gonosz szolgának 

örömében, nagy boldogan kellett volna elengednie azt a csekély tartozást szolgatárásának, amivel tarozott. Nem 

volt öröm, nagy boldogság – hanem helyette harag, gyűlölet, pusztulás. Pedig 10,000 tálentumot engedett el 

neki ura.  

Ez az öröm hiányzik azokból, akik nem tudnak, vagy inkább nem akarnak szívük szerint megbocsátani. 

Lelkileg koldus szegények maradnak, mert állandóan azt emlegetik, hogy velük mit tettek, meg tőlük mit vettek 

el, meg őket mivel bántották meg.  

Az Isten feltéte nélkül megbocsát – és erre indít, ezt munkálja bennünk is. Mi pedig: megbocsátok, de… 

nem felejtek (vagyis konzerválok = nem bocsátok meg); soha többé nem akarom látni; nem állok szóba vele 

többé… jön majd még az én utcámba.. stb.  

Persze sérülünk – és a sérülés gyógyuláslához idő kell. Lehet, hogy összeszorul a gyomrom, ha meglátom, a 

nevét hallom, vagy csak rá gondolok – de ez nem változtat azon semmit, hogy én Isten előtt lezártam, 

megbocsátottam. Emlékezni fogok még rá sokáig – de nem választhat el bennünket. Nem vetem a szemére, 

nem emlékeztetem, nem téma – mert megbocsátottam, lezártam. Akkor is, ha nem kért bocsánatot? Akkor 

is. (Pál apostol kivégzése előtt Rómából: mindenki elhagyta, de ne számítson ez bűneik közé 2.Tim. 4:16) 

Közvetlenül Mi Atyánk előtt Máté 5:43–48 – Isten gyermekeit mi jellemzi. Három doldog: jót tresznek 

azokkal, akik nekik ártottak; jót mondanak azokról, akik őróluk rosszat mondanak; és imádkoznak 

azokért, akik háborgatják és kergetik őket. Jót tenni – ha nem, lehet: jót mondani – ha nem lehet: 

imádkozni érte. Ez a jézusi lelkület. Ez legyen jellemző Isten gyermekeire, akik bűnbocsánatot és örök életet 

nyertek ingyen, kegyelemből! Ez legyen jellemző ránk – az ő tanítványaira. Ámen.  


