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A bűnbánat és a kiengesztelődés értelmezése 

Alapok a kiengesztelődési út résztvevői számára 
 

1.   A bűn felismerése, az Istentől való függetlenség állapota  
A kiengesztelődési út résztvevőiként tudnunk kell a bűn létezéséről. Ez nem más, mint az Istentől való 

függetlenség gondolati vagy gyakorlati állapota. Tehát elsősorban nem a bűnök jelentik a problémát, hanem a 

bűnös. A probléma az Istentől elszakadt, Tőle függetlenül élő emberben, a bűnösben van. Ez független attól, 

hogy jár-e templomba, istentiszteletre vagy nem. Mi személyesen megtapasztaltuk az Úr Jézus megmentő kezét, 

és azt kegyelemből meg is ragadhattuk. Egyébként a következő érvényes mindenkire: 

Nem azért vagy bűnös, mert bűnöket követsz el, hanem azért követsz el bűnöket, mert bűnös vagy, aki 

Istentől függetlenül élsz. 

Ez minden emberre vonatkozik, hisz "mindnyájan vétkeztek és elvesztették Isten dicsőségét" (Róm 3,23) 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, mert fiát adta "sokak váltságául". A kiengesztelődési út résztvevőiként 

egyre világosabban felismerjük, hogy mi és/vagy őseink vétkeztek: a) más népekhez és kultúrákhoz tartozók 

ellen, b) más nemzetiségi csoportok ellen, c) más keresztények ellen, d) idősebb testvéreink, a zsidók ellen. A 

kiengesztelődési út segít abban, hogy a Szentlélek (Szent Szellem) világosságában ezt a bűnt felismerjük. 

Készek vagyunk erre, és nem állunk ellen. 

Gondold át: hol tartasz ezeknek a bűnöknek a beismerésében? Mit tárt fel eddig számodra a Szent Lélek? 

Mit akar még tenni? 

2.  Bűnbánat 
Keresztény-egyházi értelmezés szerint a bűnbánat az ember bensőjében kialakuló fájdalom az elkövetett bűnök 

miatt, amelyekkel Istent megszomorítottuk, megsértettük vagy megharagítottuk. Hozzátartozik az a feltett 

szándék is, hogy a jövőben elkerüljük ezeket a bűnöket. Bűnbánatra azért van szükség, hogy Isten a - fia által a 

kereszten megszerzett - megbocsátást ki tudja mondani számodra. Itt szívből fakadó bűnbánatról van szó. Mt 

21,29  "De megbánta, és kiment..." Nemrég hallottunk egy házaspárról, ahol az egyik fél házasságtörést követett 

el. Isten mély szeretetből fakadó bűnbánattal ajándékozta meg őt Isten és házastársa iránt! 

"Nem tudod, hogy Isten jósága téged bűnbánatra vezet?"( Róm 2,4) 

Gondold át: Bűnbánatra jutottam-e az 1a) - d)-ben megnevezett igazságtalanságaimmal kapcsolatban? 

Kértem-e a Szent Lelket, hogy ezt a szeretetből fakadó bűnbánatot még jobban kifejtse bennem? 

3.  Megbocsátás 
A németben a megbocsátás = vergeben elválasztva ver-geben= oda-ad. Tehát Isten odaadja a jogát, lemond arról 

a jogáról, hogy az ellene elkövetett jogtalanságért bepereljen. Isten az összes ellenem szóló panaszát a fiára 

helyezte, aki elhordozta a büntetésemet. Megigazulttá tett, jóllehet még életem végéig vétkezni fogok. Vétkeket 

elkövető megigazult lettem. A megbocsátást Jézus 2000 éve szerezte meg számomra kegyelemből. Ez a 

kegyelem két értelemben is hatékonnyá válik számomra: 

a) bocsánatot nyertem...  

Jézus áldozata miatt Isten megbocsátott nekem. De csak akkor tapasztalom meg a megbocsátást, ha személyesen 

igénybe veszem. Mindig Istenhez mehetek bűnmegvallással és szeretetből fakadó bűnbánattal, és Ő kimondja ezt 

a megbocsátást. A kiengesztelődési útnak ez a vonatkozása nagyon fontos: Azért jövünk, hogy bocsánatot 

kérjünk a saját és őseink bűneiért. 

Két előfeltételt figyelembe kell vennünk: 

• Olyan mértékben lehet nekem megbocsátani, amilyen mértékben én is megbocsátok másoknak. Olvasd el 

Mt 6,12-t és 18,32-t! Ezek a "Mi Atyánk" központi igazságai! 

• Mt 5,23: Ha testvérednek valami panasza van ellened, menj el, és békülj ki vele; és csak azután hozd az 

ajándékodat az oltárhoz! Isten Lelke segít neked, hogy felismerd, mi a gondjuk másoknak veled. Nem hagy 

addig nyugton, amíg nem mégy a másikhoz, és nem veszed a bátorságot egy tisztázó beszélgetésre.   

• ... és Isten erejében  meg tudok másoknak bocsátani még akkor is ... 

Micsoda felszabadító érzés számomra: minden nap, állandóan Isten szerető, megbocsátó jóságában élhetek. 

Hogyne adnám ezt azoknak tovább, akik ellenem vétkeztek? Megkeményíthetem-e a szívemet és mondhatom-e: 

"Nem, ennek a személynek nem bocsátok meg semmilyen körülmények között. Túl nagy dolgot követett el 

ellenem!"? Megtehetem-e ezt, amikor Jézus megmentő szeretete elért engem. Ő az életét adta értem, helyettem! 

c) ... egyoldalú megbocsátás 

Tudod-e, hogy Jézus egyoldalúan bocsátott meg neked? Mindegy, hogy hogyan gondolkodsz, mit csinálsz, Ő 

megbocsátott neked a kereszten. Segít ez neked abban, hogy te is megtanulj egyoldalúan megbocsátani? 

Függetlenül attól, hogy a másik ezt a hozzáállásod elfogadja-e vagy sem. Nem függsz a másik reakcióitól! 

Bocsáss meg neki szívből! De vigyázz: ez nem jelenti azt, hogy oda is kell hozzá menned és ki is kell mondanod: 

" Megbocsátok neked!"  

Gondold át: A kiengesztelődési út előtt Jézus megbocsátást akar ajándékozni neked: - önmaga, mint 

barátod és megváltód felé, - önmagad felé, - felebarátaid felé, - Isten teremtett világa felé. Vannak-e olyan 

személyek, helyzetek, amelyekkel nem vagy megbékélve, legalábbis amennyire tajtad áll? Lépjél! Ne várj, 

míg a másik talán beismeri a bűnét, hanem bocsáss meg egyoldalúan! 

 

4.  Jóvátétel 



 2 

Olvasd el kérlek Lk 19, 8+9. Mit csinál Zakeus? Amikor találkozik a kegyelemmel, beismeri elkövetett bűneit, 

és azt mondja Jézusnak, hogy sokszorosan vissza akarja fizetni az általa okozott kárt. A jóvátétel a megtérés 

komolyságát mutatja. Különben megrekedsz a félúton és Isten kegyelme nem tud teljes mértékben hatni. 

1987-ben, még a kommunizmus ideje alatt az első tanítványság-iskolánkban történt: egyik résztvevő - ahogy az 

már a kommunizmusban szokásos volt - különböző munkaeszközöket hordott haza az üzemből. Megtérése után 

Isten Lelke arra indította, hogy mindent - két teli táskával - vigyen vissza az üzembe. Egyesek azt mondták 

"elment az esze", mások tisztelni kezdték. És ő? Nagy békét és örömet kapott Istenben. Így működik ez!   

Gondold át: Melyek azok a helyzetek az életemben, ahol Jézus rá akar mutatni a jóvátétel 

szükségességére? Hogyan történjen ez? Beszéld meg egy testvérrel! Imádkozzatok együtt! Mik lesznek a 

gyakorlati lépések?  

5.  Kiengesztelődés, megbékélés 
Itt a béke helyreállításáról van szó azok között, akik tán szóba se álltak egymással. A harmónia régi állapota áll 

vissza, anélkül, hogy valami hamis békesség (csupán a béke látszata) jönne létre. A kapcsolatban a mi Urunk 

Jézus Krisztus vérében és keresztjében rejlő gyógyító erő megtapasztalásáról van szó. "Isten volt az, aki 

Krisztusban megbékéltette magával a világot." (2 Kor 5,19) Ahogyan Isten a fent megnevezett lépéseket 

világossá teszi és kibontja a szívünkben, úgy leszünk egyre inkább részesei örök életének, itt és ma, most! A 

Szent Lélek nem látszat-békét ad, hanem valódi békét!  

6.  Helyettesítés, azonosulás 
Példákkal világítjuk meg, mit is értünk "helyettesítés" alatt. 

- Dániel könyvében (9,5+6) Dániel  "azonosul" népének bűneivel. Jóllehet, mint próféta, bizonyára Istennek 

odaszánt életet élt. A többieket képviselve kért Istentől bocsánatot számukra! 

- Az egész teremtett világ üdvösségszerzője Jézus. Pál azt mondja a 2 Kor 5,21-ben: "Azt, ki bűnt nem ismert, 

bűnné lett értem, hogy én Isten igazsága legyek őbenne." Jézus helyettesként hordozta el a nekem járó büntetést, 

és ezzel kiengesztelt engem az Atyjával. Megigazulttá váltam, alleluja! 

- Maximilian Kolbe, aki egy koncentrációs táborban egy többgyermekes családapa helyett önként jelentkezett a 

kiéheztető bunkerbe.  

Megértetted a szívedben, hogy mi az a helyettesítés? Hasonlóban lesz részünk a kiengesztelődési úton. 

Képviseljük azokat, akiknek ez nem szívügyük, és nem is akarják, hogy az legyen. Milyen szándékról is van 

szó? 

....arról, hogy elmenjünk és felvállaljuk azokat a bűnöket, amelyeket mi keresztények követtünk el zsidó 

testvéreinkkel szemben a történelem során;.....  hogy bocsánatot kérjünk más keresztényektől azokért a rossz 

dolgokért, amit nagyegyházaink a történelem során ellenük elkövettek;...... hogy a nemzetiségi csoportok közötti 

összes gyűlölködést és kiengesztelenséget Jézus keresztjéhez vigyük, és Jézusban és Jézus által döntsünk a 

megbékélés kultúrája  mellett;.... hogy képviselve népünket bocsánatot kérjünk azért a sok kimondhatatlan 

szenvedésért, amit a németek és a velük kollaboráló népek a szomszédos népeknek okoztak .   

"Kerestem köztük olyan embert, aki .... odaállna a résbe elém az országért ..." 

(Ez 22,30) 

Leszel-e egy azok közül, akit Jézus megtalál? 

7.  Egység 
Ahol a bűnt felismerik, beismerik, megbocsátják, és jóváteszik, ott megtapasztalhatóvá válik a kiengesztelődés. 

Aki már megtapasztalta ezt közületek, az tudja, mekkora szellemi erő szabadul fel és mennyire növekszik általa 

az EGYSÉG. Nemde az egység volt a fő szándéka Jézus főpapi imájának?  "... hogy egy legyenek, amint mi 

egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s hogy megtudja a világ, hogy te 

küldtél engem...(Jn 17,22+23)  

A Szent Lélek által .... 

.....elkezdjük élni ezt az egységet a megváltottak között az Ő kegyelméből és erejéből;  

.....elkezdjük ezt az egységet élni a nemzetek és különböző felekezetek között; 

.... elkezdjük a zsidókkal, Isten népével élni ezt az egységet, tiszteletben és alázatban elfogadva meg nem szűnő 

kiválasztottságukat.  

Kész vagy erre?    

 

8. Kiengesztelődés - egység - evangelizáció 
Kimondhatatlanul hálásak vagyunk , hogy Jézus évekkel ezelőtt  a "Philippus" szívére helyezte a  

kiengesztelődés - egység - evangelizáció 

vízióját. 

Miközben a világban eluralkodik a gyűlölet, viszály és gyilkosság, Jézus felkészíti a menyasszonyát. Egymással 

kiengesztelődött és egymással egységben élő emberekké formálja őket, akik továbbadják az embereknek az 

örömhírt Jézus megmető szeretetéről és megváltásáról.  

 

Guthmannshausen, den 24.3.02 

 

Ez Isten víziója a végidőkre! 


