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BŰNBÁNAT, BOCSÁNATKÉRÉS, MEGBOCSÁTÁS 

„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek” Máté evangéliuma 6,12 
 

2013. augusztus 16. péntek 18.00     (vezeti: Ónodi István) 
1. A mottóul választott ige dilemmája (Jónás Miklós) 

Bevezetés: Mit mondunk valójában, mikor ezt kérjük: úgy bocsásson meg nekünk Isten, 

„miképpen” mi is másoknak? Valóban ezt szeretnénk? Összehasonlíthat-e az isteni és 

emberi megbocsátás? 

2013. augusztus 17. szombat 9.00-11.00   (Vezeti: Iványi Miklós) 
2. Ha nincs bűnbánat  (Ónodi István) 

Mi lehet az oka? Tudatos bűn? Isteni beavatkozás? Tévedés? 

- Az Úr megkeményítette a Fáraó szívét (II Móz több helyen) 

- „A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind 

azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.” Ján 16,2 

3. Bűnbánat – külső segítséggel (Lakatos Anka) 

Miért lehet szükség külső segítségre?  

Amikor más vezet rá, hogy vétkeztünk. Mert vakok leszünk, és magunktól nem ismerjük 

fel, vagy nem mérjük fel a súlyát.  

- Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! II Sám 11,13 

4. Bűnbánat saját felismerésből  (Szabó Ildikó) 

Számít-e, hogyan jutunk el a bűnbánatig? Mi lehet a mozgatórugó a bűnbánat 

mögött? 

- Tékozló fiú bűnbánata „Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: 

Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.” (Luk 15,18) 

2013. augusztus 17. szombat 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés 

2013. augusztus 17. szombat 12.30 Közös ebéd 

2013. augusztus 17. szombat 15.00-16.00 Kérdések és válaszok  

2013. augusztus 17. szombat 16.30-19.00 (Vezeti: Iklódy László) 
1. Bocsánatkérés: miért? (ifj. Iványi Gábor) 

Mi függ(het) attól, hogy bocsánatot kérünk-e vagy nem?Mi a jelentősége egy 

elrendezetlen ügynek? 

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson 

minket minden hamisságtól.”  (1 János 1,9) 

„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett…” (Zsoltárok 32,1) 

 



2. Bocsánatkérés: mikor? (Szabó Ildikó) 

Előfordulhat, hogy olyasmiért kérünk bocsánatot, amiben nem mi vagyunk a hibásak. 

Érdemes-e a „békesség kedvéért” bocsánatot kérni? Hogyan ismerjük fel, valóban 

nekünk kell-e megtenni? 

„…ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te Atyádfiának 

panasza van ellened: hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te 

atyádfiával…”    (Máté 5,23.24) 

3. Bocsánatkérés: kitől? (Iványi Miklós) 

Akik ellen vétkezhetünk: a környezetünk, más emberek, mi magunk, Isten 

„Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg 

rólam, a te jóvoltodért, Uram!” (Zsoltár 25,7) 

4. Bocsánatkérés: hogyan? (Iványi Gábor) 

Hogyan rendezhetjük el a hibánkat, bűnünket, ha felismertük? Mit tehetünk, ha nem 

akarnak megbocsátani nekünk? Meddig kell elmennünk a bűnbánatban? 

„…az Úr mondta (Salamonnak): meghallgattam a te könyörgésedet…mikor…megalázza 

magát az én népem…s könyörög és keresi az én arcomat és felhagy az ő bűnös 

életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket…”  (2 Krón 

7,12.13.14) 

2013. augusztus 18. Vasárnap 9.00-11.00   (Vezeti: Iványi Gábor) 
1. Megbocsátás előtt (Iványi Miklós) 

Kérdéseink: mindent meg kell/lehet bocsátani? Mit tegyünk, ha az érzéseink ellenállnak? Ha 

bocsánatot sem kérnek tőlünk? Létezik-e megbocsáthatatlan? 

„Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem 

bocsáttatik…”   (Máté 12,31) 

„Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten?”  (Márk 2,7) 

2.  Megbocsátás (Iklódy László)  

Hogyan fogadjuk a bocsánatkérést? Miért érdemes? Fejlődhetünk-e benne? Mire tanít az 

isteni megbocsátás? Meg kell/lehet-e bocsátani, ha sosem kérik Mit ér a megbocsátás, ha 

érzelmeink nem követik? 

„Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.” 

(Zsolt 103,12) és az egész 103. zsoltár 

„ …mikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; 

hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.”   (Márk 11,25) 

„ Bosszúálló ne légy és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed 

felebarátodat, mint magadat.”  (3 Mózes 19,18) 

3. Megbocsátás után (Iványi Gábor) 

Eltemetett, fel nem hánytorgatott bűn, vétek „…megbocsátom az ő bűneiket és vétkeikről 

többé meg nem emlékezem.”   (Jeremiás 31,34) 

Gyógyulás  „Áldjad én lelkem az Urat…aki megbocsátja minden bűnödet.”    (Zsolt 103,2.3) 

2013. augusztus 18. vasárnap 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés 

2013. augusztus 18. szombat 12.30  Közös ebéd, hazautazás 
 

 


