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Vasárnap címe: „Az új kezdet: A megtérésre hívó szó!” 
 
 
„11De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, 
hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álom-
ból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint 
amikor hívőkké lettünk: 12az éjszaka múlik, a nappal pedig 
már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekede-
teit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 13Mint nappal illik, 
tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedés-
ben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszályko-
dásban és irigységben, 14hanem öltsétek magatokra az Úr Jé-
zus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös 
kívánságok ébredjenek benne.” Róm 13,11-14 
 
 
Szeretett Testvérek! 
 
Új egyházi esztendőhöz értünk. Egy új kezdethez. Valahogy az 

ember ilyenkor úgy érzi, vannak dolgok, amelyeket maga mögött 

hagyhat, lezárhat, s egy ilyen fordulóponthoz érve van lehetőség 

az újrakezdésre. Ezért is a címe ennek a vasárnapnak, ádvent első 

vasárnapjának: „Az új kezdet: A megtérésre hívó szó!”. Mert egy 

egyházi esztendőben, egy naptári évben lehet egy-egy forduló-

pont, lehet azt mondani december 31-én, hogy az egész év terheit 

magam mögött hagyom, vagy szeretnék megváltozni, vagy foga-

dalmat teszek, hogy a következő évben másképpen élek, de alap-

vetően sem a fogadalom, sem az ilyen jellegű fordulópont nem 

fogja az újrakezdést munkálni. Az új kezdet – s nem szeretném 

ezt véka alá rejteni – a megtérésben indul el az ember életében, 

mert hiszem, hogy a valódi, új kezdet az a megtéréssel kezdődik. 

A mai istentiszteleten szeretnék erről az egy szóról beszélni nek-

tek, mit jelent ez a szó, miért van reá szükség, miért fontos ez, 

hogy megtörténjen egy ember életében és hogyan történhet 

meg!? Az alapkiindulás, s ezért vissza kell tekintenünk egészen 

Ádám és Éváig. Az alapkiindulás az, hogy a bűnesettel olyas va-

lami történt, ami megváltoztatta az ember, az emberiség életét. A 

bűnesettel kezdődően az ember gyári beállítás az lett, hogy a szí-

ve Istentől elhajolt, nem hisz Benne, nem veszi komolyan, nem 

azt teszi, amelyet Isten tanácsol számára, élete szüntelen enge-

detlenség, elégedetlenség, lázadás. Ez az Istenbe vetett hit és bi-

zalom tört meg teljesen és az ember szíve másé lett. Innentől 

kezdve generációról generációra, nemzedékről nemzedékre ezt 

látjuk minden ember életében, kicsitől kezdve az idősekig. Másé 

lett az a szív. S amíg világ a világ, ilyen lesz. A bűnesettel egy 
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hatalomváltás történt az ember életében. Addig Istenre figyelt az 

ember, engedte, hogy Isten terve és akarata valósuljon meg az 

életében, a bűnesettel azonban más hatalom alá került az ember 

szíve, gondolkodása, egész élete. Ez a hatalomváltás többek kö-

zött abban is megmutatkozik, hogy szeretné a jót tenni, tudja, mi 

lenne a helyes, de – minden erénye ellenére – nem tudja a jót 

tenni. Mert más hatalom alatt van az ember. Más hatalom „irá-

nyítja”, más hatalomnak engedelmeskedik. A bűn hatalmának. A 

bűn olyan erővel tartja markában az ember egész lényét, életét, 

gondolkodását, hogy már a gondolkodásában sem tud bűn nélkül 

élni (nemhogy a tetteiben). Áthatja az ember egész lényét a bűn. 

Tudom, hogy ez sokaknak fájó pont, de sajnos tudomásul kell 

vennünk, hogy a bűn egészen valóságosan van jelen minden em-

ber életében. Ahogy Jeremiás próféta könyvében olvashatjuk: 

„9Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan” Jer 17,9, vagy 

János írja: „8Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, 

magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.” I Jn 

1,8, vagy Jakab apostol ezt írja: „14Mert mindenki saját kíván-

ságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 15Azután a kí-

vánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált 

nemz.” Jk 1,14-15. Pál apostol a római levélben pedig így ír: 

„Nincsen igaz ember egy sem, 11nincsen, aki értse, nincsen, 

aki keresse Istent. 12Mind elhajlottak, valamennyien meg-

romlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. 

[…]Mert nincs különbség: 23mindenki vétkezett, és híjával 

van az Isten dicsőségének.” Róm 3,10-12. 22b-23. Tehát szá-

molnunk kell azzal, hogy másé lett ez a szív és ebben a szívben 

ott van a bűn, akár tudomásul vesszük, akár nem. De mi segíthet 

az emberen, ha ez ott van, jelen van? S nézzétek meg, emiatt 

szenvedés ez az egész világ. Hol te szenvedsz mások miatt, hol 

mások szenvednek miattad. De a bűn miatt vajúdik, gyötrődik, 

szenved ez az egész világ, az emberiség és az ember. Mi szenve-

dés van a környezetünkben a bűn miatt. Éppen a napokban édes-

anyámnál voltam, s beszélgettünk a munkájáról, a kollégáiról, 

kolléganőiről, azokról, akiket én is nagyon jól ismerhettem, s 

mindenki, kivétel nélkül elvált. Mi szenvedés előzte meg ezeket 

a döntéseket, hogyan sínyledték meg ezeket a különválásokat a 

gyermekek? Milyen pokollá tudják tenni egymás életét és milyen 

nagy ajándék, ha az ember békességben élhet otthon, vagy bé-

kesség van a környezetében. És higgyétek el, rengetegen vá-
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gyódnak ma békességre, de azt is tudom, hogy nagyon sokan 

nem lelik meg ezt a békességet, mert rossz helyen keresik. Ez a 

fajta vágy, a békesség az életrendezés utáni vágy minden ember 

szívében ott van. S itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, mikor erre a 

vágyra hivatkozva lehet beszélni arról, hogy szüksége van az 

embernek erre az életrendezésre ahhoz, hogy békessége legyen. 

Hogy az új kezdethez szükség van erre az életrendezésre, amit a 

Biblia úgy nevez, hogy megtérés. Nagyon érdekes, hogy ez a 

„megtérés” szó azt is jelenti, hogy „teljes fordulat”, amelyet 

használnak egy másik kontextusban. Talán mindenki tudja, hogy 

a Holt-tengernek nagyon magas a só koncentrátuma (25-30 %), 

ezért magasabb rendű élőlények nem képesek benne megélni. A 

Jordán folyó édes vizében, amely a Holt-tengerbe torkollik azon-

ban nagyon színes állat – és növényvilág van. A Jordán folyóban 

úszkáló halak, ahogy úsznak a holt tenger irányába, s a torkolat 

közelében megérzik a magas só koncentrátumát, azonnal teljes 

fordulatot vesznek, mert érzik, hogy a só elpusztítja őket. Ez a 

„teljes fordulat” szó jelenik meg a halaknál is. Erre a 180 %-os 

fordulatra van szüksége minden embernek. Ezt a teljes fordula-

tot, 180 %-os fordulatot nevezi a Biblia megtérésnek. Erről be-

szél Ezékiel próféta könyvében is Isten: „20Annak kell meghal-

nia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az 

apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Igazságáért csak az igaz 

kap jutalmat, a bűn pedig csak magát a bűnöst terheli. 21De 

ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem 

megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság sze-

rint él: akkor élni fog, nem kell meghalnia. 22Azokat a vétke-

ket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az 

igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog! 23Hiszen nem 

kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az 

ÚR –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.” Ez 18,20-

23. Az Istenbe vetett hit és bizalom, amikor megtört, akkor va-

lami visszafordíthatatlan dolog következett be az ember életében, 

amit maga az ember nem volt képes a mai napig visszafordítani, 

helyreállítani. Azonban Isten valami olyat tett, amely megváltoz-

tatta a világtörténelmet és megváltoztathatja a te életedet is. Mert 

erre az életrendezésre, fordulatra szükség van ahhoz, hogy hata-

lomváltás legyen az ember életében. Ahogy a Jordán folyóban 

úszó hal is érzi, hogy el fog pusztulni, ha a só koncentrátuma 

megnövekszik, és visszafordíthatatlan következményei lesznek, 



„Mert bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                   „Mert bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
 

 4

ha a Holt-tengerbe ér, a só elkezdi szétmarni a nyálkaréteget, 

szétmarja a belső szerveit. Ennél a képnél maradva, higgyétek el, 

a bűn így emészti fel az ember életét, marja, marcangolja belül és 

bele lehet pusztulni a bűnbe testileg-lelkileg egyaránt. De ezt az 

életrendezést kínálja fel minden embernek Isten Jézus Krisztus-

ban. Mindegy, hogy honnan jöttél, mindegy, hogy milyen múltad 

van, mindegy, hogy milyen mélyen vagy, miket követtél el, Ő 

szeretné neked felkínálni az életet, a békességet, a bűn letételét, 

megvallását. Ma is van erre lehetőség! Ezért mondja az Úr: „5De 

megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét, 

mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az ÚR 

ígérete szerint...” Jóel 3,5.  

Amikor új kezdetről beszélünk, akkor szeretném, ha minél 

többen engednének annak a páli mondatnak, amelyet ebben a 

római levélben is olvastunk: „öltsétek magatokra az Úr Jézus 

Krisztust”! Az új kezdet azt jelenti: „17ha valaki Krisztusban 

van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” II Kor 

5,17. A megtérés azt jelenti, van egy fordulópont az ember életé-

ben, amikor a régivel leszámol és valami egészen új jön létre. 

Ennek a megtérésnek vannak pontjai, amelyek elengedhetetle-

nek. Hat pontot írtam össze, amelyek fontosak ebben a folyamat-

ban: 

1. Bűnbánat, amely belső akarati döntésre épül, és Isten sze-

rinti megszomorodás a bűn miatt. „10Mert az Isten sze-

rint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan 

megtérést szerez” II Kor 7,10 

2. Megalázkodás Isten előtt, amelyben a megtérő elismeri 

bűnösségét. „19Isten előtt kedves áldozatok: a töredel-

mes lélek; a töredelmes és bűnbánó” Zsolt 51,19 és 

„10Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felma-

gasztal titeket.” Jk 4,10„ és 5Megvallottam neked vét-

kemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, 

hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbo-

csátottad bűnömet, amit vétettem.” Zsolt 32,5 

3. Jézus Krisztus engesztelő áldozatának személyes elfogadá-

sa és az ő nevének segítségül hívása. „10Mert szívvel hi-

szünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, 

hogy üdvözüljünk. 11Az Írás így szól: „Aki hisz őbenne, 

nem szégyenül meg.” […] ő bőkezű mindazokhoz, akik 
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segítségül hívják őt, 13mert „aki segítségül hívja az Úr 

nevét, üdvözül”.” Róm 10,10-11.13 

4. A bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása. „15És a 

hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az 

Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot 

nyer.” Jk 5,15 és „3Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Is-

tenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 
4Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts 

meg engem! 5Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vét-

kem mindig előttem van. 6Egyedül ellened vétkeztem, 

azt tettem, amit rossznak látsz.” és „9Ha megvalljuk 

bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és 

megtisztít minket minden gonoszságtól.” I Jn 1,9 

5. Elszakadás a bűnös cselekedetektől és életmódtól, ezek el-

hagyása. „többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok 

élnek” […] hanem 22vessétek le a régi élet szerint való 

óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt meg-

romlott; 23újuljatok meg lelketekben és elmétek-

ben, 24öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése sze-

rint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” 

Ef 4,17.22-24 

6. Jézus Krisztus követése a mindennapokban, 

a Szentlélek ereje által. 

21Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett 

értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait 

kövessétek: 22ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a 

száját, 23mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; 

amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta 

ezt arra, aki igazságosan ítél. 24Bűneinket maga vitte 

fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnök-

nek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyulta-

tok meg. 25Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő ju-

hok, de most megtértetek lelketek pásztorához és 

gondviselőjéhez. I Pt 2,21-25. 
 

Drága Gyülekezet! 

Ádvent 1. vasárnapján, amikor újat lehet kezdeni, enged-

jük, hogy Isten cselekedjen a mi életünkben, engedjünk az Ő hí-

vásának és „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek 
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meg a szíveteket” Zsid 3,15, hanem engedjétek, hogy Isten for-

máljon Benneteket, az életeteket, s engedjétek, hogy ez az élet-

rendezés, ez a teljes életfordulat bekövetkezhessék a ti életetek-

ben is azoknak a pontoknak a segítségével, amelyekről szó volt 

és kérlek Benneteket, „öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisz-

tust”, amely azt jelenti „ἐνδύσασθε” (ἐνδύω) öltsd magadra 

Jézus Krisztus életét, jellemét. Amilyen volt Jézus, azt öltsd fel 

magadra szavakban, tettekben, gondolkodásban. Adja az Úr, 

hogy ilyen új kezdet legyen a te életedben is! 

  

        Ámen! 

 


