
Bűntudat

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HE TI TA NUL MÁ NYUNK: 1Mózes 3:8-13; Zsoltár 32; Máté 26:75; 
Róma 8:1; 1Timóteus 4:1-2; 1János 1:9

„Ha a bû nö ket szá mon tar tod, Uram: Uram, ki cso da ma rad hat meg?! Hi szen
te ná lad van a bo csá nat, hogy fél je nek té ged” (Zsolt 130:3-4)!

A bûn tu dat az egyik leg fáj dal ma sabb és leg bé ní tóbb ér zés. Szé gyent, fé lel met,
szo mo rú sá got, ha ra got, csüg ge dést, sõt még fi zi kai be teg sé get is ki vált hat. Kel -
le met len, Is ten azon ban fel tud ja hasz nál ni ar ra, hogy a bû nö sö ket bûn bá nat ra,
a ke reszt hez ve zes se ál ta la, ahol meg kap hat ják a vá gyott bûn bo csá na tot. Idõn -
ként azon ban elõ for dul az is, hogy em be re ket olyas mi mi att gyö tör bûn tu dat,
ami ért nem fe le lõ sek. Így érez het nek pél dá ul bal ese tek túl élõi vagy el vált szü -
lõk gyer me kei. 

A jo gos bûn tu dat vi szont úgy hat, mint a jó lel ki is me ret. Olyan kel le met len,
hogy az em ber nem nyug hat, amíg nem tesz va la mit el le ne. Az egyé ni dön tés -
tõl füg gõ en két fé le ki me net le het sé ges: az em ber vagy tel je sen ös  sze rop pan a
bûn tu dat tól, mint Jú dás, vagy jó té kony ha tá sát fog ja érez ni, mint Pé ter. 

A hé ten négy bib li ai tör té net tel fog lal ko zunk a bûn tu dat tal ös  sze füg gés ben,
hogy job ban meg ért sük ezt a fo lya ma tot, és meg néz zük, mit ta nul ha tunk be lõ -
le. Lát juk majd, ho gyan for dít hat ja ja vunk ra az Úr, ha he lyes me der ben tart juk.
Va ló já ban ren ge teg függ at tól, hogy mit kez dünk ve le, és ha tá sá ra mi lyen utat
vá lasz tunk.
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SZÉGYEN

1Móz 3:8-13 sza ka sza sze rint mi ben mu tat ko zott meg Ádám és Éva bûn -
tu da ta? Mi volt kü lö nö sen rossz Ádám re ak ci ó já ban? 

Az em be ri ség ál tal ta pasz talt el sõ ve gyes ér ze lem a bûn tu dat volt. Nem sok kal
azu tán, hogy Ádám és Éva bûnt kö ve tett el, meg vál to zott a vi sel ke dé sük: „elrej-
tõzék az em ber és az õ fe le sé ge az Úr elõl a kert fái kö zött” (8. vers). Ez az ad -
dig pél da nél kü li re a gá lás azt je lez te, hogy fél tek Aty juk tól és Ba rát juk tól, és
szé gyell tek elé áll ni. Mind ez idá ig öröm mel vet ték Is ten je len lét ét, most azon ban
el búj tak elõ le, ami kor kö ze le dett. Meg sza kadt egy cso dá la tos szál. A fé le lem és
szé gyen mel lett még szo mo rú sá got is érez tek, kü lö nö sen, ami kor már tu da to sult
ben nük, mi lyen ret te ne tes kö vet kez mé nye ket von ma ga után az Is ten nel szem -
be ni en ge det len ség. Fi gyel jük meg Ádám és Éva sza va it! „Az asszony, akit mel -
lém adtál…” és „A kí gyó ámí tott el en gem” (12-13. vers). A bûn tu dat ha tá sá ra
az em ber au to ma ti ku san mást kezd okol ni, vagy vi tat ko zik, hogy vi sel ke dé sét
iga zol ja. Sigmund Fre ud, a pszi cho a na lí zis aty ja ezt a je len sé get ne vez te ki ve tí -
tés nek. Sze rin te az em ber azért ve tí ti ki bûn tu da tát má sok ra vagy a kö rül mé -
nyek re, hogy csök kent se ma gá ban an nak nyo má sát. Az ilyen ki ve tí tést vé de ke -
zõ me cha niz mus nak te kin ti. Má sok hi báz ta tá sa vi szont egy ál ta lán nem vá lik a
kap cso la tok ja vá ra, és gá tat ké pez Is ten meg bo csá tá sa elõtt is. Az iga zi meg ol -
dást az je len ti, ha az em ber tel jes fe le lõs sé get vál lal tet te i ért, és Is ten hez for dul,
aki egye dül ké pes meg sza ba dí ta ni a bûn te her tõl. „Nin csen azért im már sem mi
kár hoz ta tá suk azok nak, akik Krisz tus Jé zus ban van nak” (Róm 8:1). 

Elõ for dul az is, hogy va la ki nek a bûn tu da ta nem va lós ok ból fa kad. Ön gyil -
kosok kö ze li ro ko nai, sú lyos bal eset, sze ren csét len ség túl élõi vagy el vált szü -
lõk gyer me kei ti pi kus pél dák le het nek ar ra, amit az ese tek túl nyo mó több sé gé -
ben alap ta lan bûn tu dat nak ne vez he tünk. Aki ilyen hely zet ben van, azt biz to sí -
ta ni kell ar ról, hogy nem fe le lõs má sok tet te i ért vagy az elõ re nem lát ha tó ese -
mé nye kért. Ám ha bi zo nyos ese tek ben õ is okol ha tó, ak kor vál lal ja a fe le lõs sé -
get a tet te i ért, kér jen bo csá na tot azok tól, akik nek ár tott, azu tán pe dig ka pasz -
kod jon be le az eh hez ha son ló bib li ai ígé re tek be: „Ami lyen tá vol van a nap ke -
let a nap nyu gat tól, olyan mes  sze ve ti el tõ lünk a mi vét ke in ket” (Zsolt 103:12).

Ál ta lá ban ho gyan vi szo nyu lunk a bûn tu dat hoz? Haj la mo sak va gyunk
mást hi báz tat ni hely te len tet te in kért, mint Ádám? Ho gyan ta nul ha tunk
meg szem be néz ni a ros  szal, amit el kö vet tünk, majd pe dig Is ten ke gyel -
mét kér ve to vább lép ni?
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JÓZSEF TESTVÉREINEK ELKESEREDÉSE

Mi lyen em lé kek ka va rog tak Jó zsef test vé re i nek a fe jé ben, erõs bûn tu da tot
éb reszt ve ben nük (1Móz 42:21)? Mit árul el ez ró luk? 

A bûn tu dat fel idé zi a múl tat, idõn ként egy-egy kép vagy rö vid ese mény for má -
já ban, ami új ból és új ból le ját szó dik az em ber gon do la ta i ban. Más kor fel vil lan
egy kép, és nem hagy ja nyu god ni az em bert, oly an  nyi ra, hogy még ál mok ban
vagy rém ké pek ben is vis  sza tér. Jákób fi a it min den bi zon  nyal rend sze re sen kí -
sér tet te an nak em lé ke, amint a ka masz Jó zsef éle té ért kö nyör gött báty ja i nak. 

Még mi lyen ha tást gya ko rolt a bûn tu dat Jó zsef test vé re i re (1Móz 45:3)? 

A bûn tu dat tól gyöt rõ dõ em be rek gyak ran gon dol nak ar ra és ke se reg nek ami att,
amit el kö vet tek; fél nek a kö vet kez mé nyek tõl, ön ma gu kat hi báz tat ják. Csüg ged -
tek, csa ló dot tak lesz nek, ha gon do la ta ik szün te len ekö rül fo rog nak, és ha rag sza -
nak ma guk ra, mert így cse le ked tek. Saj nos azon ban bár men  nyi idõt is szen te -
lünk ef fé le gon do la tok ra, a múl tat nem vál toz tat hat juk meg. Meg kell bán ni a
bûnt, és bo csá na tot kell kér ni ér te. Eb ben a tör té net ben is ki emel ke dik Jó zsef ne -
mes ter mé sze te, mert meg bo csát test vé re i nek, és bá to rít ja õket, hogy ne os to roz -
zák töb bé ma gu kat. Vi gasz ta ló an mond ja, hogy Is ten eze ket az ese mé nye ket is
fel hasz nál ta ter vé ben sok em ber éle té nek meg men té sé re. Per sze mit sem vál toz -
ta tott iszo nyú bû nü kön az, hogy Is ten ké pes volt go nosz tet tü ket jó ra for dí ta ni. 

Ho gyan se gít meg bir kóz ni a bûn tu dat tal, ha meg tes  szük, amit a kö vet ke -
zõ ver sek ta ná csol nak? Jak 5:16; 1Jn 1:9

Min den bûn fáj a bû nös nek és Is ten nek is. Sok bûn má so kat is érint. A há rom -
szög – Is ten, má sok, ön ma gam – min den sar ká nál van te en dõnk, ha meg ol dást
sze ret nék ta lál ni a múlt ban el kö ve tett rossz ra. Já nos ki fej tet te, hogy Is ten kész
meg bo csá ta ni és meg tisz tí ta ni min den bûn tõl. 

„Bû ne i tek he gyek ként le het nek elõt te tek; de ha meg aláz zá tok szí ve te ket
és meg vall já tok bû ne i te ket, bíz va a meg fe szí tett és fel tá madt Üd vö zí tõ
ér de me i ben, Õ meg bo csát és meg tisz tít ti te ket min den igazságtalan-
ságtól… [Igaz sá gos sá gá nak mun ká ja] a bé kes ség, an nak ha tá sa mind -
örök re nyu ga lom és biz ton ság” (El len G. White: Az apos to lok tör té ne te.
4. ki ad. Bu da pest, 2001, Ad vent Ki adó. 373. o.). 
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„ÉLETERŐM ELLANKADT”

Mit ta nít a 32. zsol tár a bûn tu dat ról és a bûn val lás ról? Mit ér tett Dá vid az
alatt, hogy „elhallgatám”? Mi tör té nik, ha az em ber el hall gat va la mit? Dá -
vid szá má ra mi je len tett meg ol dást? 

Az õszin te bûn val lás hasz nál az em ber lel ké nek, sõt még a tes té nek is! Dá vid ki -
fe je zé se vi lá go san utal rá, hogy bûn tu dat tól ter hes gon do la tai fi zi kai fáj dal mat
is ki vál tot tak be lõ le: „meg avul tak csont ja im” (3. vers), „élet erõm el lan kadt” (4.
vers). Ma az egész ség ügyi szak em be rek vi lá go san lát ják a lel ki stressz és a fi zi -
kai prob lé mák kö zöt ti szo ros kap cso la tot. Már év ti ze dek óta sze re pel szó tá runk -
ban a „pszi cho szo ma ti kus be teg ség” ki fe je zés, ami a fõ leg pszi cho ló gi ai fo lya -
ma tok ál tal ki vál tott fi zi kai tü ne tek re utal. Az utób bi idõk pszicho-neuro-
immunológia* szak te rü le tén vég zett ku ta tá sai ki mu tat ták, hogy az em ber el me -
ál la po ta kulcs sze re pet tölt be a test be teg sé gek kel szem be ni vé de ke zé sé ben. A
bûn tu dat a töb bi erõs, ve gyes ér ze lem hez ha son ló an azon nal sú lyos ma ga tar tás -
za vart vált ki, hos  szú tá von pe dig alá ás sa az em ber egész sé gét. An nak vi szont
nem kell ilyen ve szé lyek nek ki ten nie ma gát, aki is me ri az Urat! Dá vid sza vai rá -
mu tat nak a bûn tu dat el len sze ré re: „Be val lom ha mis sá go mat az Úr nak – és te el -
vet ted ró lam bû ne im nek ter hét” (5. vers). Te hát a bûn tu dat ál tal ki vál tott szé -
gyen, gyöt rõ lel ki fur da lás, szo mo rú ság és re mény te len ség az Úr tól nyert bûn bo -
csá nat ha tá sá ra szer te fosz lik, és öröm, bol dog ság töl ti be he lyét (vö. 11. vers).

Mit je lent 1Tim 4:1-2 sza ka szá ban a „meg bé lyeg zett” lel ki is me ret?

Pál fi gyel mez tet te Timóteust, hogy fel lép nek majd egye sek, akik fur csa dol go -
kat ta ní ta nak a hí võk nek. Azért te szik ezt, mert „meg van nak bé lye gez ve a sa -
ját lel ki is me ret ük ben” (tü zes vas sal, ahogy az an gol for dí tás még ki eme li). Az
ilyen meg bé lyeg zés ha tá sá ra az ideg vég zõ dé sek el hal nak, és a test bi zo nyos ré -
sze ér zé ket len né vá lik. A ha son lat tal foly tat va az em ber lel ki is me re te is ér zé -
ket len né vál hat: a) ha az em ber új ból és új ból át hág ja a he lyes el ve ket, vé gül
már nem is ér zi rossz nak tet tét; b) a kör nye zet erõs be fo lyá sá nak ha tá sá ra, ami
mi att az em ber kö zöm bö sen szem lé li, vagy még jó nak is tart ja azt, ami rossz. 

Me lyek azok a dol gok, ame lyek ko ráb ban za var tak, má ra azon ban már fel sem
tûn nek? Le het sé ges, hogy ez a meg bé lyeg zett, ér zé ket len né vált lel ki is me ret
miatt van így? Pró bál junk meg gon do lat ban hát ra lép ni, és tü ze te sen meg vizs -
gál ni sa ját dol ga in kat! Ta lán za var nia kel le ne a lel ki is me re tün ket va la mi nek?
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* Az orvostudomány újabb ága, ami a gondolkodás és az egyén gyógyulási képessége, egészsége
közötti kapcsolatot vizsgálja.



KESERVES SÍRÁS

Mt 26:75 ver sé ben ol vas ha tunk a bûn tu dat egyik erõ tel jes meg nyil vá nu lá -
sá ról. Mi az, ami nö vel te Pé ter bûn tu da tát? Ve lünk is elõ for dult már ha -
son ló? Ha igen, mit ta nul tunk be lõ le, ami se gít het el ke rül ni ha son ló hely -
ze te ket?

Pé ter két eset ben is ki je len tet te, hogy õ sem mi kép pen nem árul ja el Urát. Az után
mond ta ezt má sod szor, hogy Jé zus meg jö ven döl te: Pé ter még az nap éj jel há rom -
szor is meg ta gad ja Õt. Alig né hány óra múl va két nõ is fel is mer te, hogy Pé ter Jé -
zus egyik ta nít vá nya, õ azon ban mind két al ka lom mal meg ta gad ta az Urat. Azu -
tán a fõ pap há zá nak szol gái is mer tek rá, ami kor is így til ta ko zott: „Nem va gyok”
(Jn 18:25). Fi gyel jük meg, hogy vá do lói (fi a ta lok, nõk, szol gá lók) nem ha ta lom -
mal bí ró em be rek vol tak, amint a szö veg is utal rá. A ké sõb bi ek ben ez még csak
to vább nö vel te Pé ter szé gye nét és bûn tu da tát. Itt vi szont az a fõ, hogy Pé ter sí rá -
sa bûn bá nat hoz, a szí vé ben vég be ment vál to zás hoz és iga zi meg té rés hez ve ze tett,
még ha a fo lya mat fáj dal mas is volt. Idõn ként ép pen er re van szük ség. Meg kell
lát nunk ma gun kat olyan nak, ami lye nek iga zá ból va gyunk; szem be sül nünk kell
az zal, hogy mi la ko zik a szí vünk ben, mi lyen áru lás ra va gyunk ké pe sek, ha el -
esünk, majd pe dig ös  sze tör ve kell le bo rul nunk az Úr elé, mint Pé ter. „Sze mét
egé szen el ho má lyo sí tot ták a kön  nyek, ami kor ma gá nyo san ha ladt a Gecsemáné
kert je fe lé. Le bo rult a föld re, ahol az elõtt Meg vál tó ját lát ta a föld re bo rul ni, ami -
kor nagy gyöt rel mé nek ide jén vé res ve rí ték gyön gyö zött hom lo kán. Pé ter lel ki -
fur da lás ok kö zött em lé ke zett rá, hogy ami kor azok ban a ret te ne tes órák ban Jé -
zus imád ko zott, õ el aludt. Büsz ke szí ve ek kor meg tört, és a bûn bá nat könny -
csepp je it hul lat ta a gyep re, amin Is ten sze re tett Fi á nak vé res ve rí té ke ha gyott
fol tot. Pé ter meg tért em ber ként tá vo zott a kert bõl. Ak kor már kész volt szán ni a
meg kí sér tet te ket. Meg aláz ta tott, és együtt tu dott érez ni a gyen gék kel, a té ve dõk -
kel” (El len G. White: Testimonies for the Church. 3. köt. 416. o.). 

Az apos to lok cse le ke de tei el sõ fe le ta gad ha tat la nul bi zo nyít ja a Pé ter ben vég -
be ment át ala ku lást. Pré di ká lá sa, ve ze tõi ké pes sé ge rend kí vü li volt, mi ként cso -
da tet tei is. So ka kat üd vös ség re ve ze tett, és mun ká já val hoz zá já rult Krisz tus
tes té nek, az egy ház nak meg ala pí tá sá hoz. Ha lá lát, ami re Jé zus is utalt Jn 21:18
ver sé ben, meg tisz tel te tés nek vet te, mert úgy halt meg, mint Mes te re. 

Sa ját bu ká sa ink és ku dar ca ink mi ért erõ sí tik együtt ér zé sün ket azok
iránt, akik szin tén el buk nak vagy ku dar cot val la nak? 
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IGAZI MEGBOCSÁTÁS

„Nin csen azért im már sem mi kár hoz ta tá suk azok nak, akik Krisz tus Jé zus ban van -
nak, kik nem test sze rint jár nak, ha nem Lé lek sze rint” (Róm 8:1). Mi lyen ígé re -
tet ta lá lunk eb ben a vers ben? Ho gyan ta pasz tal hat juk mi is en nek va ló sá gát? 

Is ten bûn bo csá na ta olyan ha tal mas, mély és szé les, hogy kép te len ség egé szen
meg ér te ni. Még a leg nagy sze rûbb em be ri meg bo csá tás sem ha son lít ha tó az
övé hez. Is ten tö ké le tes, ben nünk pe dig an  nyi a hi ba. Is ten azon ban Jé zus Krisz -
tus ál tal el ren dez te, hogy mind an  nyi an tö ké le tes és tel jes ke gyel met kap has -
sunk ab ban a pil la nat ban, ami kor hit tel igé nyel jük az ígé re te ket és át ad juk ma -
gun kat az Úr nak. 

Ol vas suk el az aláb bi há rom bib lia szö ve get! Ho gyan ért het jük meg ál ta luk
job ban az Is ten ál tal fel kí nált bûn bo csá na tot? 

Zsolt 103:12

Ézs 1:18

Mik 7:18-19

A Bib lia a konk rét és is me rõs dol gok kö ré bõl vett ha son la tok kal se gí ti bo nyo lult
el vek meg ér té sét. A hó és a gyap jú jó pél da a fe hér ség re, a ten ger mé lye az el -
kép zel he tõ leg na gyobb mély ség re utal, míg a ke let és nyu gat föld raj zi ér te lem -
ben a leg na gyobb tá vol sá got ne ve zi meg. Ám még ezek a ha son la tok is csak kor -
lá to zot tan tük rö zik az is te ni bûn bo csá nat ha tal mas vol tát. Elstow apát sá gi temp -
lo má nak ólom üveg ab la kán lát ha tó egy je le net, amit Bunyan: A za rán dok út ja cí -
mû írá sa ih le tett. A fõ sze rep lõt, Ke resz tényt áb rá zol ja, amint ép pen a ke reszt elõtt
tér del. Bû né nek ne héz ter he le gör dül vál lá ról, sza vak kal ki nem fe jez he tõ meg -
kön  nyeb bü lést okoz va. „So ha töb bé nem lát tam” – mond ta Ke resz tény. A bûn te -
her, an nak fáj dal ma, ful lánk ja, ag go dal ma és szé gye ne örök re el tûnt. Na gyon ne -
héz meg ér te nünk Is ten tö ké le tes és tel jes meg bo csá tá sát ne künk, tá vol ról sem tö -
ké le tes, ön zõ em be rek nek, akik nek em be ri kap cso la tai sem mond ha tók hi ba nél -
kü li nek. Egy sze rû en csak hit ál tal fo gad hat juk el, így imád koz va: „Uram! Alá zat -
tal meg val lom bû ne i met, és el fo ga dom ke gyel me det, tisz tí tá so dat. Ámen.”

Ho gyan le he tünk biz to sak ab ban, hogy Is ten meg bo csát ja bû ne in ket, ha
nem érez zük a meg bo csá tá sát? Mi lyen okunk le het ér zé se ink da cá ra is
el hin ni azt, hogy Is ten va ló ban meg bo csá tott?
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TO VÁB BI TA NUL MÁ NYO ZÁS RA: 
„Ami kor a bûn az em be ri szív fe let ti ura lom ra tör, a bûn tu dat lát szó lag le gyû -
ri a lel ket és meg ter he li a lel ki is me re tet. Hi tet len ség fel hõ je eresz ke dik az el -
mé re. Va jon ki en ge di be ek kor a fény su ga ra it? Ki nek a ke gyel me elég ah hoz,
hogy le gyõz ze a bûnt? Ki tõl jön a bûn bo csá nat, ki bo csát ja meg min den bû nün -
ket, osz lat ja el a sö tét sé get és ad re ményt, örö met Is ten ben? Jé zus az, a bû nö -
ket meg bo csá tó Meg vál tó, aki még min dig köz ben jár ér tünk a men  nyei ud var -
ban. Aki nek az éle te el van rejt ve Krisz tus sal Is ten ben, an nak szól a fel hí vás:
kelj fel és vi lá go sod jál, mert az Úr di csõ sé ge rád ra gyog” (El len G. White:
Bible Training School. 1915. má jus)!

„Ha meg bán tot tad ba rá to dat vagy szom szé do dat, be kell val la nod az el kö ve tett
ros  szat, ne ki pe dig kö te les sé ge fenn tar tás nél kül meg bo csá ta ni. Azu tán Is ten
bo csá na tát kell kér ned, mert test vé red, akit meg bán tot tál, Is te né, és õt meg se -
bez ve Te rem tõd el len vé tet tél” (El len G. White: The Faith I Live by. 128. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. A né hai kom mu nis ta ve zér, Mao Ce-tung fe le sé ge ál lan dó fé le lem -

ben élt, vi selt dol gai mi att nyo masz tot ta a bûn tu dat. Min den hir te -
len, vá rat lan hang tól vagy ki ver te a hi deg ve rí ték, vagy düh ro ha mot
ka pott. Ál la po ta le rom lott, ezért azt is meg kö ve tel te a sze mély zet tõl,
hogy min den ma da rat tart sa nak tá vol la kó he lyé tõl. Nem akar ta hal -
la ni az éne kü ket. Igaz, ez szél sõ sé ges eset, de mi re utal a bûn tu dat
rom bo ló ere jé vel kap cso lat ban?

2. Mit ta ná csol nánk an nak, aki ál lít ja, hogy el fo gad ta Krisz tust, de a
múlt ban el kö ve tett bû nei gyöt rik, nem tud sza ba dul ni a bûn tu dat -
tól? Mi vel se gít het nénk ne ki? 

3. A csü tör tö ki rész ben ta lál koz tunk több, a bûn bo csá nat ra vo nat ko zó
bib li ai ha son lat tal. Kér jük meg cso por tunk tag ja it, hogy õk is mond -
ja nak olyan ha son la to kat, ame lyek a Jé zus ban ta lál ha tó bûn bo csá -
nat mély sé gét ér zé kel te tik!

4. Ha nem lé tez ne Is ten, va jon ak kor is len ne bûn tu dat? Be szél ges sünk
er rõl!

5. Amint a hét so rán meg ál la pí tot tuk, Is ten fel tud ja hasz nál ni a bûn -
tu da tot ar ra, hogy hit re és bûn bá nat ra ve zes sen. Van még más
„hasz na” is a bûn tu dat nak? Ha igen, mi le het az?

44

január 28.
PÉNTEK



ÉRZÉSEK VAGY TÉNYEK

A tör té net sze rint egy szer meg kér dez ték Lu ther Már ton tól: érez te-e,
hogy Is ten meg bo csá tott ne ki. Lu ther így vá la szolt: 

„Nem, de olyan biz tos va gyok ben ne, mint a menny bé li Is ten lé te zé sé -
ben. Mert az ér zé sek jön nek és el múl nak, az ér zé sek be csap hat nak. Az
én biz to sí té kom Is ten Sza va, hin ni sem mi más ban nem ér de mes!”

Ez nem is vál to zott az évek so rán. Sok szor ne héz „érez ni” a meg bo csá -
tást. Itt van szük ség a hit re. A ke resz tény hit alap ja pe dig a meg gyõ zõ -
dés, hogy Is ten nem ha zu dik. „Vét ke met bevallám né ked, bû nö met el
nem fe dez tem. Azt mond tam: Be val lom ha mis sá go mat az Úr nak – és te
el vet ted ró lam bû ne im nek ter hét” (Zsolt 32:5).

A meg bo csá tás a ta laj, ami be az Úr be le plán tál ta ér zel mi gyógy ulá sun -
kat és azt a ké pes sé get, hogy új ból sze ret ni tud junk.

Min den ké pes sé günk, le he tõ sé günk Is ten tõl ered. Azért kap juk, hogy
szent bi za lom mal meg õriz zük. Is ten se gít sé gé vel nagy lel kû en jut tat ha -
tunk má sok nak is ál dá sa i nak gaz dag tár há zá ból. 

Né hány jól meg vá lasz tott meg bo csá tó szó olyan, akár a fer tõt le ní tõ -
szer, ami meg tisz tít ja a se bet és el in dít ja a gyógy ulás fo lya ma tát.
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