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A bűnvallás igei alapjai


 Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Róm 4,6-8       
 Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.              
 Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.      Zsolt 31,11       
 Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.              
 Megvallottam Neked vétkemet, bűnömet nem takargattam.
 Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.
                                                                                                                                                         Zsoltárok 32. 1-5. 

      
          
Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Jak 5,16. 
Istennek egy nagy ajándékára figyelmeztet bennünket ez az Ige. Olyan ajándékra, amit nem szoktunk eléggé megbecsülni, és amivel nem szoktunk eléggé élni: a gyülekezeti közösségre. Egyik legnagyobb kiváltsága a hívő embernek, hogy nincs egyedül.  Jakab itt most csak kettőt említ , két olyan gyakorlatot, amivel a testvérek kölcsönösen segítségére lehetnek egymásnak a Krisztus követésében: a bűnvallást és az egymásért való imádkozást. Azt mondja: Testvérek vagytok, ne felejtsetek el élni a testvéri közösségnek ezekkel a nagyszerű ajándékaival és lehetőségeivel! Vajon élhetünk-e vele mi is? 
Egyik tehát a bűnvallás. Így szól a tanács: "Valljátok meg bűneiteket egymásnak!" (5,16a. v.) Nem Jakab találta ki ezt, már az Ótestamentum is úgy beszél róla, mint ami nagy segítségére van az embernek a bűntől való megtisztulásban. Mózes törvénye egyenesen elrendeli a magányos és a közös bűnvallást: "Ha akár férfi, akár asszony, akármi emberi bűnt követ el, a mely által hűtelenné válik az Úrhoz; az a lélek vétkessé lesz. Vallja meg azért az ő bűnét, amelyet elkövetett..." (4 Móz 5,6-7.)
Keresztelő János azokat merítette be, akik előbb megvallották bűneiket nyilvánosan. János apostol levelében szinte a bűnbocsánat megnyerésének a feltételéül jelöli meg a bűnvallást: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." 1 Ján 1,9.) Miért? Azért mert Isten Jézus Krisztusban egészen valóságos gyógyulást akar adni. Az orvos sem nagy általánosságban gyógyítja a beteget, hanem ott kezdi el a kezelést és a gyógyítást, ahol kiderült, hogy baj van. A megváltás ereje is akkor lesz valóság a számunkra, ha életünknek a konkrét tényeiben, bajaiban érvényesülhet. A bűn nemcsak általános nyomorúságunk, hanem gyakorlati megnyilvánulásaiban annyira konkrét valami, hogy néven lehet nevezni, meg lehet határozni történésének a helyét meg az idejét, például így: tegnapelőtt este az édesanyámat megbántottam. A néven nevezett bűn válik számunkra igazán felismert bűnné. Elméletben mindnyájan beleegyezünk abba, hogy hibát követtünk el, hogy tökéletlenek vagyunk, de a gyakorlatban szívesen játsszuk tovább a tökéletest, a tisztát, a feddhetetlent önmagunk előtt és mások előtt. 
Nagyon-nagyon nehezen tud összetörni bennünk a magunk igazsága.
  
A bűnvallásnak éppen az a jelentősége, hogy kiderüljön végre, ki vagyok én, – hogy őszintén, leplezetlenül állhassak ott végre Isten előtt a magam konkrét nyomorúságával, hogy Isten Jézus Krisztusban a Maga gyógyító kezét odahelyezze, ahol éppen a baj van: hogy a kegyelem és a bűnbocsánat a Krisztus vére árán konkrét, valóságos kegyelem és bűnbocsánat lehessen a számomra! 
Ezért nincs konkrét bűnvallás nélkül valóságos bűnbocsánat sem! Erről beszél Dávid király is: "Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam Néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét. " (32. Zsoltár 3-5.) 
A bűnvallásban az történik, hogy a bűnöm nem az én titkom többé, lelepleztem valamit, ami addig bujkált bennem, ami semmitől sem irtózik jobban, mint a leleplezéstől, kész vagyok arra, hogy Krisztus gyógyító vére odahulljon a halálos sebemre, hogy Isten megszabadítson tőle! A bűnvallás szabaddá teszi az utat Isten megváltó és megtisztító segítsége előtt le egészen az életemnek abba a mélységébe, ahol a baj van. Nem úgy áll a dolog, mintha Isten nem akarna megbocsátani, vagy mintha meg nem bocsátott volna már régen, hanem ez a bűnbocsátó kegyelem azáltal hatol belénk és működik bennünk, hogy a bűnvallás által megnyitjuk magunkat  Előtte. 
De már most – azt mondhatná valaki, Jakab nem azt mondja, hogy valljátok meg bűneiteket Istennek, hanem azt, hogy egymásnak! Ez más valami, mint az előbbi? – Nem! Ugyanarról van itt is szó. Az egymásnak való bűnvallás segítő eszköz, ami hozzásegít bennünket az Isten előtt való őszinte bűnvalláshoz! Tulajdonképpen egyedül Istenre tartozik a bűnvallásom. De hogy ez valóban megtörténhessen, föl kell fednem a bűneimet, 
napfényre kell huzigálnom őket a rejtekből. Ez ellen pedig ösztönösen tiltakozik minden porcikám. Hiszen a bűn lényegét tekintve nem egyéb, mint elrejtőzés Isten elől, menekülés az Ő jelenlétéből. A bűnvallásban odarakom bűneimet Isten elé. 
Hogy ezt megtehessem, valóban ki kell szedegetnem őket a rejtekükből, láthatóvá kell tennem őket. És itt van szükségem egy másik emberre, aki előtt láthatóvá lesz a bűnöm és aki így segít valóban felfedni mindent és Isten elé vinni! Bűnömnek a realitása, a fölfedése és Isten elé való vitele függ attól, hogy megvallom valakinek, egy embernek! Minden olyan érv, amit az egymás előtt való bűnvallás ellen föl szoktunk hozni, az Ördögtől való, mert a Sátán nagyon jól tudja, hogy éppen ezzel, ti. az egymásnak való bűnvallással verjük be szilárd talajba az első cöveket, ami bennünket a lejtőn való továbbcsúszásban megakadályoz. Aki tiltakozik ez ellen, csak azt árulja el, hogy nem akar igazán megszabadulni, hanem tovább akarja őrizgetni, önmagának megtartani a bűnét. 
Amíg egy embertársunk előtt nem vagyunk készek megalázkodva bűnt vallani, addig nagyon valószínű, hogy Isten előtt sem igazi a bűnvallásunk. Amíg féltjük a büszkeségünket, sajnáljuk a renoménkat az emberek előtt, nem valószínű, hogy igazán meg tudtunk alázkodni Isten előtt! 
A híres nottlingeni gyülekezetben akkor indult el egy szinte lélegzetelállító nagy ébredés, amikor a testvérek kezdték komolyan venni azt a lehetőséget, amit Isten az egymásnak való bűnvallásban adott nekik. Ma is érvényes Istennek ebben az Igében adott ígérete: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." 
(l János 1,9.) Szabad nekünk szaván fognunk a mi Urunkat és élnünk az Ő ajándékaival! Hiszen érvényes a bűnbocsánat: olyan valóság az, mint amilyen valóságosan meghalt Jézus Krisztus a keresztfán! Erre való tekintettel, hogy a bűneidért Jézus meghalt, merjed felfedni a bűneidet, megvallani, hogy elvehesse tőled, hogy megtisztíthasson tőlük! 

*                                                 *                                                                   *                                                    *

„ Egy ennyire "keresztény" országban természetes, ha a Szentírásra hivatkozom. 

 A dolgok elkenésére, a valós helyzet elferdítésére jó példa található Ezékiel próféta könyvében. Júda királysága végveszélyben volt és az illetékesek hitegették, áltatták a rájuk bízottakat:

"... hazugságot jövendölgetnek; ... eláltatták az én népemet, mondván: béke! holott nincsen béke; és ha a nép falat épít, íme ők bemázolják azt mázzal. Mondjad a mázzal mázolóknak, hogy leomlik" Ez.13,9-11. (Károli ford.)

Röviddel ezután bekövetkezett Jeruzsálem és egész Júda népére a pusztulás, a száműzetés, a 70 éves fogság, a nemzeti függetlenség megszűnése. Ide vezetett a hazugság, a mázolgatás. 

 Mint ahogy a fizikai gyógyulás első és elengedhetetlen feltétele, hogy elismerjem a betegségem tényét - majd keresem az orvost, a gyógyszert, és változtatok az életmódomon -, az erkölcsi gyógyulás is elképzelhetetlen a beismerés, a bűnvallás nélkül. Izrael legendás királya Dávid is megtapasztalta ezt élete során, és a Biblia a Zsoltárok könyvében máig megőrizte a tanulságot. Hosszú ideig hordozta a be nem vallott bűn terhét, majd így tudósít:

"Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem." Zsolt.32,3-5. (Bibliatársulat ford.)

Minden pedagógus és szülő tapasztalhatta, hogy soha nem a tévedhetetlenség és makulátlanság látszatában tetszelgő valaki a hiteles. Még egy kisgyerek előtt is erősödik a felnőtt hitele, ha ki tudja mondani alkalomadtán: "tévedtem!" Több fedezete lesz így annak is, amit állít. 

 Hadd ajánljam hazánk minden rendű, rangú vezetőjének is ezt a magatartást, éspedig az Írás szavaival:

"Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." Jak.5,16. (Károli ford.)

Erre a szegény országra és mind a tízmilliónkra de nagyon ránk férne már a kuruzslásmentes igazi gyógyítás!

(Szabados György előadása a Civil Rádióban /URH 98 MHz/ 2000. XII. 16. 22 órakor)

 *                                     *                                           *                                           *

Elisabeth Seiler:   Bűnbánat nélkül nincs ébredés
 
   Egy faluban történt, ahol néhány napig az összejöveteli házban laktam, hogy az evangéliumot hirdessem. Mélyen megérintett mikor hallottam, milyen odaadással és komolysággal imádkoznak ébredésért a hívők. 
  De az Úr egy napon megmutatta, hogy nem adhat ébredést, míg egy bizonyos dolog el nem rendeződik. Világosan megmutatta azt is, hogy kell rendezni valamit, csak azt nem tudtam, miről van szó. Nem is kellett tudnom. Így szóltam hát a házban lakó testvérhez: 
– Az Úr megmutatta, hogy szeretné meghallgatni az ébredésért mondott imákat, de ezt csak akkor teheti, ha bizonyos dolog elrendeződik. Kérem, menjenek el ide és ide, mert ott valami rendeznivaló van.
  A férfitestvér minden további magyarázat nélkül pontosan tudta, mi az a dolog. 
– Lehetetlen, hogy odamenjek – felelte. 
  Mivel nem tudtam, miről van szó – nem is óhajtottam tudni, csupán tovább kellett adnom, amit az Úr rám bízott –, azért így válaszoltam: 
– Az én feladatom az volt, hogy közöljem, amit az Úr üzent. Ha nem tudja a dolgot rendbe hozni, akkor ne várjon tovább ébredésre. 
  A testvér szívében heves harc kezdődött. Ám mivel szívügye volt a lelkek megmentése, mégis úgy határozott, hogy elmegy. 
  Szobámban éppen a szombati nagytakarítást végeztem, mikor bekiáltott az ablakon: 
– Erzsébet testvér, megyek. Imádkozzon értem!
 Csak a felmosó ruhát szerettem volna még a vízből kivenni, hogy aztán letérdeljek. De hirtelen úgy éreztem, mintha egy kéz a fejemet irtózatos erővel lenyomta volna a vödörhöz. Már a vizet érintettem, de a nyomás nem szűnt. A kéz valósággal bele akarta nyomni a fejemet a vízbe, hogy belefojtson. Az egész hihetetlen gyorsan történt. Rájöttem, hogy csak az Ellenség lehet, aki szörnyű dühét rám akarja árasztani, mert jól tudja, hogy a helyi ébredés kérdése forog kockán. Teljes erővel Jézus Véréért kiáltottam, mire a kéz elengedett. Azonnal térdre borultam, hogy imádkozzam a testvérért. Mikor hazatért, így szólt hozzám: 
–Ó, minden sokkal könnyebb volt, mint gondoltam. Hála Istennek, minden rendben van.
  Kimondhatatlanul örültem. Most hát várhattuk az ébredést, ami később meg is érkezett. 


  Háziasszonyom rövidesen halálos betegségbe esett. Bármennyire fájt, számolnunk kellett hazamenetelével. Isten kedves gyermeke volt, de sokat szorongott megtéretlen fiáért. Sírt és szomorkodott. Kértem a fiút, hogy fogadja el az Úr Jézust még édesanyja életében, nehogy anyja magával vigye a sírba ezt a nagy fájdalmat. És az Úr Jézus meghallgathatja az anya gyógyulásáért mondott imát is, bármilyen beteg.
  A fiú keservesen sírt az anyjától való elválás gondolatára. Háziasszonyom erőtlen hangján még egyszer kérte a fiát, hogy jöjjön az Úrhoz. Mindig azt remélte, hogy ezt az örömet a Mennybe való hazatérése előtt megérheti. A fiú letérdelt anyja ágya elé, szívet tépőn zokogott és teljesen átadta magát az Úrnak. 
  Jézus kijelentette nekem, hogy az anya nem hal meg. És valóban, milyen csoda, miután a fiú bűneit megvallotta, életét rendezte, s ezzel anyját igen megvidámította, sok hívő buzgó könyörgésére Jézus a beteget megérintette, meggyógyította és felerősítette. 
„Uram, fenséges a Te hatalmad és jóságod! Dicsérünk, magasztalunk  és imádunk téged. Ámen.” 
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