
Mk 1,15 Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangé-
liumban! 

 
Vannak még csodák 13. 

Dönteni Jézus mellett (megtérés) 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2021.02.07. 

Ige: Lk 3,2-3.7-14 
2Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 3Ő pedig be-
járta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára… 
7A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjék, ezt mondta: Ti viperafajza-
tok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? 8Teremjetek hát meg-
téréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: A mi atyánk Ábra-
hám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahám-
nak. 9A fejsze pedig már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, 
kivágatik és tűzre vettetik. 
10A sokaság pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk? 11János így válaszolt nekik: Akinek 
két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cseleked-
jék! 12Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: 
Mester, mit tegyünk? 13Nekik ezt mondta: Semmivel se hajtsatok be többet a megszabott-
nál! 14Megkérdezték tőle a katonák is: Mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte: Senkit ne bántal-
mazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal! 
ApCsel 9,1-6 1Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a 
főpaphoz, 2és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik 
az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. 3Út-
közben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel 
körülötte, 4és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldö-
zöl engem? 5Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldö-
zöl. 6De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. 

 
Kedves Testvérek! 
Bev.: Folytatjuk tovább a csodákról megkezdett sorozatunkat.  
A mai igehirdetésnek ezt a címet adtuk: „Dönteni Jézus mellett”. Más szóval a megtérésről szeret-

nék bizonyságot tenni előttetek. 
Ahogy készültem erre a szolgálatra, a gimnáziumi évek jutottak eszembe. Ugyanis az én megtérésem 

erre az időszakra esik. Tulajdonképpen egészen vallásosan nevelkedtem. Édesanyám, aki szintén na-
gyon fiatalon jutott hitre, mindig is fontosnak tartotta, hogy megtanítson imádkozni, olvasson bibliai 
történeteket a gyerekek számára készült gyermek-bibliából. És egészen kicsi koromtól kezdve elvittek 
szüleim a templomba. Így jártam gyermek-istentiszteletre, majd a „nagy” istentiszteletre is, és ifire is 
rendszeresen. 

Ehhez még az is hozzájárult, hogy keresztszüleim is hívő emberek, akik mindig imádkoztak értem. 
Születésnapomra, vagy Karácsonyra pedig olyan könyveket kaptam, melyek a hitbeli fejlődésemet segí-
tették. 

Sőt, keresztmamámnak nagyon jó volt a kézügyessége, és szívesen készített pl. kézzel festett könyv-
jelzőket is. Egy ilyet látunk most a képen a kivetítőn. Ezeken a könyvjelzőkön mindig volt egy-egy Ige, 
amit aranymondásként meg lehetett tanulni. Keresztmamám már nagyon idős, de most is fontos felada-
tának tartja azt, hogy imádkozzon értünk is. 

Hiszem azt, hogy szüleim és keresztszüleim példaadása, tanítása és sok-sok imádsága mind segített 
engem abban, hogy eljussak a megtérésre. 

 
Most lehet, hogy elgondolkodnak néhányan, hogy miért is van szüksége az embernek a megtérésre? 

Ráadásul miért is van szüksége a megtérésre egy gyermeknek, egy tizenéves fiatalnak? 
És egyáltalán, mi is az a megtérés? És mire jó a megtérés? Menjünk azért sorjában! 
 
1. Nézzük meg először azt, hogy a Szentírás szerint mi a megtérés? 
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A Bibliában a megtérés szó már az Ószövetségben nagyon sokszor megtalálható. Tehát már Jézus 
Krisztus születése előtt a zsidó nép ismerte a megtérés fogalmát. A héber nyelvben a súb ige jelenti a 
megtérést. Ez az ige azt jelenti, hogy az ember halad egy irányba, majd felismeri azt, hogy rossz az iránya 
lépteinek, és ekkor megfordul, és a helyes irányba kezd el menni. 

Tehát a megtérés három nagyon fontos dolgot foglal magába: I. felismerem azt, hogy rossz 
irányba megy az életem; II. megfordulok a jó irány felé; III. el is indulok a helyes irány felé. 

Ez a három jelenti a megtérést. Ha valamelyik ezek közül hiányzik, akkor nem beszélhetünk igazi 
megtérésről. 

I. Felismerem azt, hogy rossz irányba megy az életem. A megtérés első mozzanata a felismerés. 
Amikor az ember felismeri azt, hogy rossz irányba halad. Amikor tudatosul bennünk az, hogy folyama-
tosan távolodok Istentől. Ha pedig így halad az életem, akkor lehetek bármilyen jó ember, segítőkész, 
áldozatkész vagy adakozó, akkor is csak napról napra távolabb kerülök Istentől. Így pedig nem fogok a 
mennybe jutni, nem fogok üdvözülni. 

A legtöbb ember sajnos éppen ezen a ponton akad el, és nem jut el a megtérésre, mert egyszerűen 
túlontúl meg van győződve arról, hogy ő milyen jó ember. És az ő jóságát Isten biztosan el fogja neki 
ismerni. A másik ilyen tévedés, hogy ha elég jót teszünk, akkor azzal ki tudjuk egyenlíteni és jóvá tudjuk 
tenni a rossz dolgokat, amiket tettünk.  

Az is tévedés, hogy jó a emberek elég sok jót tettek, melyekből nekünk is jut. Az ő jóságukból nekünk 
Isten beszámít néhányat, hogy üdvözülhessünk. 

A Szentírás szerint az üdvösséghez mindenkinek először fel kell ismernie azt, hogy rossz irányba 
halad az élete. Be kell látnom azt, hogy vétkeztem, hogy bűnös vagyok, hogy Isten előtt nem vagyok elég 
jó az üdvösségre. 

 
II. Megfordulok a jó irány felé. Ehhez pedig szorosan kapcsolódik a bűnbánat. A bűnbánat olyan 

valami, ami egyáltalán nem népszerű ma az emberek között. Mégis nélkülözhetetlen. Mert a bűnbánat-
ból következik az, hogy megfordulok az úton, és elindulok a jó, a helyes irány felé. 

Keresztelő János éppen erről beszélt a Jordán folyó mellett, amikor prédikált. A legjobb életű em-
bernek is fel kell ismernie azt, hogy Isten tökéletes jóságával szemben az ő élete bűnös, és híjával van az 
Isten dicsőségének. 

És ugyanebbe a hibába esett bele Saul is, hogy meg volt győződve arról, hogy ő hibátlan, bűntelen 
életű ember, hiszen rabbinak tanult, tökéletesen ismerte a Bibliát, és igyekezett megtartani a mózesi 
törvényeket. Akkor mégis mi rossz lenne az életében???  

Majd elindult Jeruzsálemből Damaszkuszba. És ott, azon az úton Jézus Krisztus nagyon keményen 
földre kényszerítette őt. És Saulnak meg kellett értenie, hogy egyáltalán nem jó és nagyon is messze van 
a tökéletességtől. És meg kellett azt is értenie, hogy csak akkor tudja őt Isten használni, ha teljesen átadja 
Neki az életét. 

Persze, nem mindenkinek szól bele az életébe Isten ennyire határozottan és keményen. Saulnak 
Pállá kellett változnia lelkileg ahhoz, hogy az Úr szolgálatába állhasson. 

Egy azonban biztos, és ez mindenkire egyformán igaz: a valódi megtéréshez kell a bűn miatti meg-
szomorodás, kell a bűnbánat. Szívünkig kell hasson az, hogy a bűneim elválasztanak az Úrtól, és csak Ő 
tudja ezt a szakadékot áthidalni. Csak az Úr tudja megbocsátani a bűneimet.  

Ha nincs bűnbánat, akkor hiába látom azt, hogy rossz irányba haladok, mégsem fogok megfordulni 
és elindulni a jó irányba. 

Ó, hányan vannak olyanok, akik évek, vagy évtizedek óta tudják, hogy rossz irányba halad az életük, 
mégsem tudnak, vagy mégsem akarnak, vagy mégsem mernek megfordulni, és végre Isten felé köze-
ledni! Pedig bűnbánat nélkül nem lehet elindulni a jó irányba. 

 
III. El is indulok a helyes irány felé. És sajnos olyan is van, hogy valaki megfordul, és látja már a 

helyes irányt, tudja is azt, hogy most már arra kellene menni, mégsem tesz egyetlen lépést sem Isten 
felé. Egy helyben toporgással nem tudunk közelebb jutni az üdvösséghez. Halljuk meg az Igét a Jakab 
levele 4. részéből! 8Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezete-
ket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. 

A megtéréshez elengedhetetlenül hozzátartozik az, hogy közeledek Isten felé. És Ő is közeledik fe-
lém. Sőt, az Úr Jézus Krisztusban egészen közel jött hozzám. 
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2. Testvérek – tisztáztuk, hogy mi a megtérés. Most nézzük meg azt, hogy miért van szükség megté-
résre. Mire is jó a megtérés? 

Megtérésre azért van szükség, mert önmagamon nem tudok segíteni. A magam erejéből és jóságából 
nem juthatok üdvösségre. Szükségem van Krisztusra, mert – ahogy az Ige mondja a Cselekedetek könyve 
4. részében – nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más 
név, amely által üdvözülhetnénk. 

A megtérés – már az előbb elmondottakból is következik – arra jó, hogy a helyes irányba halad az 
életem. Útba igazított ember vagyok, az egyetlen jó irány felé tudok mostantól kezdve haladni: az üdvös-
ség felé. 

 
3. Ennek az igehirdetés sorozatnak azt a címet adtuk: Vannak még csodák! Biztosan felmerül a kér-

dés bennetek, hogy milyen csoda következik a megtérésből? Milyen csodát él át az ember, aki dönt Jézus 
Krisztus mellett? 

I. Az első csoda az, hogy átéli az ember a bűnbocsánat csodáját. Megtapasztalja, megérzi azt, hogy 
Isten megbocsátott neki az Úr Jézus Krisztus érdeméért. És felszabadul bűneinek terhe alól. 

II. A második csoda az, hogy egy belső bizonyosságot, biztos tudatot kap, hogy van üdvössége. Ez 
többé már nem kérdés, ez nem egy lehetséges opció a sok közül, hanem ha elfogadta valaki a kegyelmet, 
elfogadta a bűnbocsánatot, akkor van üdvössége. 

Ehhez tehát nem elég az, hogy valaki egész életében templomba járjon, vagy sokat adakozzon, vagy 
bármi más emberi teljesítményt felmutasson Isten előtt, hanem csupán az szükséges, hogy megtérjen és 
elfogadja Isten kegyelmét. 

A III. csoda az, hogy elkezdi érteni Isten beszédét és akaratát. Elindul a megszentelődés útján. De 
erről majd a jövő héten fogunk bővebben hallani. 

És természetesen az is hozzátartozik a megtéréshez, a Krisztus melletti döntéshez, hogy az életében 
sorra látja meg Isten csodáit, sorra ismeri fel azt, hogy mikor és hogyan cselekszik az Úr csodák által. 

 
4. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Befejezésül arra szeretnélek most benneteket buzdítani, hogy 

ha még nem döntöttetek az Úr Jézus mellett, akkor döntsetek még ma mellette! Fogadjátok el az Úr ke-
gyelmét, hogy életetek végre a helyes irányba haladjon, és üdvösségre jussatok! 

Ha pedig ez a döntés már évekkel, vagy évtizedekkel ezelőtt megszületett a szívetekben, akkor em-
lékezzetek vissza arra az időre. Idézzétek fel a megtérésetek napját, és adjatok hálát Istennek a kapott 
kegyelemért és üdvösségért.  

Adjatok hálát azért, hogy Krisztusért Isten gyermekei lehettek ti is! És legyetek ti is olyanok, mint 
Keresztelő János, vagy Pál apostol, akik nem szégyellték az evangéliumot hirdetni minden embernek! 

És tudjátok ti is elmondani azt Pállal: Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ha-
talma az minden hívőnek üdvösségére… (Róma 1,16) 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
Áldás: 
Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Ámen. (Ap-

Csel 3,19) 


