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ALAPTANÍTÁSOK 
Megvallásaink 2. – Négy fajta megvallás 

 
A mai napon tanítást fogtok hallani a négyfajta bibliai megvallásról.  
Igéket fogunk felolvasni ezzel kapcsolatban a Bibliából. 
 
Máté 3:5-6 
„Ekkor kiméne hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És 

megkeresztelkednek vala ıáltala a Jordán vizében, vallást tevén az ı bőneikrıl.” 
 
Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Zsidó 4:14 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 

1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
 
Ezek az Igék közösen tartalmaznak egy szót, és ez a megvallás.  
Nagyon sok téves elgondolás, téves tanítás, téves nézet látott napvilágot a megvallásaink 

területén. A mai tanítás ezért azt a célt szolgálja, hogy Isten Igéjével megnézzük, hogy mi az, ami 
ebbıl a sok téves tanításból és nézetbıl helytelen, és mi az, ami igaz - Isten szemüvegén keresztül.  

Mint hallottátok, tehát négyfajta megvallásról tanítanak minket az Újszövetségben.  
A Máté 3-ban felolvasott Igében a zsidókat tanítja az Ige, hogy Jánosnak hogyan vallják meg a 

bőneiket.  
Ebben az idıszakban az emberek még egy másik szövetség, az Ószövetség alá tartoztak, ezért 

Isten követelte az embereitıl, hogy menjenek Keresztelı Jánoshoz, és vallják meg bőneiket, 
keresztelkedjenek meg - és ezáltal kaptak a bőneik alól felmentést.  

 
A második fajta megvallás, amit felolvastunk a Róma 10-ben, az a mai bőnösök számára létezı 

megvallás, amit meg kell tenniük.  
 
János 16:7-11 
„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, 

nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm İt tihozzátok. És İ, amikor 
eljön, megfeddi a világot bőn, igazság és ítélet tekintetében: Bőn tekintetében, hogy nem 
hisznek én bennem; És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem 
láttok engem; Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.” 

 
Jézus Krisztus itt arról tanít, hogy a bőnösök egy bőn felıl lesznek megítélve a Szent Szellem 

által, ez pedig, hogy nem hisznek Jézusban.  
Az egyetlen bőn tehát, hogy nem hisznek énbennem – mondja Jézus.  
A megvallás, amelyet a bőnösöknek meg kell tenniük, az a Róma 10:9-10-ben van: 
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Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Ez a megvallás tehát az Úr Jézus Krisztussal való Úr-kapcsolatunknak a megvallása.  
Ez a második fajta megvallás, amit tanít a Biblia.  
 
A harmadik fajta megvallásunk, amelyrıl a Biblia tanít, az az 1János 1:9 verse.  
Ez a keresztények, a hívık számára vonatkozik, ha bőnt cselekedtek, ha helytelenül cselekedtek, 

meg kell vallaniuk a bőneiket, hogy visszakerüljenek az Istennel való közösségbe.  
 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
 

Negyedik fajta megvallás: ami a hitünk megvallását tanítja a Bibliában a Zsidó 4:14-ben: 
 
Zsidó 4:14 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 
Ez azt jelenti, hogy a hitünk megvallásához ragaszkodjunk.  
Miben való hitünknek a megvallását kéri a Biblia? Hogy megvalljuk azt, hogy hitünk van Isten 

Igéjében, hogy megvalljuk a hitünket Jézus Krisztusban, hogy megvalljuk a hitünket a Mennyei 
Atyában.  

Nézzük meg most, hogy mit ért a Biblia bőnös alatt, és nézzük meg az ı bőneit.  
A gyülekezeti tanoknak a nagy problémája, hogy ezt a négyfajta megvallást egyberakták, és 

ezáltal összekeverték. Ahhoz, hogy az igazság kiderüljön, szét kell csoportosítnunk ıket.  
Ha nem teszed meg ezt igaz úton és módon - az igazság Igéjét - akkor ezáltal mindig is zavart 

fogsz okozni a gyülekezeti testben a te téves nézeteiddel.  
Nagyon sok keresztény ezzel kapcsolatban az 1János 1:9 Igét a bőnösökre használja, akik még 

nem tértek meg. De ez az Ige - az 1János 1:9 - nem a bőnösök, hitetlenek számára íródott! Nem a 
világ, és nem a bőnösök számára íródott az 1János 1:9 vers! Úgy kezdi a fejezetet, hogy: „én 
fiacskáim” - tehát a keresztény testvéreinek írja a levelet! Ha egy keresztény megvallja a bőneit.  

Egy bőnös, aki a világból való, nem tudja megvallani a bőneit, mert nem is emlékszik rá, az 
összes helytelen és rossz dologra, amit tett az életében, mert minden, amit cselekedett, az helytelen 
és rossz volt, és nem is tudja mind végiggondolni.  

Ez nagyon fontos, hogy ezt itt lássátok!  
Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk tehát a zsidók elkövetett bőnei között, amit az 

Ószövetség keretei között említ a tanítás - ne felejtsétek el, hogy ezekhez a zsidókhoz beszélt annak 
idején Keresztelı János, és maga Jézus is ezekhez a zsidókhoz beszélt! -, és lássátok a különbséget 
az Újszövetségben a bőnösök, a hitetlenek bőneivel szemben.  

Akik még nem találkoztak Jézussal, azokat nevezi az Újszövetségben bőnösnek az Ige.  
Nagyon fontos, hogy ezt a kettıt, amit említettünk, mindenki megkülönböztesse! 
 
Máté 3:5-6 
„Ekkor kiméne hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És 

megkeresztelkednek vala ıáltala a Jordán vizében, vallást tevén az ı bőneikrıl.” 
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Ez a két Ige képet ad arról, hogy abban az idıben - az Ószövetség kereteiben -, mit kellett tennie 
a bőnösnek, a zsidóknak: megvallván a bőneiket meg kellett keresztelkedniük Keresztelı János által.  

De ez nem a keresztények számára elıírt keresztség! Mert ebben az idıben - amikor Keresztelı 
János mőködött -, Jézus Krisztus még nem halt meg a kereszten, még nem támadt föl, és nem hozta 
meg egyszer és mindenkorra az áldozatot értünk. İk zsidók voltak, az akkori törvény rendszer 
kereteiben. 

 
Apostolok Cselekedetei 19:18 
„És sokan a hívık közül eljönnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket.” 
 
Ez az Ige azokról a keresztényekrıl szól, akik megvallották hittel Jézus Krisztust, tehát hívıkké 

váltak, és ezért a hívık közösségéhez tartoztak. Mert mondja az Ige, hogy: a hívık közül.  
İk tehát olyan pogányok voltak, akik megtértek.  
De nem mondja az Ige, hogy mit vallottak meg. Valószínőleg a múltban elkövetett fekete 

mágiájukkal kapcsolatos bőneiket vallották meg. De nem azért vallották meg ezeket a bőneiket, 
hogy megváltást, hogy üdvösséget nyerjenek, mert már üdvözültek, már hívık voltak. Most, hogy 
már megváltást nyertek, hogy hívık voltak, nincs szükségük azokra a fekete mágia dolgokra, amit 
régen csináltak.  

Nektek se lenne szükségetek azokra a régi dolgokra, amit azelıtt csináltatok!  
Sokan azt mondják, hogy: elıször fejezd be a régi dolgaidat, és utána térj Jézushoz!  
És sokan próbálják is ezt: megpróbálnak megváltozni, még mielıtt megváltást nyernének. Ezek 

mind arra fognak rájönni, hogy ezt így nem lehet megcsinálni. Sajnos azért van ez így, mert 
helytelenül tanították ıket.  

Ezt így nem lehet megtenni!  
Az elsı, amit meg kell tennie, hogy át kell adnia a szívét Jézus Krisztusnak, és újjá kell születnie 

a szellemében, és utána az ı természete meg fog változni. Utána nem akarja majd csinálni azokat a 
dolgokat, amelyet elıtte megtett, és akkor az ’akarom korszak’ elmúlik az életetekbıl.  

Mert mielıtt újjászülettetek az elmúlt életetekben nagyon sok olyan dologhoz ragaszkodtatok, és 
csináltatok, amit miután újjászülettetek egyszerően nem ragaszkodtok hozzá többet, elmúlik az 
életetekbıl. A hústestetek még mindig ragaszkodik az elmúlt dolgokhoz, de ez csak a testetek - de a 
Biblia azt tanítja, hogy tartsátok a testeteket a szellemetek vezérlése alatt!  

Valaki azt mondhatja, hogy: hiszen a keresztény is lophat, amennyit akar például – de egy 
keresztény nem akar többet lopni, egyszerően azért, mert nem akarja megtenni.  

Ilyennek kellene lennie minden kereszténynek! A változásokat hagynia kellene, hogy a szívébıl 
belülrıl kifelé domináljon az életében.  

Ezen a területen rontják el sokan.  
Amikor újjászületünk, akkor a belsı emberünk - a szívünk legbelseje - nem akar többet rosszat 

tenni, helytelenül tenni, mert a szívetek egyszerően szomorúan felsír Istenhez, ha rosszat tesztek.  
Van a Titus levelében egy nagyon szép Ige, egy nagyon nagy igazság. Van egy teljes történetem 

Ausztráliából, amely tökéletesen igazolja ezt az Igét. Egy szomorú, de egy igaz példa erre.  
 
Titus 2:11-12 
„Mert megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, 

hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül 
éljünk a jelenvaló világon.” 

 
Ki tanít tehát bennünket?  
A Szent Szellem. Egyszerően elvezet benneteket az istentelen dolgoktól.  
Ausztráliában, az alatt az idı alatt, míg pásztorkodtam, egyik vasárnap hoztak hozzám egy fiatal 

lányt, aki súlyos depresszió állapotában szenvedett, és súlyosan elítélte önmagát.  
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Pár évvel azt megelızın elment egy evangélista alkalmára, és azon az alkalmon átadta a szívét 
Jézus Krisztusnak. Megvallotta Jézus Krisztust, mint élete Urát, és újjászületett a szellemében.  

Ebben az idıben, amikor ez megtörtént vele, volt egy 4-5 éves kisfia, és egy idegen emberrel élt 
együtt. Pár év elteltével azt mondta magának, hogy: ez így nem helyes. Elment. Volt egy 3-4-5 éves 
körüli kislánya is. Senki nem mondta neki, hogy ez így helytelen, ezt így ne tedd! Soha nem járt 
gyülekezetbe, ahol ilyet hallott volna, de az ı újjászületett szelleme ítélte ıt el.  

Csak annyit kellett volna tenni a barátjának, akivel együtt élt, hogy megkérje a kezét.  
Tudjátok, hogy mit tett? Az ember ahelyett, hogy ezt megtette volna, öngyilkosságot követett el.  
Az emberek erre a fiatal lányra mutogattak, hogy ı volt a hibás, övé volt a felelısség.  
Nem az ı hibája volt! Egyszerően az Isten Szelleme által nem tudott többet bőnben élni.  
Meg kell, hogy mondjam az igazat nektek: nagyon sokan élnek Magyarországon, akik 

újjászülettek a szellemükben, és ha a szívük vezetésére hallgatnak, nem fognak tudni olyan dolgokat 
megtenni, amiket régen megtettek.  

Tudjátok, ki ítél el benneteket a bőn dolgában? A ti saját szellemetek.  
Mert a Szent Szellem egyetlen egy bőnrıl tesz tanulságot, és ítél el benneteket: ha elutasítjátok 

Jézus Krisztust - ez az egyetlen bőn.  
A belsı emberetek teljesen tiszta, és Istentı való. İ, a belsı emberetek fog elítélni benneteket, 

ha rosszat tesztek. 
Amikor szeptemberben újra kezdünk tanítani, el fogom magyarázni, hogy hogyan lehet a belsı, 

tiszta, isteni magot, a belsı embert felfejleszteni Isten Igéje által.  
Ha valaki elrontotta, elhibázta, rosszat tett, a szíve fölsír Istenhez, és azt mondja magában, hogy: 

jaj, nem akartam ezt megtenni! Valami fog belülrıl szólni hozzád.  
Ha igazából újjászülettél, és az Úr Jézussal jársz együtt, egyszerően nem tudsz rendszeresen 

bőnben élni.  
Mindenki hibázhat, de rendszeresen gyakorolni a bőnt, folyamatosan bőnben élni - ezt nem 

fogod tudni megtenni. Egyszerően lehetetlen lesz a számodra! Lehetetlenné válik a számodra!  
Ez az élet, amit Istentıl kaptál, az Isten élete teljesen tiszta, és ezért te is tiszta vagy belülrıl, a 

belsı embered teljesen tiszta.  
Annak az embernek, aki végül is öngyilkos lett, arra lett volna szüksége, hogy elfogadja Jézus 

Krisztust ı is, újjászülessen a szívében, és utána helyesen cselekedjen. Hagynia kellett volna, hogy 
Jézus Krisztus vezesse az életét, és İ mutassa meg a számára, hogy mit kell tennie.  

Meg fogjuk nézni részletesen, hogy mit is mond a Róma 10:9-10 Igéje: 
 
Róma 10:9-10 
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 

feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre.” 

 
Ez az az egyetlen megvallás, amelyet a bőnösnek, aki még nem hisz Jézus Krisztusban, meg kell 

tennie! Még a város legrészegebb emberei is, miután elmondják ezt a fajta megvallást Jézus 
Krisztushoz, megváltoznak.  

Nagyon sok volt ateista mondja el, aki ma hívı, hogy az elsı dolog, amit észrevett, hogy a 
győlölet eltőnt a szívébıl.  

Ez az a valóságos és igaz, egyetlen megvallás, amit meg kell tennie egy bőnösnek, mert addig, 
mivel bőnös volt, mert nem Jézusban élt, a sátánt szolgálta, a sátánhoz tartozott. Az ördög gyermeke 
volt az idáig. Egyetlen egy bőn miatt bőnös Isten szemében: hogy elutasítja Jézus Krisztust, mint 
Urát és Megváltóját.  

Miért bőnös ezért az egy bőnért Isten elıtt?  
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2Korinthus 5:17-19 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 

Mindez pedig Istentıl van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki 
nékünk adta a békéltetés szolgálatát; Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette 
magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ı bőneiket, és reánk bízta a békéltetésnek 
Igéjét.” 

 
Azért ha valaki Krisztusban van, ebben az életében, most - új teremtés! Mindez Istentıl van – azt 

mondja az Ige.  
Mirıl beszél itt az Ige? Az új teremtményrıl, a szellemi, új teremtményrıl.  
Mindez Istentıl van!  
Isten kiengesztelıdött, megbékélt velünk Jézus Krisztusban – és nekünk adta. Nem a 

prédikátoroknak íródik ez az Ige, hanem az egész hívı gyülekezeti testnek, Jézus Krisztus hívı 
testének - a kiengesztelés szolgálatát is nekünk adta Isten.  

Tudjátok tehát azt, hogy mindannyian, ti hívık a szolgálatban vagytok? Mindannyian, akik 
gyülekezeti tagok vagytok, Jézus testének tagjai vagyok, szolgálatotok van?  

Mindannyiunknak Jézus Krisztus küldötteinek kellene lennünk!  
Az igazság sajnos az, hogyha a gyülekezeti test egészét vesszük, soha nem tette meg ezt a 

feladatát, hogy hirdette volna a világ felé, hogy Isten kiengesztelıdött már velük, és nem mondták el 
azt az igazságot, amit Isten megparancsolt nekik, hogy el kell mondaniuk a világ felé.  

Mit jelent ez? Isten azt akarja, hogy elmondjuk mi hívık a világnak, a bőnösöknek, hogy Isten 
már megbékélt velük, hogy kiengesztelıdött Jézus Krisztus által a világgal.  

Péter is ezt tette meg. Péter prédikált, és akik a prédikáció folytán üdvözültek, azok csatlakoztak 
a gyülekezethez. 

 
Apostolok Cselekedetei 2:38-41, 47 
„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus 

Krisztusnak nevében a bőnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert 
néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket 
csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala ıket, 
mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtıl! Akik azért örömest vették az ı 
beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer 
lélek….  

Dicsérve az Istent, és az egész nép elıtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon 
szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülıkkel.”  

 
Ha maga az elsı pápa ezt tette - hogy prédikált az embereknek -, akkor ezt mindannyiunknak ma 

meg kellene tenni, hiszen a dolgok nem változtak meg!  
Az a baj, hogy a vallás ütötte rá a pecsétjét az igazságra.  
 
2Korinthus 5:19 
„Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem 

tulajdonítván nékik az ı bőneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét.” 
 
Isten tehát akarja, hogy a világ megtudjon valamit.  
Mit akar Isten tudatni a világgal? Hogy Isten Jézus Krisztusban volt.  
És mit tett ezáltal? Már megtette. Nem a jövıben, már megtette! Kiengesztelıdött az egész 

világgal Isten Jézus Krisztusban.  
És e által mi történt? Ezáltal nem számítja be nekik a vétkeiket, hanem eltörölte.  
Ki tette ezt meg? Isten nem számítja be a világnak többé az ı bőneiket, nem számolja föl neki az 

ı bőneiket.  
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Mit szóltok ehhez?  
Amikor elmész, és meghallgatsz egy prédikációt szinte bárhol, azt fogják prédikálni, hogy 

bőnösök vagytok - és ez nagyon szörnyő dolog!  
Az emberek ezért a pokolba kerülnek, mert nem tudják meg az igazságot!  
Ott derül ki az igazság, a pokolban, hogy Isten már akkor megbocsátott nekik, Isten nem 

számította föl az ı bőneiket. Így használja az Ige, hogy: nem számítja fel a bőneiket.  
A világ bőneit Isten nem számítja föl a világnak!  
Tudjátok, hogy a pokol ez által még szörnyőbb lesz azok számára, akik odakerülnek, amikor ezt 

ott megtudják?  
És akkor találsz olyan hívıket, akik intellektuális vitát nyitnak arról, hogy a pokolban valóban 

van-e tőz, vagy nincsen!  
Már csak az, amikor ez kiderül, hogy Isten nem számítja fel az ı bőneiket, és ezt ık nem tudták, 

már az önmagában egy pokol lesz a számukra.  
Tudjátok, kit fognak okolni ott a szellemek? Minket, hívıket fognak okolni, hogy nem mondtuk 

el nekik az igazságot! 
Néha a prédikátorok így fenyegetnek: Isten keze majd utolér téged is! Figyelj csak, majd 

meglátod, hogy mi történik veled!  
Gyorsan elıvesznek valami sötét és fenyegetı Igét az Ószövetségbıl, hogy Isten hogyan fog 

megbüntetni.  
Elıször is nem élünk az Ószövetség törvényei alatt! Az Ószövetség a szellemileg halott emberek 

számára adatott - és ezért kaptunk Istentıl egy jobb szövetséget, egy új szövetséget.  
Valaki úgy prédikál, hogy Isten haragban van a bőnösökkel, a bőnös világgal.  
Hogy haragudhat Isten azokra, akiknek a bőneit már nem számítja fel többet, akikkel megbékélt? 

Egyetlen egy bőn van, amelyet Isten fölszámol a világnak, ha nem fogadja el Jézus Krisztust Isten 
elıtt. Arról a bőnrıl beszél, amellyel Isten elé kell lépned. A bőnös egyetlen egy bőn tekintetében 
lesz elítélve!  

A görög eredeti szövegbıl egy kibıvített angol Bibliafordítás alapján fogom lefordítani a 
következı Igéket: 

 
„Isten volt személyesen jelen Jézus Krisztusban, visszaállítván a világot a kedvességben és a 

szeretetben Jézus által.”  
 
A világ pedig nem tudja, hogy ez a kapcsolata visszaállt Istennel!  
Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ık kegyvesztettek Isten szemében. Nem mondtuk el a 

világnak az igazságot, mert mi sem tudtuk, hogy hogyan szól az igazság.  
Kiengesztelıdött Isten Jézus Krisztus által a világgal, nem számítván föl, nem tudván be az 

embereknek a vétkeiket, hanem eltörölte azt!  
Hogy lehetnél akkor te adós Istennek? Hogy tudsz növekedni e nélkül, hogy ezt nem tudod?  
Minden bőnöd el lett már törölve!  
Mikor lett eltörölve? Amikor Jézus Krisztus a kereszten volt, akkor történt ez meg, mert Isten 

személyesen jelen volt Jézus Krisztusban, és átadta nekünk a kiengesztelés szolgálatát. Átadta tehát 
az üzenetet a számunkra, hogy kiengesztelıdött a világgal.  

Ezt akarja Isten, hogy elmondjuk a világ felé. Kinek kell elmondanunk ezt? A legrosszabb 
prostituáltnak is Budapesten el kell ezt mondani. A legrosszabb részeg embernek is el kell ezt 
mondani. A legrosszabb és hitetlen ateistáknak is el kell ezt mondani. El kell mondani nekik, hogy 
visszaálltak Isten kegyébe. A bőn, amiért Isten elé fognak állni, hogyha elutasítják Jézus Krisztust 
ezután.  

Egyetlen bőn van, hogy elutasítanak engem – mondja Jézus.  
Az egész országban, ahogy utazom, nagyon sokfajta emberrel találkozom.  
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Egyszer volt egy keresztény tolmácsom, aki legközelebbi alkalommal az ottlétemkor nem 
vállalta a fordításomat, mert olyan pletykákat terjesztett rólam, hogy én az okkultizmus területéhez 
tartozom, mivel az ı meghívásuknak is eleget tettem, és ott is tartottam gyógyításokat.  

A keresztények sajnos nem értik meg, hogy az lenne az elsıdleges feladatunk, hogy az 
Evangéliumot prédikáljuk a világnak.  

Úgy képzelik el, ha olyan emberek közelébe kerülnek, akik még bőnösök, akkor ık is ez által 
megfeketednek. Az a gond, hogy rosszabbak, mint a farizeusok, akik Jézus idején éltek a földön! 
Pedig Isten azt várná el tılük, hogy prédikáljanak a világnak, és példát mutassanak!  

Ha meghallgatnátok, hogy mik terjednek el rólam az országban! Politikai pártok tagjaiként 
neveznek, mert valamelyik párt tagja szervezett egy gyógyítást. Nevetséges dolgokat terjesztenek 
rólam, hiszen minden meghívásnak eleget teszek, és mindenhol prédikálom Jézust.  

Nektek is ezt kellene csinálnotok! Erre van az Evangélium, ezt a célt szolgálja!  
Minden kereszténynek ez lenne a dolga, hogy kimegy a világba, és a bőnösöknek elmondja az 

Evangélium lényegét, mert ezt a szolgálatot kaptuk meg Istentıl, a kiengesztelés szolgálatát.  
Az ember, aki még bőnös - az még a sátán szolgája, az ördög gyermeke, azért, mert a szelleme 

van a rossz oldalról, és arra van szüksége a szellemének, hogy Isten újrateremtse a szellemét. Ezért 
Isten azt követeli meg a bőnöstıl, hogy megvallja az Úr-kapcsolatát Jézus Krisztussal. A szájával 
kell megvallást tennie arról, hogy Jézus Krisztus az ı Ura.  

Ez az igazi bőnbánat!  
A bőnbánatra szeretnék egy igazi jó meghatározást adni, a görög eredeti szerint: amikor 

meggondolod magadat, megváltoztatod a céljaidat, és megváltoztatod az akaratodat – és itt rontják 
el a gyülekezetek. Nem tudják a bőnbánat és a vezeklés közti különbséget. Mert a Biblia bőnbánatot 
tanít, de nem vezeklést!  

Ennek ellenére a keresztények a bőnbánatot és a vezeklést össze akarják rakni – a kettıt együtt.  
A bőnbánat eredeti görög szerint azt jelenti, hogy: meggondolod magad, megváltoztatod a 

gondolataidat, a céljaidat, az akaratodat.  
A legelsı hogy hinned kell, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. A szívedben belsı 

meggyızısédként kell ezt tudnod!  
A második pedig, hogy meg kell vallani a szátokkal, hogy Jézus Krisztus mostantól az én Uram!  
Utána fog megváltozni a gondolatrendszere is. Meg fognak változni a céljai ez által, és meg 

fognak változni az akarásai.  
Ez az igazi bőnbánat, és ez az igazi hit!  
Amikor te azt megköveteled egy bőnöstıl, hogy vallja meg a bőneit, nem tudja megtenni.  
Egyrészt nem emlékszik az összes bőnére, amit elkövetett, másrészt Isten nem ezt várja tıle, nem 

ez által fog újjászületni.  
Ilyen ez pontosan: vegyük a miniszterelnököt Magyarországon. Azt mondaná egy börtönben 

lévınek: ha megvallod azt, hogy te börtönben vagy, akkor majd kiengedlek.  
Miért kellene megvallani egy bőnösnek a bőneit, úgyis bőnös, mindenki tudja, hiszen nem 

Istentıl való, hanem az ördögtıl való. Magától értetıdı tény, hogy egy bőnös, az ördög gyermeke, 
az csak bőnöket tud elkövetni. Amit neki meg kell tennie, a következı: meg kell vallania az Úr-
kapcsolatát Jézus Krisztussal, és ezáltal kapja meg az üdvösségét.  

Utána az kell a részérıl, hogy hagyja, hogy Jézus Krisztus határozza meg a mindennapjait.  
Mert ha szánkkal vallást teszünk Jézus Krisztusról - Jézus Krisztus Evangéliumának a magja ez a 

megvallás.  
Nagyon kevés keresztény az, aki valójában megteszi azt a mindennapjaiban, hogy Jézus Krisztus 

az ı Ura. De ezt a bőnösnek el kell mondania!  
Hallottatok-e Billy Grahamrıl? Tudjátok, hogy már számos éve misszionáriusként mőködött, 

névtelen volt, nem volt hírneve, kudarcai voltak. Egy nap leült, és a szívében elhatározta, hogy Jézus 
Krisztus lesz az élete minden területén az Úr és a vezetı.  

Azt mondta Billy Graham abban az idıben, hogy szerette volna elkerülni a poklot, de igazából 
nem tette meg ezt a megvallást a szívébıl, nem adta át magát a szívébıl Jézus Krisztusnak.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

11/8 Jim Sanders – Alaptanítások: Megvallásaink 2. 

 

Mert ha megvallom Jézus Krisztust Uramnak, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az Úr az életem 
minden terültén. Nem más felett Úr Jézus - az nem az én dolgom! Az én életem felett Úr Jézus 
Krisztus!  

Miután megtette ezt a megvallását Isten felé, szinte egy éjszaka alatt hírnevet szerzett.  
Egy másik pünkösdista evangélistával ugyanez a történet történt meg.  
A keresztényeknek mindannyian, de a prédikátoroknak fıleg, hogy sikeresek és áldottak 

legyenek, valóban úgy kell élniük, ahogy megvallották: Jézust az életük Urává kell tenniük!  
Nem csak a szánkkal kell errıl megvallást tennünk!  
Ahogy ezt Billy Graham személyesen mondja: amikor a szívembıl tettem meg ezt az odaszánást 

Jézus felé, az életemet teljesen átadtam neki, egyik percrıl a másikra megváltozott az életem.  
Addig szinte senki nem hallott róla, utána viszont világhírővé lett.  
Amikor megvalljuk az Úr-kapcsolatunkat az életünk felett.  
Ki az, aki a te életedet irányítja? Te, vagy pedig Jézus?  
Nagy különbség!  
Amikor megvalljuk Jézus Krisztust, ez a bőnbánat jele, és a hitünk jele Jézusban.  
Emlékszem, az egyik gyógyításra pár hónappal ezelıtt elhoztak egy asszonyt, aki nem tudott 

állni. Azt mondtam, hogy igazából az lenne a  jó, ha itt tudna lenni ez a hölgy a gyógyítás 
prédikációja alatt is - mert még csak nyüzsögtek az emberek, még nem kezdıdött el az alkalom. 
Ahogy ezt a megvallást megtetettük vele, egyszerően a könnyek kicsordultak a szemébıl. Isten 
késszé tette az ı szívét az üdvösségre. Készen volt a szívében arra, hogy elfogadja Jézus Krisztust, 
és megváltoztassa az életét.  

Ez a megvallás nem csak a mi hasznunkra van, hanem a világ számára is van egyben. A sátán 
számára is vonatkozik ez a megvallás, aki eddig irányított minket, mert ez egyben azt is jelenti, hogy 
a sátán többet nem ura az életednek! Jézus az én Uram! Jézus az én Mesterem! Eddig sátán uralta az 
életemet, de most urat változtattam! Megváltoztattam az uramat!  

Ezt az odaszánást a szíved legmélyébıl kell megtenned! Hinned kell az İ feltámadásában. A 
szívedben valóban hinned kell ennek az igazságát, hogy İ feltámadt a halálból, hogy Isten 
feltámasztotta, és utána mondod el az ajkaidon keresztül ezt a megvallást.  

Mert szívvel hiszünk az igazságra - szívvel hisszük azt tehát, hogy igazak vagyunk Isten elıtt.  
Miért? Mert Isten már Jézus Krisztusban kiengesztelıdött velünk, és visszaállított minket a 

kegyelembe. Mert az igazság megigazulást jelent, igazságot jelent Isten elıtt.  
Mi azt hisszük, hogy Jézus a mi igazságunk, mert Jézus igaz Isten elıtt.  
Ki kell mondani a szánkkal, hogy ez a munka már bevégeztetett - és akkor újjászületsz.  
 
Róma 10:11 
„Mert az mondja az Arás: Valaki hisz İbenne, meg nem szégyenül.” 
 
Mert Isten megtartja a szavát! Mindenki, aki megvallja Jézus Krisztust, az újjászületik. 
Egy nyilvános megvallást kell tenned a hitedrıl.  
Sokkal fontosabb, és jelentıségteljesebb egy nyilvános megvallás, mint ahogy azt az emberek 

gondolják! 
 
Máté 10:32-33 
„Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek elıtt, én is vallást teszek arról az én mennyei 

Atyám elıtt; Aki pedig megtagad engem az emberek elıtt, én is megtagadom azt az én mennyei 
Atyám elıtt.” 

 
Ezt kell megtennie tehát a bőnösnek, aki a világban volt. Fel kell állnia, ki kell állnia, és meg kell 

vallania az Úr-kapcsolatát Jézussal.  
Mert mi már nem a Keresztelı János keresztsége és bőnvallása alá tartozunk, hanem egy új 

idıszámítás van a mi számunkra, egy új szövetség.  
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2Timóteus 2:15 
„Igyekezz, hogy Isten elıtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, 

aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” 
 
Jézus Krisztus a Bibliában olyat is mond, ami nem a gyülekezeti test számára igaz, mert akkor 

Jézus még a zsidókat tanította.  
Viszont amit Pál ír a Bibliában, azt mind a gyülekezeti test számára írja.  
A hívık viszont összekeverik a tanításokat, amelyeket Jézus a zsidók számára adott, és a 

tanításokat, amelyek a gyülekezet számára adattak.  
Még egyszer tehát összefoglalva: a zsidók bőnmegvallása és a Keresztelı János által való 

keresztsége az ı idıszámításukra tartozott, a zsidók számára, amíg az új szövetség el nem kezdıdött. 
 
A harmadik fajta megvallásra megyünk. 
 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
 
Itt a keresztényeknek, a gyülekezeti testnek szól az Ige.  
Az igazság az, hogy amikor mi keresztények, hívık bőnt követünk el, akkor mi elvesztjük a 

megvallásunkat, vagyis a kapcsolatunk megtörik Istennel.  
De: nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk az Istennel való közösségünk, és Istennel való 

kapcsolatunk között!  
Sokféle keresztény teológiát hallhatsz a világban mindenfelé, de egy dologra lehet csak alapozni 

a hitedet, az pedig Isten Igéje! 
Mi ezt fogjuk most megtenni. Megnézzük, mit ír errıl Isten Igéje.  
Abban a percben, amikor bőnt követünk el, elvesztjük a megvallásunkat, mert a bőn kioltja a 

fényességet, és a hitünk meg egyszerően gyengévé válik, amikor a közösségünk megszakad Istennel 
a bőn miatt, és sötétségbe kerülünk. Nem mőködik a hitünk.  

Néha még a prédikátorok számára is nehéz megérteni az 1János 1. részét, mert nem fedezték föl 
a különbséget az Istennel való kapcsolat, kötıdés, és Istennel való közösség között. 

Vegyük a gyerekedet példának. Valami rosszat tesz a gyermeked - akkor a baráti közösségedbıl 
kikerülhet, és lehet, hogy még meg is bünteted a gyermekedet, de még mindig ugyanaz a szülı-
gyermek kapcsolat van köztetek, még mindig a te gyermeked, a fiad, vagy a lányod. Lehet, hogy a 
közösségedbıl kikerült, mert megharagudtál rá, de még mindig a te gyermeked.  

Eddig tehát arról tanítottunk, amit a bőnösnek kell megtennie. Neki nincs még meg a kapcsolata 
Istennel. Miután keresztény lesz, meglesz a kapcsolata Istennel, és ha nem követ el bőnt, 
közösségben is van Istennel.  

 
1János 1 
„Ami kezdettıl fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és 

kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjérıl. És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot 
teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk; 
Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, h ogy néktek is közösségetek legyen velünk.  

A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az ı Fiával, a Jézus Krisztussal. És 
ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tıle 
hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen İbenne semmi sötétség.  
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az 
igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint İ maga a világosságban van: 
közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ı Fiának vére megtisztít minket minden 
bőntıl. Ha azt mondjuk, hogy nincs bőnünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincs bennünk.  
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Ha megvalljuk bőneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 
minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük İt, és az İ Igéje 
nincs bennünk.” 

 
1János 2:1-2 
„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van 

Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És İ engesztelı áldozat a mi vétkeinkért; de 
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.” 

 
Nagyon világos tehát, hogy itt a levél a hívı keresztényeknek szól - hiszen a legutolsó versben, 

amit olvastunk, még meg is különbözteti a vers a mi bőneinket a világ bőneitıl.  
Miért írta János ezt a levelet? Egyrészt, hogy a hívıket figyelmeztesse.  
Fogod hallani a közösség szót ezekben az Igékben.  
Amikor megtöröd, megszakítod a közösségedet Istennel.  Itt a közösségrıl tanít János, nem a 

kapcsolatodról! Hiszen nem te kötötted meg a kapcsolatodat Istennel, nem te hoztad létre, és nem is 
te vagy az, aki ezt meg tudod szakítani. Isten fogja megszakítani ezt a kapcsolatot bizonyos 
körülmények között – de ez nem a mai tanítás témája. De az Istennel való közösségedet te tudod 
megrontani - és ez az, amirıl itt tanít János.  

Ezért Isten megadta a lehetıséget azok számára, akik bőnt követnek el hívıkként 
Az elsı tehát, amit János itt megtett, hogy tisztázta, hogy a közösség megtörése, megszakítása 

mit jelent.  
A második nagyon fontos része ennek a levélnek, hogy megmutatja János, hogy mit kell tennünk 

ahhoz, hogy visszakerüljünk ebbe a közösségbe Istennel.  
Nagyon vigyázzatok, ki ne vegyétek egyetlen egy Igeversét sem ennek a résznek, és ne 

használjátok külön, mert úgy megzavar benneteket is és másokat is!  
 
1János 1:6 
„Aki azt mondja, hogy İbenne marad, annak úgy kell járnia, a mint İ járt.” 
 
Ha azt mondod, hogy a világosságban vagy, és bőnt követsz el, akkor mégis a sötétségben jársz, 

és a hited meggyengül. De ha megvallod a bőneidet Neki, akkor visszaállsz a közösségben.  
Amikor bőnt követsz el, akkor elveszted a megigazultságodhoz való jogodat, ha viszont egyszer 

megvallod a bőnödet, megbocsát.  
Nem azt mondja, hogy: ha sőrőn emlegeted majd ezt a bőnödet, és mindig bocsánatot kérsz, és 

megvallod, akkor majd egyszer megbocsát.  
Ez az egyik nagy akadályterülete a hitünk növekedésének és mőködésének, mert le fogja 

rombolni a hitünket. Ha egyszer megvallottam a bőnömet, abban a pillanatban – azt mondja az Ige, 
hogy İ megbocsátotta és elfelejtette, és én úgy állok az İ jelenlétében, mintha azt a bőnt soha nem 
követtem volna el. Nem emlékszik többet arra, amit én tettem, ami rosszat tettem, ami megtörte a 
közösségünket.  

Így szól Isten az embereihez: 
 
Ézsaiás 43:25 
„Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bőneidrıl nem emlékezem 

meg!” 
 
Zsidó 8:12 
„Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ı bőneikrıl és gonoszságaikról meg nem 

emlékezem.” 
 
Isten nem emlékszik tehát a bőneidre.  
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Az Ószövetségben találsz említést: az elfelejtés tengerébe dobja a bőneidet.  
Olyan messze helyezi tehát tıled a te bőneidet, mint a kelet a nyugattól.  
Milyen messze van kelet a nyugattól? Ha keleten elkezded, és körbe-körbe mész, mindig úgy 

tőnik, hogy kelet van feléd, és nyugat távol.  
Nekünk is meg kell tanulnunk tehát, hogy ne emlékezzünk a bőneinkre!  
Ilyenkor jönnek a problémák, mert a sátán állandóan emlékeztetni fog engem arra a bőnre, ami 

annak idején a közösségemet megtörte Istennel, és megpróbálja, hogy ennek én kárát vegyem. 
Ezáltal - hogy mindig arra emlékszel - a hited elhalványodik, elgyengül, és nem fog mőködni a hit a 
számodra.  

Nagyon-nagyon fontos, hogy a hívıknek saját maguknak is meg kell tudniuk bocsátani a 
bőneiket! Pontosan úgy, ahogy az Atya is megbocsát nektek, és elfelejti azt a bőnt - ugyanúgy 
nektek is, ugyanezt meg kell tenni!  

Nem csak magatok felé kell ezt tennetek, hanem a többiek felé, akik számotokra rosszat tettek, 
megbántottak, ugyanúgy meg kell bocsátanotok nekik, és azt is el kell felejtenetek!   

Egyszerően azért mondtam ezt ma el, hogy nagyon figyeljetek, ha hallgatjátok az Evangéliumot 
hirdetni, nehogy olyan Evangéliumot hirdessenek nektek, amely által nektek bőntudatotok növekszik 
- mert általában ezek a prédikációk ítélet alá tesznek benneteket, elítélnek benneteket. Ez addig 
hatolhat, amíg végül is a ti hitetek ezáltal nem fog már mőködni.   

 
Az utolsó fajta megvallásunk: 
 
Zsidó 4:14 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” 
 
Szeretnék visszakanyarodni: 
 
Zsidó 10:2-4 
„Különben megszőnt volna az áldozás, hiszen ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, 

többé semminemő bőntudattal nem bírtak volna. De azok az áldozatok évrıl évre a bőnre 
emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bőnöket.” 

 
A bikák és a bakok vére tehát az Ószövetségben - az évente bemutatott véráldozat - csak 

elfedezte a bőnöket, de nem törölte el, mert még mindig megvolt az embereknek a bőntudata a 
szívükben.  

De Jézus Krisztus által az isteni új megváltási tervben Isten megszabadított minket a bőntudattól 
is! 

 
 

 


