
MEGTÉRÉS 
 

Megtérés jelentése: 
 

metanoeo  = gondolkodás mód változása 
metamorfózis = átalakulás (újjászületés),  
episztrefó  = visszafordulás 

 
Megtérés tartalma: 
 
1. Senki nem jöhet énhozzám, csak ha az ATYA VONZZA   Ján 6.44 
 
2. HIT nélkül lehetetlen Istennek tetszeni     Zsidó 11.6 
 
3 . A HIT hallásból van, Krisztus IGÉJE által     Róma 10.17 

 
4. Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre 

Róma 10.9-10 
 

    Kijelentés és HIT: TE VAGY A KRISZTUS, AZ ÉLİ ISTEN FIA 
Máté 16. 16 

 
5. Valaki vallást tesz rólam…emberek elıtt Én is vallást teszek arról az én Atyám   
elıtt - Megvallás         Máté 10.32 

 
6. Aki HISZ és BEMERÍTKEZIK üdvözül, aki pedig NEM HISZ, elkárhozik  
          Márk 16.16 

 
7. Ha valaki újonnan nem születik, Nem látja meg Isten országát Ha valaki nem 
születik víztıl és Szent Szellemtıl, nem mehet be Isten Országába  

János 3.3,5 
8. Bőn elrendezése: 
 

1. Bőnismeret 

 
Ismerem az én bőneimet, és az én vétkeim elıttem vannak 

         Zsoltár 51.5 
2. Bőnbánat 

 
- a töredelmes és bőnbánó szívet nem veted meg  Zsoltár 51.19 

   
- az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez  

2 Kor 10.10 
3. Bőnvallás 

 
- ha megvalljuk bőneinket, hő és igaz, hogy megbocsásson…1 Ján. 1.9 
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- aki elfedezi az ı bőnét, nem lesz jó dolga, aki megvallja és  

     elhagyja, irgalmasságot nyer     Péld. 28.13 
 
- Bevallom hamisságomat az Úrnak, és TE elvetted rólam bőneim terhét 
        Zsoltár 32.5 

4. Bőnelhagyás (Péld. 28.13) 

 
hagyja el a gonosz az ı útját, … a férfi gondolatait, térjen az 
Úrhoz,...bıvölködik megbocsátásban    Ézs 55.7 

 

5. Bőngyőlölet 

 
- …iszonyodjatok a gonosztól     Róma 12.9 
 
- akik szeretitek az ÚRat, győlöljétek a gonoszt  Zsoltár 97.10 
 
- győlöljétek a gonoszt, szeressétek a jót   Amos 5.15 
 
- az ÚR félelme a gonosznak győlölése   Péld. 8.13 

 

6. Megbocsátás 

 
„Bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezıknek”       Máté 6.12 

 
7. Jóvátétel (kár megtérítése) 

 
„…térítse vissza az elrablottat,…a zsaroltat,…az elvesztettet…fizesse 
meg azt teljes értéke szerint, és hozzáadva annak ötödrészét 
bőnvallásának napján”     3 Mózes 6.4-5 

 
9. Szent Szellem keresztség 

 
- Ha valaki nem születik víztıl és Szent Szellemtıl, nem mehet be Isten  
Országába         János 3.3,5 
 
- aki utánam jön (Keresztelı János mondja Jézusra) Szent Szellemmel és tőzzel 
keresztel         Máté 3.11 

 
A megtérés bizonyítéka: 

 
„ Teremjetek megtéréshez illı gyümölcsöket   Máté 3. 8 

 
 
Ígéret: AKI MINDVÉGIG ÁLLHATATOS MARAD, AZ ÜDVÖZÜL  Máté 24.13 


