
 
8. Igazi megtérés (Őszinte bűnbánat) 
 
Amikor megpróbáltatásokkal és kísértésekkel nézünk szembe, emlékeznünk kell rá, 
hogy Isten sosem hagy minket azon felül kísértetni, mint amit elszenvedhetünk. 
 
- Az 1 Korinthus 10:13 szerint Isten nem hagyja, hogy nehezebb próbatételekkel 
szembesüljünk, mint amit el tudunk viselni. 
- Például lehet, hogy egy ötödik osztályos tanuló hibátlanul megírja az ötödik 
osztályosoknak szóló feladatsort, de ha egy hetedikeseknek való feladatsort kapna, azt nem 
tudná teljesíteni. 
- Isten nem engedi, hogy hetedikeseknek való feladatsort kapjunk, amikor még csak 
ötödikesek vagyunk.  
 
A próbák segítenek gyakorolni a hitünket és erősíteni a szellemi életünket. Próbák 
nélkül szellemileg puhányak lennénk, mert csupán bibliaismeret lenne a fejünkben. 
 
- Azért van szükség tesztekre és próbákra, hogy „edzésben tartsuk” hitünket. 
- Ahogyan a testünket is edzésben tartjuk azáltal, hogy testmozgást végzünk, így 
maradhatunk egészségesek és erősek, ugyanígy a szellemünket is edzeni kell, hogy ne 
legyünk szellemileg puhányak.  
 
A hit azt jelenti, hogy elhisszük Isten igéjét, és sosem hagyjuk, hogy az ördög 
megtévesszen minket. 
 
- Ha azt mondod egy nehéznek tűnő kísértés vagy próbatétel előtt, hogy „Ó, ez túl sok 
nekem”, akkor azzal vádolod Istent, hogy kevesebb bölcsessége van, mint egy iskolai 
tanárnak. Ahogyan egy tanár sem ad az ötödikes tanulóknak hetedikes feladatsort (mert 
tudja, hogy nem tudják azt megoldani), Isten sem engedi, hogy olyan próba elé kerüljünk, 
amit nem tudunk elviselni. 
- A hit azt jelenti, hogy elhisszük, hogy Isten mindig hűséges, és amit megígért, azt 
megtartja. 
- Amikor azt gondoljuk valamiről, hogy túl sok nekünk, olyankor az ördög ad nekünk olyan 
gondolatokat, amelyek hatására ezt gondoljuk. Az ördög mindig próbálja megtéveszteni 
Isten gyermekeit minden lehetséges módon!  
 
A bűnbánat azt jelenti, hogy teljesen elfordulunk minden bűntől és bálványtól az 
életünkben. 
 
- Az ógörög nyelvben (amelyen az Újszövetség íródott) a bűnbánatot és a bűnökből való 
megtérést egy szó fejezi ki. Magyarul így írhatjuk körül a pontosítás kedvéért: 
- Meg kell bánni a bűnt (bűnbánat) és elhagyni azt és utána odafordulni (megtérni az Isten 
által eredetileg nekünk szánt helyre) Jézushoz. 
- Bűnbánat nélkül nem lehet odafordulni Jézushoz. Ahhoz, hogy meg tudjunk térni, először 
meg kell bánni és elhagyni a bűneinket. 
- Két egymáshoz kapcsolódó fogalomról van tehát szó. A megtérésnek előfeltétele a 
bűnbánat. 
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- Apcs 3:19  „Bánjátok meg azért (a bűneiteket) és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 
bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől”. 
Isten igéjére hittel és bűnbánattal kell válaszolnunk. 
 
- „Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza szét.” 
- A hitet és a megtérést (bűnbánatot) Isten egybeszerkesztette. A kettőnek együtt kell járnia 
minden keresztyén ember életében. 
- Ma sok igehirdető csak azt hangsúlyozza a hívőknek, hogy fogadd el, fordulj oda 
Jézushoz, de nem hangsúlyozzák a bűnbánatot és a bűnöktől való elfordulást.  
- Péter azzal kezdte az Ap. Csel. 3:19-ben, hogy bánjátok meg bűneiteket, ami előfeltétele 
annak, hogy valaki utána oda tudjon fordulni (megérni) Jézushoz. 
- Ahhoz, hogy az elektromos áram átfolyhasson egy áramkörön, szükség van egy pozitív és 
egy negatív pólusra. Ha csak pozitív vagy csak negatív pólus van, akkor nem fog folyni az 
áram. A hit olyan, mint az áramkör pozitív pólusa, a bűnbánat (megtérés) pedig olyan, mint 
a negatív pólus. Csak ha együtt van a kettő, akkor lesz kiegyensúlyozott a keresztyén 
életünk.  
 
Bármi, ami átveheti Isten helyét az életünkben, az egy bálvány. Lehet az pénz, 
gazdagság, munka, sport, vagy akár a saját törekvéseink. 
 
- Az Ószövetség idején az emberek szemmel látható (külsőleges) bálványokat imádtak Isten 
helyett (pl. fa- vagy kőszobrok). 
- Az emberek szívében is lehetnek bálványok, és ezektől nehezebb megszabadulni, mert 
nem annyira nyilvánvalóak. 
- Onnan tudod megállapítani, hogy a te szívednek mi a bálványa vagy mik a bálványai, 
hogy mi az, amin a szabad idődben a legtöbbet gondolkodsz (miután az iskolai, tanulási 
kötelességeidet teljesítetted, mert ezek szükséges dolgok).  
 
Meg kell bánnunk az olyan bűnöket, amikor rossz dolgokat tettünk. 
Meg kell bánnunk az olyan bűnöket, amikor elmulasztottunk jó dolgot cselekedni. 
Meg kell bánnunk az olyan bűnöket, amikor szűkölködünk Isten dicsősége nélkül, 
vagyis az életünk nem teljesen krisztusi. 
 
- Vannak cselekedeti bűnök, amikor olyan dolgot teszünk, ami Isten törvényével ellentétes. 
(1 János 3:4) 
- Vannak mulasztási bűnök, amikor meg kellett volna tennünk valamit, de nem tettük meg. 
(Jakab 4:17) 
- A Róma 3:23 azt mondja: „Mindannyian vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége 
nélkül”. Ez a legpontosabb meghatározása a bűnnek a Bibliában. A bűn az, ami híja van 
Isten dicsőségének. Isten dicsősége Jézus Krisztus földi életében nyilvánult meg 
tökéletesen. Ehhez tudjuk hasonlítani a saját életünket. Minden, ami nem krisztusi az 
életünkben, híján van Isten dicsőségének, tehát bűn.  
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Feladatok  
 
1. Miért engedi Isten, hogy próbákkal nézzünk szembe? 

   _____________________________________________________  
 
   _____________________________________________________  
 
   _____________________________________________________  
 
   _____________________________________________________  

 
2. Mi az, amit különösen el kell hinnünk, amikor próbatétel előtt állunk? 

   
   _________________________________________________   
 
   _________________________________________________  
 
   _________________________________________________  

 
3. Mit jelent a bűnbánat, és miből kell megtérnünk? 

   __________________________________________________  
 
   __________________________________________________  
 
   __________________________________________________  

 
4. Melyek azok a bűntípusok, amelyeket mindig meg kell bánnunk, és meg kell 
térnünk belőlük? 

   __________________________________________________  
 
   __________________________________________________  
 
   ___________________________________________________  
 
   ___________________________________________________  
 

   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  

 
5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket 

feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is 

megadja majd, hogy elszenvedhessétek. (1 Korinthus 10:13) 
 
Forrás: https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/ 


