
9. Megtérés minden bűnből  
 
A bűnbánat azt jelenti, hogy elfordulunk a bűntől, folyamatosan.  
- A megtérés és a bűnbánat szorosan összekapcsolódó fogalmak (az ógörög nyelv ezeket egy 
szóval fejezi ki). Azt jelenti, hogy elfordulunk a bűntől, és Isten felé fordulunk. 
- Ezt nem egyszer tesszük meg életünk során, hanem folyamatosan tennünk kell. Amint 
felfedezünk egy új bűnt az életünkben, el kell fordulnunk attól, meg kell bánnunk azt, és 
törekednünk kell rá, hogy többet ne kövessük el azt a bűnt.  
 
Ez nem azt jelenti, hogy többé nem fogunk bűnt elkövetni, hanem azt, hogy NEM 
AKARUNK bűnt elkövetni. Folyamatos bűnbánat esetén az Úr győztessé tesz minket a 
bűn felett.  
- Isten a szándékunkat nézi, amikor megtérünk egy bűnből. 
- Eleinte nem fogunk tudni győzedelmeskedni a bűn felett, de ha Isten látja, hogy nem 
akarunk többé bűnt elkövetni, és gyűlöljük a bűnt, akkor segíteni fog nekünk legyőzni azt.  
- Ezért kell mindig megtérni egy bűnből, amint felfedeztük arról, hogy az bűn. 
- Például, ha megtudod, hogy a harag bűn, akkor onnantól kezdve, törekedsz rá, hogy ne 
haragudj senkire (akár okkal, akár ok nélkül). 
- Ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogsz haragudni, de amikor megharagszol 
valakire valamiért, rosszul érzed magad tőle, és bocsánatot kérsz Istentől is, és attól az 
embertől is, akire megharagudtál, és ezért csúnyán beszéltél vele. Ezáltal, Isten kegyelméből 
egyre ritkábban fog megtörténni, hogy haragos leszel.  
 
Minden, amitől Isten azt akarja, hogy elforduljunk, az rossz nekünk.  
- Gondoljunk egy földi apukára. Egy apuka nem tilt meg olyan dolgokat a gyerekeinek, ami 
jó nekik (például nem mondja azt, hogy ne egyél tápláló ételeket, vagy ne menjél iskolába 
tanulni, mert ezek jót tesznek neked). Lehet, hogy azt mondja, ne barátkozz olyan 
barátokkal, akik rossz hatással vannak rád, vagy hagyj fel valamilyen rossz szokással 
(például veszekedés a testvéreiddel). 
- Isten egy tökéletes mennyei Atya, ezért ha Ő azt akarja, hogy valamitől forduljunk el, 
akkor biztosak lehetünk benne, hogy az olyan dolog, ami ártana nekünk (például harag, 
önzés, hazugság, stb), ezért jól tesszük, ha engedelmeskedünk neki.  
 
Jézus földi élete mindig példaként álljon előttünk, hogy hogyan éljünk. 
- Jézus eljött a földre emberként, teljesen megüresítette magát minden isteni előjogától, és 
bűntelen, tiszta életével megmutatta nekünk, hogyan éljünk úgy, hogy a mennyei Atya 
tetszését elnyerjük. 
- Jézus, mivel emberi testben élt, pontosan tudja, milyen érzés, amikor kísértést érzünk. Ő 
azonban soha nem engedett a kísértésnek, hanem a mennyei Atyához kiáltott segítségért. 
(Zsidó 4:16, 5:7)  
 
Az a reménységünk, hogy Jézus visszatér, és amikor visszatér, hasonlókká leszünk 
Hozzá, és ha bennünk ez a reménység van, akkor megtisztítjuk magunkat. 
Megtisztítani magunkat azt jelenti, hogy megbánjuk az életünk során elkövetett 
minden tudatos bűnünket. 
- Az 1 János 3:2-3 ír erről a reménységről. 
- Fontos tudni, hogy ez az élő reménység két részből áll: 1) Jézus vissza fog térni, 2) 
Amikor visszatér, olyanok leszünk, mint Ő. 
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- Onnan tudod, hogy megvan benned ez a reménység, hogy folyamatosan tisztogatod 
magad, egészen addig, amíg el nem éred Jézus szentségének színvonalát.  
- Ez egy élethosszig tartó folyamat, mert mindig fogunk felfedezni magunkban olyan 
dolgokat, amik nem krisztusiak. 
 
A tudatos bűn olyan, mint a jéghegy víz felett látható része.  
- Vannak tudatos és nem tudatos bűneink (amikről nem tudjuk, hogy azok bűnök).  
- Képzeljünk el egy jégkockát, amit beledobunk egy pohár italba. A jégkocka kb. 90%-a a 
folyadék felszíne alatt marad, és csak kb. 10%-a emelkedik a felszín fölé. 
- A tudatos bűneink olyanok, mint a jégkocka felszín feletti 10%-a, a nem tudatos bűneink 
pedig olyanok, mint a felszín alatti 90%. 
- Ha levágnánk a jégkocka felső 10%-át (azaz, ha megtérünk a tudatos bűneinkből), a 
felszín alatti 90%-ból újra a felszín fölé fog emelkedni egy kicsi rész (ezekből a bűnökből is 
meg kell térnünk). 
-A „jégkockánk” soha nem fog elfogyni életünk során (még Pál apostol sem érte ezt el), de 
törekednünk kell rá, hogy minél vékonyabb legyen.  
 
A lelkiismeretünk tisztán tartása által Isten és ember előtt, meg tudjuk tisztítani 
magunkat.  
- A lelkiismeretünk tisztán tartása azt jelenti, hogy nincsen tudatos bűn az életünkben, mert 
amikről tudomásunk volt, azokat megbántuk és megtértünk belőlük. 
- Amikor Isten világosságot ad egy új, olyan területre az életünkben, amit meg kell 
tisztítanunk, akkor azt minél előbb meg kell tennünk, hogy tiszta maradjon a 
lelkiismeretünk.  
 
Az Ószövetség idején a tisztaság külsődleges volt.  
Az Újszövetség idején a tisztaság belső tisztaságot jelent.  
- Az Ószövetség a külsőleg látható bűnöket hangsúlyozta. Például: ne tisztelj más isteneket, 
csak az Urat imádd, ne legyenek bálványaid, Isten nevét ne vedd hiába a szádra, tiszteld 
apádat és anyádat, ne ölj, ne törj házasságot, stb. (Tízparancsolat, 2 Mózes 20. fejezet) Aki 
ezeket tette, kívülről tiszta volt.  
- Az Újszövetség idején a belső bűnökön volt a hangsúly, ezektől kell megtisztítanunk 
magunkat. Jézus azokra a bűnökre hívta fel a figyelmet, amik a szívünkben vannak (harag, 
önzés, szeretetlenség, büszkeség, meg nem bocsátás másoknak, stb.) Az Újszövetség idején 
magasabban van a mérce, és ezektől a bűnöktől is meg kell tisztítanunk magunkat. (Hegyi 
beszéd, Máté 5-7. fejezetek) 
 
Amikor elismerjük, hogy égető szükségünk van segítségre, Isten Szent Szellemével 
segít nekünk megtisztulni belülről.  
- Egyedül, a saját emberi erőnkből képtelenek vagyunk győzedelmeskedni a bűn felett, és 
megtisztítani magunkat belőle. 
- A Szent Szellem erejével azonban lehetséges azoktól a bűnöktől is megszabadulni, amik a 
szívünkben vannak. 
- Az Ószövetség idején csak a külsődleges bűnökre vonatkozó parancsolatokat tudták 
betartani az emberek, mert nekik még nem adatott meg a Szent Szellem ereje. 



3 
 

- Az Újszövetségben azért van magasabban a mérce, és azért várja el tőlünk Isten, hogy a 
belső bűnökre vonatkozó parancsolatokat is betartsuk, mert Ő maga segít ebben a Szent 
Szellem erejével minden egyes embernek, aki megalázza magát Őelőtte, komolyan veszi a 
bűnét, és keresi a belőle való szabadulást.  
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Feladatok  
 
1. Milyennek kell lennie a bűnhöz való hozzáállásunknak? 

 
   _________________________________________  
 
   _________________________________________  
 
   _________________________________________  

 
2. Mit ad nekünk Isten, ha folyamatos bűnbánatra törekszünk? 

 
   ______________________________________  
 
   ______________________________________  
 
   ______________________________________  

 
3. Hogyan tudjuk folyamatosan tisztán tartani magunkat? 

 
   ___________________________________________  
 
   ___________________________________________  
 
   ___________________________________________  
 
   ___________________________________________  

 
4. Mi a legfontosabb különbség a tisztaságban az Ó- és az Újszövetség idején? Hogyan 
segít nekünk Isten abban, hogy ezt elérjük? 

 
   __________________________________________  
 
   __________________________________________  
 
   __________________________________________  
 
   __________________________________________  

 
5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé 
leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg 
fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja 
ő magát, amiképpen Ő is tiszta. (1 János 3:2-3)  
Forrás: https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  


