
14. Megváltás a bűnből 
 
Az első ígéret az Újszövetségben az, hogy Jézus meg fog szabadítani minket MINDEN 
BŰNÜNKTŐL.  
 
- Az legelső ígéret az Újszövetségben így hangzik: (…) nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő 

szabadítja meg az ő népét annak bűneiből”. (Máté 1:21) 
- Jézus neve tehát azt jelenti, hogy „aki megszabadítja a népét a bűnből”. Nem a pokol 
tüzétől ment meg, hanem a bűneinktől, amelyek a pokolra juttatnak minket! 
 
A bűn a legnagyobb gondunk, amelyből meg kell szabadulunk úgy, mint Dávidnak 
Góliáttól. Ha megszabadulunk a bűntől, minden más problémától is megszabadulunk 
az életünkben.  
 
- Az emberek legnagyobb problémája nem a betegségek, a pénzügyi nehézségek, nehéz 
családi körülmények, stb., mert ezek nem juttatnak minket a pokolba, hanem a bűn, mert a 
bűn a pokolba juttathat minket. 
- Ezért meg kell szabadulnunk a bűntől. Csak Jézus tud megszabadítani minket a bűn 
erejétől, vagyis attól, hogy ha már felismertük és megbántuk egy bűnünket, ne kövessük el 
ugyanazt a bűnt minden nap. 
- Amikor Dávid szembeszállt Góliáttal, és legyőzte őt, az összes többi filiszteus elfutott az 
izraeliták elől. 
- Góliát olyan, mint a bűn, ami minden más problémának a gyökere és okozója. 
- Ha Dávid a gyengébb filiszteusokat győzte volna le, Góliát továbbra is ugyanúgy ott 
tornyosult volna felette. Az olyan lett volna, mintha valakinek egy komoly tüdőbetegsége 
van, aminek néhány tünete a láz és fejfájás, és az orvos csak egy sima lázcsillapítót adna a 
betegnek. Ettől megszűnnének ugyan a külső tünetek, de a súlyos betegség a testén belül 
továbbra is megmaradna. 
- Sok ember arra koncentrál, hogy a kisebb problémáitól megszabaduljon (pl. betegség, 
pénzügyi nehézség), de ha minden probléma gyökerétől, a bűntől szabadulna meg, akkor az 
összes többi probléma magától megoldódna! 
 
Az Ószövetségben az emberek bűnbocsánatot nyertek. Az Újszövetségben azonban 
megszabadulhatunk a bűntől.  
 
- Az Ószövetségben is nyerhettek az emberek bűnbocsánatot. Erről olvashatunk pl. A 103. 
Zsoltárban (1-3) és a 32. Zsoltárban (1-2). 
- Senki nem volt viszont az Ószövetség idején, aki elmondhatta volna magáról, hogy 
megszabadult a bűneiből. Csak Jézus tud megszabadítani minket a bűneinkből. 
- Az Újszövetség egyik legfontosabb megkülönböztető jegye, hogy nem csak megbocsátást 
nyerünk a bűneinkre, hanem meg is szabadulhatunk tőlük. 
- Az Újszövetséget Jézus alapította meg, és emlékezzetek rá, mit jelent az Ő neve! 
 
Jézus nem csak azért jött, hogy a bűn büntetésétől megszabadítson minket. Azért is 
jött, hogy megszabadítson minket a bűn erejétől. 
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- Amikor Jézus meghalt a kereszten, magára vette az egész világ összes létező (és később 
bekövetkező) bűnét. Ő szenvedte el azt a büntetést a bűneinkért, amit mi érdemlünk. A 
kereszthalálával utat nyitott nekünk egy új Életre is, ami segít nekünk abban, hogy 
megszabaduljunk a bűn erejétől az életünkben, azaz segít nekünk, hogy ne kövessük el 
ugyanazt a bűnt minden nap. 
- Képzeld el, hogy egy kisfiú beleesik egy gödörbe annak ellenére, hogy az apukája előre 
figyelmeztette, hogy ne menjen a gödör közelébe. A kisfiú kikiabál a gödörből az 
apukájának: „Apa! Nem engedelmeskedtem, és beleestem a gödörbe. Sajnálom! Kérlek, 
bocsáss meg!” Az apuka erre azt mondja: „Rendben van, fiam. Megbocsátok! Viszlát!”, és 
elmegy onnan. 
- Isten nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem ki is húz minket a gödörből, vagyis 
megszabadít minket a bűn erejétől.  
 
Jézus nem csak a bűn külső tüneteitől szabadít meg minket. Ő megszabadít minket 
bűn gyökerétől is, ami bennünk van, és a természetünket hajlamossá teszi a bűnre.  
 
- Képzeljük el, hogy valakinek olyan betegsége van, ami a bőrén fekélyek formájában 
jelenik meg. Kaphat rá egy gyógykenőcsöt, ami lehet, hogy elmulasztja a fekélyeket a 
kezein, de később azok megjelennek mondjuk a lábain. Ez azért van, mert a belső 
betegséget nem kezelték, csak a külső tüneteket. Ha azonban bevesz egy orvosságot, ami 
meggyógyítja a belső betegségét, ami a külső tünetek okozója, akkor nem kell többé a 
tüneteket kezelni, azok maguktól megszűnnek. 
- A bűn is ilyen. Bennünk van, és folyamatosan lefelé húz minket, hogy ne 
engedelmeskedjünk Istennek. Ez olyan, mint egy belső betegség, amelyet csak Jézus tud 
meggyógyítani bennünk.  
 
Jézus élete megtart minket a bűn törvényével szemben, amely körülvesz minket. 
Ahogyan megtarthatunk a kezünkkel egy Bibliát a gravitáció törvénye ellenére, amely 
lefelé akarja azt húzni.  
 
- A 2 Korinthus 3-ban Pál apostol összehasonlítja az Ószövetséget az Újszövetséggel. 
- A 2 Kor. 3:9-ben azt olvassuk, hogy az ószövetségi törvény a „kárhoztatás szolgálata”, az 
újszövetségi törvény azonban „az igazság szolgálata”. 
- A bűn és a halál törvénye olyan, mint a gravitáció törvénye, amely folyamatosan lefelé húz 
minket. A Szent Szellem törvénye, amely Jézus Élete bennünk, megtart minket az eleséstől 
annak ellenére, hogy a bűn és a halál törvénye ugyanúgy lefelé húz minket, mint a 
gravitáció.  
 
Az Ószövetségben a Szent Szellem külsőleg jött el, de most már bennünk lehet és 
megszabadíthat minket a bűntől.  
 
- Az Ószövetség idején a Szent Szellem rászállhatott egyes emberekre, és felöltöztethette 
őket, mint egy ruha. Így tudta például Sámson puszta kézzel széttépni az oroszlánt – de a 
bűneitől nem tudta megszabadítani őt. 
- Az Újszövetség idején a Szent Szellem bennünk lakozhat, és segít legyőznünk a bennünk 
élő „oroszlánokat” (pl. harag, gyűlölet, keserűség, irigység, stb.)  
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Feladatok  
 
1. Mi az első ígéret, amit Isten adott nekünk az Újszövetségben? 

 
   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  
 
  _________________________________________________  
 

2. Miben különbözik az újszövetségi ígéret az ószövetségitől? 
 
   __________________________________________________  
 
   ___________________________________________________  
 
   ___________________________________________________  
 
   ___________________________________________________  

 
3. Hogyan ment meg minket Jézus Élete a bűntől? 

 
   ______________________________________________  
 
   ______________________________________________  
 
   ______________________________________________  

 
4. Hol lakozhat most már a Szent Szellem, és mi a különbség a korábbihoz képest?  

 
   ____________________________________________________  
 
   ____________________________________________________  
 
   ____________________________________________________  
 
 

5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„(…) nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből”. 
(Máté 1:21)  
 
https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  


