A BŰNMEGVALLÁS CSAPDÁI 2.
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Krisztus Szeretete Egyház Budapest, 2019. február 3.

Az Úr Jézus szeretetével köszöntelek benneteket. Azokat is, akik az interneten követnek
bennünket. A múlt vasárnap csak elkezdtünk egy tanítást, de nem fejeztük be. Igen felkorbácsolta az indulatokat. Tudtam, hogy ez egy tabutéma. Egy-két vallásos démon sikoltozni
fog. Mondta az Úr, ne foglalkozz vele, te csak hirdesd az én Igémet! Ez az én dolgom. Nem
az, hogy mások véleményével foglalkozzak. Engem egyvalaki véleménye érdekel, az Úré, az
pedig le van írva a Bibliában. Ehhez ragaszkodunk.
Az elmúlt alkalommal foglalkoztunk a bűnbocsánat kérdésével, ezen belül pedig a
bűnmegvallással, illetve a bűnmegvallás csapdáival fogunk foglalkozni. Megnéztük az
Ószövetségben, de nem találtunk arra gyakorlatot, hogy valakik tételesen egyesével bűnöket
vallottak volna meg. Most menjünk a Zsidó 9. fejezethez. A múlt alkalommal a Mózes 3.
könyvét, a leviták könyvét lapozgattuk végig, és megnéztük a törvényt. Pontosabban a
törvénynek a szertartási részét, hogy hogyan mutattak be áldozatokat a bűnért, milyen
szertartási rendszere volt az ószövetségnek. Hogyan bánt az ószövetségben Isten a bűnnel.
Hogyan, miért kellett bemutatni áldozatokat. Nézzük meg az Igét a Zsidó levélben:
Zsidó 9,22.
22. És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül
nincs bűnök eltörlése.
Ez tény, ez le van írva. Meg van írva. A bűntől semmilyen módon nem lehet
megszabadulni, csak a vér által. Mégis miért beszélek én erről? Mert az elmúlt évek, vagy
mondhatom az elmúlt évezredek folyamán az emberek elkezdtek olyan vallásgyakorlatokat
fölépíteni, amelyek az embert soha nem voltak képesek megszabadítani a bűntől, ezek közül
az egyik a bűnmegvallás. Ilyenkor tudom, hogy sokan megbotránkoznak, és sokan dühösek
lesznek rám, és most sokan haragudni fognak rám. Nem baj. Nem probléma. Az a bűn is már
megbocsáttatott, amit most gondolsz rólam. Hálát adok érted Istennek. De végig fogunk
menni az Igén, le fogjuk vetni a vallásos szemüvegünket. Le fogjuk vetni a vallásos gyakorlatokat, és félre fogjuk tenni azokat a kialakult szokásrendszereket, amik üres fellegvárakat
építettek fel, és meg fogjuk nézni azt a három újszövetségi igehelyet, ami konkrétan a
bűnmegvallásról szól. A múlt alkalommal erre már nem volt lehetőség.
Mindenki ismeri a Jakab 5,16-ot, mindenki ismeri az 1János 1,9-et, végig fogunk menni,
ne türelmetlenkedjetek! Ismerjük azokat a helyeket is, amikor Keresztelő János keresztelt,
benne van mind a négy evangéliumban. Amikor az emberek odamentek, megvallották a
bűneiket, és Keresztelő János megkeresztelte őket vízzel. Egy-két keresetlen szót intézett
hozzájuk, hogy viperák fajzatai, meg egyéb ilyeneket. Ahogy az ószövetségi próféták
szolgálatában az akkoriban benne volt. De nagyon érdekes, hogy a négy evangélium egyaránt
említi Keresztelő János szolgálatát. Ha megnézitek, a Lukácsban például már nincsen benne a
bűnmegvallás.
Az elmúlt 24 év folyamán, mióta az Úrba kerültem, megadatott Istentől az a kegyelem,
hogy több ezer alkalommal állhattam emberek előtt, és oszthattam meg Isten Igéjét. Ez egy
nagy kegyelem. Csak Őbenne dicsekszünk, semmi másban. De nem tudjátok elképzelni, hogy
mennyi emberrel találkoztam, akik a szélsőséges tanításoknak a nyomorúságát szenvedik el!
Találkoztam olyan emberekkel, akiket megnyomorítottak a gyülekezetekben a bűneikkel, a
bűnmegvallásokkal. Olyan erőszakos módon, olyan szélsőséges módon használtak olyan
Igéket, ami abban egyáltalán nincsen benne. Ezért hiába kényes téma, nem kényes téma, én
tudom, hogy nagyon sok gyülekezet épített két igeversre. Pontosabban, majd megnézzük, az
nem is annyira kettő, hanem egy. Egy igeversre épített egy olyan vallásgyakorlatot, ami
megnyomorítja, megalázza az embereket, és nem szabadítja meg őket a bűntől. Éppen ezért
nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, mert a sátán mindig a bűnnel manipulál. A vallásos
1

gondolkozás is a bűnnel manipulál, mert a vallás nem a Jézusra mutat, nem az Ő bevégzett
munkájára, hanem arra, hogy én mit csináltam. Amit te csináltál, az nem számít a bűneid
eltörlésével kapcsolatban egyáltalán. Mert a szent vér számít. Egy embernek először is újjá
kell születnie. Be kell, hogy kerüljön Isten országába. Erről már volt szó, lesz is szó. Ez nem a
mai nap témája.
De menjünk tovább, és végig fogjuk nézni azokat az igehelyeket, amire az elmúlt vasárnap
nem volt lehetőség. Először is nézzük meg Keresztelő János szolgálatát. Bármelyik evangéliumban megnézhetjük, akár a János evangéliumában is. A múlt vasárnap azzal kezdtük, hogy
Jézus nem kőtáblával jött. Mózes jött kőtáblával. Mózes hozta a két kőtáblát, Rajta volt bal
oldalán az, hogy mit csináljál, hogy hogyan szeresd Istent. A jobb oldalán meg az volt, hogy
hogyan szeresd a felebarátodat. Tulajdonképpen erről szól a két kőtábla. Ezt Mózes hozta le a
hegyről, Isten küldte. Nem emailben küldte, akkor még nem volt email, hanem Mózessel
leküldte a hegyről. Itt egy kis levél, olvassátok! Mert dicsekedtek magukkal a zsidók. Azt
mondták, hogy amit Isten mond, mi meg tudjuk tenni. Hát az nem egy olyan nagy dolog, amit
Isten mond! Akkor itt egy tízes, fiúk, osszátok be magatoknak! Ezzel az a baj, hogy az a tízes
az tökéletes. A törvény jó, ezt még egyszer hadd mondjam el! A törvény jó, a törvény szent, a
törvény igaz, a törvény tökéletes. De nem tud tenni semmit érted, hogy te is tökéletes legyél.
Semmit az égvilágon. Merev, rideg, semmit nem tud tenni érted.
A másik, amit szeretnék elmondani, hogy szenvedélyesen a bűn ellen vagyok. Szenvedélyesen! Azt hiszem, nincs olyan prédikátor ebben az országban, aki ne azt szeretné, hogy a
hívők szent életet éljenek, hogy bűn nélküli életet éljenek, egy jó életet éljenek, áldott életet,
bővölködő, gyarapodó, és mindenben növekedő életet éljenek. Azt hiszem, ilyen prédikátor
nem létezik. Vagy ha van ilyen, akkor szerintem az már orvosi eset. Ezt szeretnénk
mindannyian. Amiben a különbség van, és amiben a nézeteltérések vannak az, hogy hogyan
jutunk el oda, hogy az emberek jobbak legyenek, szentebbek legyenek – ez viszont már egy
kulcskérdés. Sokan választanak olyan utat, ami a hústest cselekedete. Nem a hit cselekedete,
hanem a hústest cselekedete. Ilyen módon nem lehet növekedni. Ha nem azt tesszük, amit az
Ige mond, hanem emberi kitalációkra, emberek által fölépített vallásokra, fellegvárra,
szemétre, a salakra építjük fel a hitünket, az nem jó. Mit mondott Jézus a homokra épített
várról? Azt, hogy összedől, mert csak az a ház fog megállni, ami a kősziklára, Krisztusra
építtetett. Dicsérjük az Urat ezért, hogy ez így van.
Éppen ezért menjünk a Jakab levélhez először, utána az 1János 1,9-cel foglalkozunk.
Nézzük meg, hogy emberek mire építettek föl olyan gyakorlatokat, amelyek nem
hitgyakorlatok, hanem hústest cselekedetek. Hogy embereket elkezdenek gyötörni, és kínozni
a bűneikkel. Miért prédikálok erről? Az elején már mondtam, hogy itt is rengeteg emberrel
találkoztunk a hosszú évek alatt, akik agyon voltak gyötörve, és tele voltak bűntudattal,
kiálltak a gyógyító sorba, hogy imádkozzunk, imádságot kértek, és elkezdtek sírni, zokogni.
Elkezdték mondani a bűneiket. Ledöbbentem, álltam és néztem, és nem az a tragédia az
egészben – bocsánat, hogy azt mondom, de úgy néztek ki, mint egy megvert rendőrkutya, akit
agyonvertek. Ezért beszélgettünk velük az összejövetel után, és sajnos annyira meg voltak
mérgezve, annyira el volt ültetve a tudatukba az, hogy ők bűnösök, hogy állandóan azon
gondolkodtak, hogy melyik bűnüket nem vallották még meg.
Elterjedtek olyan szélsőséges tanítások, hogyha nem vallod meg a bűneidet és meghalsz,
akkor a pokolba kerülsz. Olyan tanítások is elterjedtek, hogyha mondjuk férj és feleség este
lefekszik és előtte összevesztek, és lement a nap a haragjukkal, akkor, ha reggelre meghal
valamelyikük, akkor a pokolba fog kerülni, mert nem vallotta meg a bűnét. Ilyen
szélsőségekbe lehet eljuttatni embereket! Elmagyarázták embereknek, hogy azért nem
gyógyulsz meg, mert megvallatlan bűn van az életed fölött, és meg kell vallani a bűnödet! A
legutóbbi eset, amit hallottam, és nagyon elszomorított, a következő eset. Az egyik
testvérünket – mint mondtam a múltkor is – egy bűn-kommandó elkapta. Háromtagú bizottság
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elé állították, ott volt a gyülekezet, és hangosan el kellett sorolnia a bűneit. De nem elég, hogy
csak a sajátját! A szüleinek a bűneit is el kell kezdeni mondani, mert természetesen, akik ilyen
mértékben hisznek a bűnmegvallásban, azok hisznek a generációs átkokban is. Hogy miért
nem Jézus munkájában hisznek, azt nem tudom, de ez őtőlük kellene megkérdezni. Egyetlen
egy helyet mutasson nekem bárki a Bibliában, hogy tételesen minden bűnt föl kell sorolni, és
erre bármilyen parancsolat, utasítás van, akár az Ószövetségben, vagy akár az Újszövetségben. Ha megmutatod azt az igehelyet, amikor Jézus megparancsolta, hogy tételesen minden
bűnünket valljunk meg, akkor én leszek az első, aki letérdelek oda melléd, és sorolom a
bűneimet. De tudod, ilyet nem találsz a Bibliában. Találsz vallásos gyülekezetekben, de sehol
ilyet nem találsz a Bibliában.
Nézzük meg, hogy mi az, amire építkeznek. A múlt alkalommal is említettem, hogy a
Szentírás héberül és görögül íródott, illetve arámi nyelven íródott. Tehát úgy fordították le, és
tetszik–nem tetszik, ki kell, hogy mondjuk, hogy a fordító mindig egy kicsit benne van. Tehát
sok fordítása van a Bibliának. Én ezért szeretem megnézni az utóbbi időben, és szeretem jól
körüljárni azokat az igeverseket, meg azokat az igehelyeket, amik nem a Szentírásnak az
irányvonalában vannak. Ez a két igevers, amit most olvasok, ez sincs a teljes Szentírásnak az
irányvonalában. Tehát ha valami merőben eltér attól, akkor ott nagyon-nagyon körül kell
nézni, nagyon meg kell nézni, hogy miről van szó, mert egyetlen igeversre nem építünk föl
elméleteket. Ez történik általában.
Még egy kicsit előrébb megyek. Az elmúlt évszázadokban volt erről tapasztalat. Állítólag
ez a bűnmegvallás história, olvastam leírásokat, valaki szerint a VI. században kezdődött,
valaki szerint korábban. Nem szeretnénk egyetlen egyházat sem, meg senkit sem kárhoztatni,
ezt hadd mondjam el! Csupán a tényeket szeretném felsorolni. Eljutottunk a sötét középkorig.
Azt tudjátok, miért? Ennek az egyik központi témája, ideológiája a bűnmegvallás volt. Odáig
jutottak el a helytelen igehasználattal, hogy már bűnmegváltó cédulákat árultak, és ha az
emberek megvásárolják ezeket a bűnmegváltó cédulákat, majd attól meg tudnak szabadulni.
Akkor jött Kálvin meg Luther, akik ellene mentek ennek a vallásos hagyománynak, ennek a
tradíciónak, persze mind a kettő mártírhalált halt. Nyilván, mert a gonosznak az egyik
manipulációs eszközét támadták, kirúgták a hokedlit alóla. Óriási szellemi jelentősége van
annak, hogy mit prédikálunk!
Ugyanis mi történt, mikor jött a felvilágosodás, jött a reformáció? Megváltozott a világ!
Utána kezdődött el a gazdasági fellendülés. Ha kiszórjuk a szemetet az életünkből, a mi
életünkből, a hitéletünkből, akkor elkezdődik a felemelkedés. Szemétre nem lehet építeni.
Isten Igéjére kell, hogy építsünk, nem pedig az emberek által kitalált ostoba, vallásos fellegvárakra! Mert a vallás ostoba. A vallás mindig közéd és Jézus közé akar állni. A vallás mindig
azt mondja, hogy te nem mehetsz Jézushoz! Előbb majd eljössz hozzám, majd megbeszéled
velem, hogy te odamehetsz-e Jézushoz? Ezt teszi a vallás? Ezt teszi. Kiskorúságban tart.
Nézzük a Jakab levelet, olvassuk föl:
Jakab 5,16.
16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
Ez az igevers itt van. Ha önmagában nézem, nem olvasom el sem az előtte, sem a mögötte
lévő részt, kivehetem a szövegkörnyezetéből: valljátok meg bűneiteket! Ugye, ez van? A
következő, hogy meggyógyuljatok. Na, most álljunk meg! Mióta feltétele a gyógyulásnak az,
hogy mi megvalljuk a bűneinket? Ki a mi példánk? Ki az, akit mi követünk? Jézus. Amikor
Jézus kint volt a pusztában, ötezrek ott voltak vele, és imádkozott, és meggyógyította őket,
szerintetek az ötezer ember között volt-e valaki, aki aznap bűnt követett el? Az ötezrekről, ha
beszélünk, azok a férfiak, mert akkor a nőket, gyerekeket nem számolták. Sehol nem olvasod,
hogy figyelj ide, valld meg a bűneidet, és ha majd megvallottad a bűneidet, és eléggé tiszta
vagy, akkor majd meggyógyulhatsz, addig nem! Nem történt ilyen Jézus szolgálatában. Akkor
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nézzünk csak emlékezetből még egy helyet. A Lukács evangélium 5. részében van egy leprás,
aki odamegy Jézushoz. Azt mondta, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
Lukács 5,12–13.
12. És lőn, hogy mikor az egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes
ember: és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéré Őt, mondván: Uram, ha akarod,
megtisztíthatsz engem!
13. Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És
azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság.
Jézus azt mondta: Akarom, tisztulj meg! Ószövetségről beszélünk. Az ószövetségben a
gyógyulás lehetősége ugyanúgy megvolt. A gyógyulásnak valóban feltétele volt, hogy be
kellett tartani a törvényt. De ez mégis leprás volt. Hát valami nem volt rendben ezzel a
fickóval. Igaz? Jézus mondta, akarom, tisztulj meg! Nem mondta neki Jézus, hogy figyelj,
valld már meg a bűneidet, mert így nem fogok érted imádkozni, mocskosan hogy jössz ide?
Volt bűne? Egy halálos bűne volt, az biztos. Beteg létére bement az egészségesek közé.
Megszegte a törvényt. Mózes törvénye mit mond? Halálra kell az ilyet kövezni. Mit csinált?
Jézus meggyógyította.
A János 8. fejezetben olvassuk a házasságtörésen kapott asszonyt. Nem nézzük ezt most
végig, mert éjfélig itt leszünk. Tehát odament, odarángatták a vallásos farizeusok, hogy Jézust
tőrbe ejtsék, hogy házasságtörésen kapták ezt a nőt. Bűnt követett el. A bűn rossz, a bűn
szörnyű, a bűn tönkretesz. Elmondták Jézusnak, hogy mit csinált a nő. Te mit mondasz, hogy
mit csináljunk vele? Mert a Mózes törvénye azt mondja, hogy ez meg amaz! Jézus nagyon
egyszerűen válaszolt. Ismeritek a történetet, ha nem, akkor elolvassátok a János 8. fejezetében. Azt mondta a farizeusoknak, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ.
Akkor ott nagy csend lett. Gondolom, néztek egymásra, mondták, hm, hm. Ő tudja! Ha azt
mondom, én nem vagyok bűnös, Ő tudja, hogy mit csináltam tegnap. Lehet, hogy ugyanolyat
előtte, mint az a nő. Lehet, hogy tudja. Ha én most rádobom a követ, akkor lehet, hogy az én
fejemre fog visszahullani – gondolta mindegyik. Mi történt? Fölkapták a szent ruhájukat, a
nagy gőgjüket, és szépen elvonultak. Az a nő, az a szerencsétlen nő ott várta, hogy zuhogjon
rá a kő, ő tudta, hogy megérdemli a halált, tudta, hogy megérdemli a büntetést, tudta, hogy
megérdemli azt, hogy meghaljon, mert ezt írja a törvény. Ha az ószövetségben paráználkodtál
és rajtakaptak, meghaltál. Kész, vége! Ott megköveztek, mindjárt kész volt a sírod is. Ilyen
volt a törvény.
A nő ott maradt Jézussal. Képzeld el, hogy ennek a nőnek, aki tényleg mocskos dolgot tett,
azt mondta volna Jézus: Idefigyelj, te asszony, valld már meg a bűnödet! Mit gondolsz? Jézus
nem tudta, mit csinál? Azt mondta: Nem kárhoztatlak, menj, és többé ne vétkezzél! A
kegyelem – még egyszer elmondom – nem feloldása a bűnnek! Nem jóváhagyása a bűnnek.
Titusz levelet most nem nézzük meg, de ott van, hogy megjelent a mi Urunk Jézus
Krisztusnak az üdvözítő kegyelme, amely arra tanít bennünket, hogy megtagadván a
hitetlenséget, szentül, igazul éljünk e jelenvaló világban. Ha te szentséget akarsz, azt a
kegyelem tudja neked megtanítani, nem a törvény.
Maradjunk csak a Jakab levélnél. Hogy van ez? Mikor követ el az ember bűnt? Ezen
érdemes elgondolkodni. Ha megszegi Isten parancsolatát. Nem? Akkor bűnt követ el. Nem?
Szeretném megkérdezni tőletek, hogy mi az újszövetségi parancsolat? Így van. Oda is
lapozunk a Bibliában. Nézzük meg. Ismerjük az Igét.
János 13,34.
34. Új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást.
Hát, ha új parancs, akkor nem régi parancs, ugye? Ha Jézus azt mondta, hogy ez egy új
parancs, akkor ez egy új parancs. Mert a régi parancsolatokat ismerték a zsidók. A régi
parancsolat az a Tízparancsolat volt. Új parancsolatot adok néktek. Hogy egymást
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szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Halleluja! Hogyan?
Fordítsuk meg ezt a dolgot. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Hogy
tudsz úgy szeretni, ahogy Jézus szeret? Ha nem ismered az Ő szeretetét, amíg el nem fogadod
az Ő szeretetét, addig nem tudod. Mert ami nincs benned, azt nem tudod továbbadni. Amíg
nincs benned Isten szeretete, amíg nem értetted meg azt, hogy Krisztus mit tett érted, hogy Ő
mennyit szenvedett a bűnödért, hogy mit végzett el ott a keresztfán, addig nem tudod Istent
szeretni. Amíg még a saját cselekedeteiddel dicsekszel, amíg azt sorolod Istennek, hogy te mit
tettél, vagy én mit tettem, addig magaddal dicsekszel, nem Ővele. Hogy én mennyire szeretem
Istent! – mondta Péter. Láttuk, hogy mennyire szerette Istent. Háromszor is megtagadta. Mit
mondott János? A tanítvány, akit Jézus szeret. Ő megértette Isten szeretetét. Őt a szeretet
apostolának hívjuk. Hogy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket. Amíg ezt nem értjük
meg, amíg az Ő szeretete nincs bennünk, addig nem tudjuk úgy szeretni a felebarátunkat. Ez
az egyik parancsolat. Lapozzunk vissza az 1János leveléhez. Nézzük meg a 3,23. Igét:
1János 3,23.
23. Ez pedig az parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.
Tehát mi Isten parancsolata? Hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. Az Ő nevében
higgyünk. Mert ez a név minden név felett való. Ez Isten parancsolata. Jézus parancsolata
meg nem a Tízparancsolat, és nem a kőtábla, hanem sokkal fölötte van. Mert ha ezt a két
parancsolatot teljesíted, akkor a törvényt megtartottad. Menjünk vissza Jakabhoz. Szeretnék
nektek valamit itt elmagyarázni. Elolvassuk most az előtte levő néhány igeverset, meg az
utána levő igeverset. Valamit szeretnék itt megmutatni nektek.
Jakab 5,13–17.
13. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet
énekeljen.
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak
felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt
követett is el, megbocsáttatik néki.
16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
17. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és amikor buzgón imádkozott, hogy
ne legyen eső, nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig.
Miről szól itt ez az Ige? Az ember és ember közötti kapcsolatokról szól. Ez az igevers a
bűn tekintetében, még csak oda sincs írva, hogy valljátok meg a bűneiteket. Nincs odaírva,
hogy valljátok meg a bűneiteket. Milyen bűnről van szó? Isten és ember viszonylatáról van
szó, vagy ember és ember közötti bűnről lehet itt szó? Nem szeretnék semmi olyat
odamagyarázni, ami nincs ott, de vizsgáljuk meg. Nézzük meg! Nagyon-nagyon kíváncsi
voltam, ezért megkerestem a görög szótárban. Kerestem, néztem a bűnt, hogy hol lehet ebben
a hiba? Hol lehet itt félrefordítva? Nincs itt félrefordítva semmi az égvilágon. Az a szó, hogy
valljátok meg, görögül úgy hangzik, hogy „exomologeo”. Több jelentése van, ebből az egyik
a megvallani. A fordító ezt választotta, valljátok meg bűneiteket. Társas kapcsolatban élünk,
közösségbe járunk, gyülekezetbe járunk. Vannak-e ott súrlódások az emberek között? Így
van, vannak. Miről beszél itt az Ige? A megbocsátásról. Jézus tanított-e arról, hogy meg kell
bocsátanunk? Kiírtam egy csomó igehelyet, ahol beszél Jézus. A két adósról például. A
megbocsátásról beszél, ha csak a Márk 11. fejezetet nézzük.
Márk 11,25.
25. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
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Nem kísértetiesen beillik ez ide? Nem véletlenül. Tehát az exomologimai, itt a valljátok
meg, az lehet, hogy magyarázza el. Igen, megbántunk embereket. Itt arról beszél a Biblia,
hogy béküljünk meg egymással, valljuk meg a bűnünket, a vétkünket, hogy bocsánat,
megbántottalak, megsértettelek a múltkor. Vagy valamit tettem ellened. Ez biblikus? Erről
tanít Jézus? De hogy én elkezdjem neked felsorolni a bűneimet, erre sehol nem találsz
gyakorlatot az Igében. Sehol! Erre ráépítették azt, hogy akkor meg kell vallanunk a bűnöket.
Nincs odaírva, hogy milyen bűnt vallasz meg. De az meg főleg nincs odaírva Jakabnál, hogy
majd Isten meg fogja bocsátani az ellene elkövetett bűnödet! Jelentem, 2000 évvel ezelőtt
megbocsáttatott minden bűnöd! Amit tegnap követtél el, amit ma, amit most rosszat gondolsz,
az is, és amit holnap el fogsz követni, az is. Ha nincs megbocsátva minden bűn, akkor
lehetetlen, hogy az ember a mennybe kerüljön. Mert Jézus vére minden bűnért örök
engesztelő áldozat volt. Nem az én megvallásom fog engem megmenteni, hanem az Ő vére
már rég megmentett! Múlt idő.
Tehát ha megnézzük most ezt a Jakabot: van-e ebben olyan magyarázat, hogy akkor össze
kell jönnünk, és mindenki előtt föl kell sorolnunk a bűneinket? Hadd mondjam el neked, hogy
a bűnt nem megvallani kell, hanem elhagyni! Ha egy disznó elmondja, hogy disznó, továbbra
is disznó marad. Gondolom, sokan láttátok a Mel Gibson filmjét, a Passiót. Ha valaki, én
nagyon gyűlölöm az erőszakot, és bevallom, nem is tudtam végignézni. Kijöttek a könnyeim,
amikor láttam, hogy mit tettek Jézussal. Cafatokra tépték a húsát. Minden bűnünkért
megkorbácsolták, megbüntették. Azt nem lehet elmondani, hogy mennyit szenvedett! És van
valakinek képe odamenni és azt mondani, hogy te Jézus, itt vannak még ezek a bűnök, ezeket
még nem vitted el?! Ezek után ezzel a mocsokkal nekem nincs képem odaállítani! Nem
akarok kárhoztatni senkit. Ezek után a bűneimet sorolom? Te Jézus! Még ezt nem tetted meg?
Lehet, hogy még ezt a bűnt nem vitted el? És ezt nevezik egyesek hitnek, amikor ilyen
dolgokat mondanak? Jézus néz rá: gyerekem, miről beszélsz?
Olyan, mint a gyógyulás. Jaj, Istenem! Mikor gyógyítasz már meg? Mikor gyógyítasz már
meg? Isten meg néz: gyerekem, baj van nálad? 2000 évvel ezelőtt a sebeimmel meggyógyultál! 2000 évvel ezelőtt minden bűnödet elvittem! Miről beszélsz nekem? Ha
megvallod folyamatosan a bűnödet, akkor mi fog történni? Semmi. A disznó elmondja, hogy
disznó, és továbbra is disznó. Akkor jutsz ezzel valahova? Az ördög beleültetett embereket
olyan ringlispílbe, ami csak pörög, pörög, és pörög, és el fogsz szédülni. De ez még a bűntől
senkit nem szabadított meg, és nem is fog. Mert a Jézus vére volt az ár a bűneinkért. Tudom,
ezt sokan nem szeretik hallani. A rabszolgatartók, akik bűnben akarják tartani az embereket,
az ördög munkatársai. Az ördög akar bűnben tartani téged. Az ördög szeretné azt, hogy
bűnösnek érezd magad, hogy mocskosnak érezd magad. Amikor a bűneidet sorolod, az az
ördög fülének muzsika, és nem Isten fülének! Te Isten gyermeke vagy, király vagy és pap. És
odaállhatsz méltósággal Isten elé. Nem miattam, nem azért, amit én tettem, hanem az Ő vére
miatt, amit Ő megtett érettem. Mi ez, ha nem Jézus vérének a sárba tiprása? Ha azt hiszed,
hogy a te megvallásodtól leszel szabad, akkor nagyon eltévesztetted az Evangéliumot! És
lehet, hogy nem velem van a baj, mert az Igét nem én írtam, viszont hiszem az Igét. A bűn
gonosz, a bűn rossz. Dicsérjük az Urat, hálát adunk Istennek az Ő kegyelméért! A Jakabbal
végeztünk, azt hiszem. Ezek után, ha Jakab alapján még bűnöket akarsz vallani, akkor hajrá, a
te lelked rajta! Nyugodtan ülhetsz tovább a ringlispílen, maradhatsz a sötétségben, a te
dolgod. Semmi közöm hozzá.
Most már nem megyek vissza Keresztelő János bűnmegvallásos részéhez. Az az
ószövetség alatt volt még, ott megvallották a bűneiket.
Az 1János-ban található egyetlenegy igevers, ami az oszlopa a bűnmegvallók nagy
csapatának, meg az átokkergetők, meg a bűnkergetők csapatának.
1János 1,9.
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9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson
minket minden hamisságtól.
Itt van, le van írva, hogy meg kell vallanunk a bűneinket, hogy Isten megtisztítson
bennünket minden hamisságtól. Ide van írva! Tudjátok, az is meg van írva a 2Korinthusban,
hogy a betű megöl, és a Szellem az, ami megelevenít.
Galata 2,9.
9. És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik
oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújták nékem és Barnabásnak, hogy mi a
pogányok között, ők pedig a körülmetéltek között prédikáljanak:
Ki a Kéfás? Péter. Tehát magyarul: János, Jakab és Péter a zsidóknak prédikáltak. Milyen
érdekes, hogy Pál apostol egyszer sem említi a bűnmegvallást! Megírta az Újszövetség
kétharmadát, és sehol nincs a bűnmegvallás Pál leveleiben. Meg kell nézni egy kis
történelmet. Több teológus szerint – nem tudom, hogy igazuk van-e – Jakab, és János is az
első levelét zsidó gnosztikusokhoz írta. Kik ezek? Ezek olyan emberek voltak, akik
kereszténnyé lettek, vagy pedig nem lettek kereszténnyé, de egy szélsőséges evangéliumot
hirdettek. A kegyelmet, ahogy Júdás levele is írja, bujálkodásra fordították. Olyan dolgokat
hirdettek, hogy: Nem számít a bűn, nem vagyok bűnös, mert mi az Ábrahám magva vagyunk!
Ki dicsekedett ezzel Jézusnak? A farizeusok. Azt mondták Jézusnak, hogy mi nem paráznaságból születtünk. Tehát volt egy olyan zsidó elképzelés, hogy aki az Ábrahám magva, az
Isten fia. Jézus elmagyarázta nekik: Ha Ábrahám lenne a ti atyátok, akkor hinnétek nekem, és
akkor nem akarnátok megölni. A ti atyátok az ördög, mert az ördög akar megölni engem!
Nem lapozunk most oda, de volt egy ilyen elképzelés, és ez a fajta gondolkodásmód jelen volt
a gnosztikusoknak a körében is. Úgy gondolták, hogy ők tökéletesek. Most olvassuk el az
János első levelét, de most már az elejétől, és ne szedjük ki a szövegkörnyezetből. Most egy
kicsit ilyen szemmel nézzük meg ezt az 1Jánost, hogy kihez íródott. A Biblia minden
kereszténynek íródott, de nem minden része keresztényeknek szól. Vannak olyan igerészek,
ami a pogányoknak szólnak, van olyan igerész, ami a zsidóknak szól, van olyan rész, ami az
újjászületett hívőknek, és a keresztényeknek szól, és van, hogy keverve van egy-egy levélen
belül is. Ha nem figyelmesen olvasod, akkor bemész a sűrűbe te is, meg én is. Tehát körül kell
nézni, hogyan van ez az egész.
1János 1,1–10.
1. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit
szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről
2. És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek
az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk;
3. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen
velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus
Krisztussal.
János miről beszél? Elmondja, hogy nekünk közösségünk van az Atyával, közösségünk
van a Fiúval.
4. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen.
Nem tudjuk, kik azok a „nektek”. Amikor János azt mondja, hogy atyámfia, az lehet egy
zsidó, de amikor azt mondja, hogy fiacskáim, akkor újjászületett keresztényekhez beszél.
5. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten
világosság és nincs Őbenne semmi sötétség
Az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség.
6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és a sötétségben járunk, hazudunk, és
nem az igazságot cselekesszük.
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Bárki mondhatja azt, hogy én a világosságban járok, én egy hívő vagyok, de ettől még nem
biztos, hogy ő hívő, csak azért, mert ő azt mondja, hogy hívő. Azért, mert nincs élő kapcsolata
Istennel.
7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk
van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Mikor járunk világosságban? Hogy járhatunk világosságban egyedül? Ki járhat világosságban? Aki Krisztusban van! Ezt írja János is, hogy a világosságban, amint Ő maga a
világosságban van. Hogy lehetsz olyan világosságban, amilyenben Ő? Ahogy az 1János 4,17ben írja, hogy amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Amint Ő világosságban van,
közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket
minden bűntől. Ez egy nagyon érdekes igevers. Ha ez a Zsoltárokban lenne, akkor lehet, hogy
odaírnák: „szela”. Állj meg itt, és gondolkozz el rajta! Ez az a hely! Kiről beszél ez az Ige?
Egy hívőről, aki a világosságban van, aki úgy van, mint Ő. De ha világosságban vagy, akkor
miért kell megmosnia a vérnek? Tudod miért? Azért, mert a keresztények vétkeznek.
Szeretnénk, hogy ne vétkezzenek, de én nem álmodozó vagyok, hanem hívő. Mi történik, ha
egy keresztény vétkezik? A vér folyamatosan – ez egy folyamatos igeidő – megtisztít minket
minden bűntől. Most is tisztít téged a vér minden bűntől. Mert nincs két véráldozat. Ha a
véráldozat addig tart, amíg az első bűnöd, onnantól kezdve mi van veled? Jézus nem fog még
egyszer a keresztre menni, nem fog még egyszer meghalni érted. Ugyanaz az áldozat örökre
minden bűnért. Dicsérjük az Urat! Tehát mit csinál a vér, amikor Őbenne vagyunk, amikor te
egy újjászületett hívő vagy? A vér folyamatosan tisztít. A vér beszél értünk. Írja egy más
helyen, hogy Jézus vére jobban beszél értünk, mint Ábel vére. Az a saját igazságáért kiáltott,
de Jézus minden pillanatban, minden másodpercben a te igazságodért.
8. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csaljuk meg és az igazság nincs
bennünk.
Igaz ez? Igaz! Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk. Jézusnak ezzel dicsekedtek. Az előbb
már mondtam, hogy azt mondták, hogy nekik nincs bűnük. Voltak ilyen gnosztikusok, voltak
ilyen zsidók, meg vannak ilyen emberek, akik azt mondják, hogy nincs bűnük. Aki azt
mondja, az megcsalja magát. Nekünk is van bűnünk, de mi már nem vagyunk bűnösök. És
most jön az a rész:
9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson
minket minden hamisságtól.
10. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük Őt, és az Ő Igéje nincs
bennünk.
Na, akkor most jön a nagy kérdés. Ez kinek íródott? Kereszténynek, zsidónak, pogánynak?
Mert ha ez kereszténynek íródott, akkor Jánossal nagy probléma van, akkor Jánosnak
részleges amnéziája, vagy teljes amnéziája van, mert elfelejtette a második fejezetig, hogy mit
írt az elsőben. Mindjárt világosságot kapsz, hiszem.
1János 2,12.
12. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az Ő nevéért.
Kinek ír János? Írok néktek, gyermekek. Ki ez a gyermek? Ez egy újjászületett hívő, igaz?
Akkor itt valami gond van. Ha az én bűneim megbocsáttattak az Ő nevéért, akkor az előző
vers nem szólhat keresztényeknek. Menjünk vissza, és kielemezzük, elmagyarázom, hogy
miért. Hogy bizonyosságod legyen benne. Tudom, most egy-két ember nagyon dühös rám,
úgyhogy kapok kommenteket az interneten bőséggel megint, hideget, meleget, de a papír
elbírja. Jézussal csúnyábban bántak, Pállal még rondábban, a vallásosok azóta se változtak.
Pedig jó lenne, ha már megtérnének.
1János 1,9.
9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson
minket minden hamisságtól.
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Ez egy olyan ember, akinek meg van bocsátva a bűne? Ez majd akkor lesz megbocsátva,
ha megvallja, igaz? Akkor ez nem lehet egy olyan ember, akinek már megbocsáttattak a
bűnei! Föl lehet tenni egy másik kérdést is. Hányszor lehet megtisztulni minden hamisságtól?
Hányszor lehet megtisztulni minden hamisságtól szerintetek? Egyszer. És ez mikor történik
meg? Amikor újjászületsz – helyes válasz! Erre építették fel a bűnmegvallások szertartásait,
erre az egy igeversre. Egy igeversre nem építünk elméletet. Ez nem szólhat újjászületett
hívőnek. Gondolkozz rajta, nézz utána, és azt mondom, ne hidd el, amit én prédikálok! Ne
nekem higgyél, hanem az Igének! Nézz körül, hidd el, hogy az elmúlt 24 évben elég sokat
időztem, és eléggé el voltam akadva ezen az igeversen, hogy akkor most valljam a bűnömet,
ne valljam a bűnömet? Megbocsájttattak a bűneim, nem bocsáttattak meg? Akkor most mi a
csudát csináljak? Tanácstalan voltam. Hát oda le van írva! De ha ez lenne az én
bűnbocsánatomnak az alapja, akkor erről szerintem Jézus tanított volna bőséggel. De az Ő
vére az! Ránk mi vonatkozik? Olvassuk el még egyszer, hogy mi vonatkozik a hívőre:
1János 1,7.
7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk
van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Márpedig világosságban jársz? Világosságban vétkezel? Igen, sajnos igen. Vannak dolgok,
amik a növekedéssel járnak. Van, amit nem lehet kierőszakolni. Ha elültetsz egy almafát,
hiába várod a gyümölcsét azonnal, mert az föl kell, hogy nőjön, és utána terem gyümölcsöt.
Nem fog azonnal teremni. Hiába vallatod meg a fával a bűnét, hogy nem terem gyümölcsöt,
mert nem fog gyümölcsöt teremni akkor sem. Nem ettől fog gyümölcsöt teremni. Amint Ő
maga világosságban van, közösségünk van egymással. Mit okoz? Közösségünk van
egymással. A mi közösségünk az közösség az Atyával, a Fiúval, és közösség egymással.
Tehát hívők vagyunk, és a Jézus Krisztus Fiának a vére megtisztít minket minden bűntől
folyamatosan. Folyamatosan tisztít minket minden bűntől, és növekedünk. Dicsőség legyen az
Úr Jézus Krisztusnak! Hálát adunk Istennek, hogy Ő ezt elvégezte!
Tehát erre a két Igére olyan veszélyes, szélsőséges, igeellenes vallásgyakorlatokat, bűnmegvalló szeánszokat építenek, amelyek hívők tömegeit vezették és vezetik tévútra mind a mai
napig. Embereket megaláznak, megfélemlítenek, megszégyenítenek, megnyomorítanak, akár a
depresszió, vagy az elmeháborodottság határáig is elkergetnek embereket a bűnmegvallással.
Mi a másik csapdája a bűnmegvallásnak? A szélsőségekről hadd beszéljek. Az egyiket már
mondtam: ha nem vallod meg a bűnödet, akkor a pokolra kerülsz. Ez az egyik hazugsága az
ördögnek. A másik szélsősége pedig az, hogy nem számít, ha bűnt követek el, majd úgyis
megyek, és megvallom! Ez meg a másik szélsőség. Még egyszer mondom, hogy a bűnt nem
megvallani kell, hanem elhagyni! És ennek nem a bűnmegvallás a módja. Mit csinálsz,
amikor meg-megvallod a bűnödet? Akkor mit erősítesz? Akkor a keresztről beszélsz? Az
ördög szeretné, ha mindenről beszélnél, csak arról ne, hogy Jézus mennyire szeret téged. Csak
arról ne, hogy Jézus mit tett érted, csak arról ne, hogy Jézus szeretne téged gyarapítani, csak
arról ne beszélj! A bűnökről, azokról lehet! Tehát nagyon veszélyes alapok ezek!
Milyen alapok vannak még az elmúlt időszakokban a bűnmegvallásra? Például a Máté
16,16-ot szokták használni. Aki bűnöket vallat meg, az mit csinál gyakorlatilag? Közéd és
Jézus közé áll. Odamehetsz-e bármikor Jézushoz? Természetesen. Ki neked Jézus? A
Megváltód, az Üdvözítőd, a Barátod. Úgyis megvallod egyébként a bűnödet, mert az ember
megteszi önkéntelenül is, hogy azt mondja: Uram, bocsáss meg! De az Úr ilyenkor azt
mondja, hogy már megbocsátottam neked, ne mondd már annyiszor, hogy bocsáss meg!
Nézzük meg Dávidot! Dávid nagyon elgondolkodtatott. A 2Sámuel 12-t nézzük meg, a 13as vers. Az Ószövetségben vagyunk, és Dávidról szól a történet. Tudjuk, hogy Dávid Isten
szíve szerint való ember, csodálatos embere Istennek, nagyon szereti az Urat. Nagyon sok
üldözést szenved, fölkenik királynak, de a kenetét vesztett király, Saul állandóan üldözi, meg
akarja ölni, bujdosik. Közben ellenség támadja meg az országot, akkor az ő szíve fölindul, és
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megy a csapataival, kiűzi az ellenséget. Nagyon szereti az Urat. Azt mondja az Ige, hogy
elesnek a legjobbak is. Dávid is elesett, elcsúszott, olyan bűnbe vitte őt az ő szeme, a
kívánsága, ami talán még egyetlen gyülekezetben sem fordult elő, még itt Magyarországon
sem. Meglátta Betsabét, egy szép nőt látott fürödni, és szerelem gyúlt a szívében. Sajnos,
olyan dolgot tett, ami bűn, ami paráznaság. Házasságtörést követett el, és Betsabé teherbe
esett. De volt egy kis probléma, a nő férjnél volt. A férje Uriás volt, aki Izrael seregében
harcolt. Annyi gerinc nem volt Dávidban, hogy vállalja a tettét. Be akarta küldeni a férjet a
feleségéhez, azt remélve, hogy valahogy sikerül elsimítani ezt a dolgot, és úgy feltüntetni,
hogy a gyermek nem Dávidtól, hanem a férjétől lehet. De Uriás nem ment be a feleségéhez,
mert azt mondta: Hogy mennék be a feleségemhez, amikor a bajtársaim kint harcolnak? Kint
aludt a szabadban, nem tudta rávenni, hogy bemenjen a feleségéhez. Egy nagyon gonosz
tervet forralt Dávid: megölette az ammonitákkal.
Aztán jött a próféta, Nátán, és elmondta a történetét. Egy embernek sok báránya van. Van
egy másik ember is, egy szegény ember, annak csak egy báránya van. És az a gazdag ember
elvette attól a szegény embertől azt az egy bárányát. Te Dávid, mit érdemel az ilyen ember? –
kérdezte Nátán próféta. Halál, halál! Négyannyit adjon! És akkor jött a döbbenet: Te vagy az
az ember, Dávid! Akkor nézd meg, hogy erre mit mondott. Engem az érdekelt, hogy hogyan
reagált Dávid, amikor ráeszmélt a gaztettére. Nem is ő eszmélt rá, hanem a próféta vezette rá.
2Sámuel 12,13.
13. Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.
Egy ilyen gaztett után ez volt a bűnmegvallás. De Dávid nagyon megfizetett. A bűnt nem
lehet megúszni büntetés nélkül az újszövetségben sem! Nem Isten fog megbüntetni, hanem a
bűnödnek a következménye fog téged megbüntetni. Nem lehet megúszni! Igen, elvesztette
Dávid négy gyermekét. Rengeteget szenvedett, és azt mondta, hogy a tetted miatt a fegyver
állandóan ott lesz ellened. Nem lehet megúszni a gaztetteket, de Isten megbocsátott neki, mert
tényleg megbánta a bűnét, és megfordult. Nagyon jól ismeritek Dávid bűnbánó zsoltárát is,
51-es zsoltárt, az kimondottan arról szól.
Zsoltárok 51,1.
1. Könyörülj rajtam én Istenem a Te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak
sokasága szerint töröld el az én bűneimet!
Nem a bűneit sorolja, hanem Istent dicséri! Odamegy Istenhez, mikor bajba került. Ez a
másik baj a bűntudattal. Amikor bűntudatot keltenek az emberben, hogy: Nem mersz
odamenni Istenhez, mert nem hiszel az Ő szeretetében, nem hiszel az Ő kegyelmében, nem
hiszel az Ő bevégzett munkájában, egyedül akarod megoldani a dolgodat. Nézd meg Júdást,
hogy mire ment a bűnmegvallásával!
Máté 27,3–5.
3. Akkor látván Júdás, aki Őt elárulá, hogy elítélték Őt, megbánta dolgát, és
visszavitte a harminc ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek
4. Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi
közünk hozzá? Te lássad.
5. Ő pedig eldobván az ezüstpénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát
Ennyit tudsz elérni a bűnmegvallásoddal. Mi ez, ha nem egy megtérés? Ez egy igazi
megtérés. Júdás igazán szerette a pénzt, folyamatosan lopta a pénzt Jézus szolgálatában is. Mi
történt, amikor rádöbbent a rettenetes cselekedetére? Megbánta, megvallotta, visszavitte a
pénzt, tényleg megtett mindent. Mit ért el a saját erejéből? Semmit az égvilágon. Ez a baj a
bűnmegvallással, hogy sok ember azt gondolja, hogy a bűnmegvallása miatt van
bűnbocsánata. Emberek sokaságával találkoztam, akik minden héten megvallják a bűneiket,
de nincs élő kapcsolatuk Istennel. Nem jutsz semmire a bűnmegvallásoddal! Jézushoz kell,
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hogy gyere, újjá kell, hogy szülessél, és Jézus akkor már megbocsátott neked. Ő nem várta
meg, amíg Jézus meghal, és feltámad. A saját erejéből elveszett. A saját erejéből ide jut
mindenki!
Zsoltárok 51,2–7.
2. Egészen moss ki engem az én álnokságomból, és az én bűneimtől tisztíts meg
engem;
3. Mert elismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
Mit akar mondani Dávid ezzel? Nem akarom, hogy előttem legyenek a bűneim, ments meg
ettől, szabadíts meg engem ettől! A bűnt nem megtartani kell, és sorolni!
4. Egyedül ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a Te szemeid előtt; hogy
igaznak találtassál beszédeidben, és tisztának, midőn ítéltetel.
5. Ímé én vétekben formáltattam, és bűnben fogant engem az anyám.
6. Ímé, Te az igazságban gyönyörködsz, amely a bensőben van, és az elrejtett
bölcsességre tanítasz engem.
7. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engem, és a hónál fehérebb
leszek
Nem sorolta tételesen Dávid sem a bűneit. Hálát adok Istennek, abbahagyom. Egy nagyon
jó Istenünk van. Ha rabszolgatartók keze alatt vagy, akik nyaggatnak, vallatnak, és a sárba
taposnak a bűneiddel, amikor ott vagy, azt mondom, hogy szabadulj meg a rabszolgatartóidtól! Menj Jézushoz, Ő szeret téged, Ő átölel téged, Ő minden bűnödből megmosott
téged, és a szeme fénye vagy! Ámen. Dicsérjük az Urat!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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