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A BIBLIAI HIT – 9. A négyfajta megvallás
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. 09. 03.

Szeretettel köszöntünk benneteket! Elérkeztünk a Bibliai hit sorozat 9. részéhez. A mai
tanítás címe: A négyfajta megvallás
Fontos tanulmányoznunk a megvallás témáját, mert ezek komoly hatással vannak a
hitünkre. Az újszövetségben négyfajta megvallásról olvashatunk. Mindegyikhez van egy-egy
kulcs Ige. A Máté evangéliumban, a Római levélben, a Zsidó levélben, és az 1János levélben
találhatóak ezek a versek. Mindegyikben van egy közös vonás, egy közös szó, a megvallás
szó. Ezeket fogjuk ma tanulmányozni. Először meg kell különböztetni, hogy mi a bizonyság,
és mi a megvallás. Mert ezt sokszor a szentek is összetévesztik. A bizonyság az, amikor
valamilyen csodáról, gyógyulásról, vagy bármi más, isteni beavatkozásról a nyilvánosság előtt
bizonyságot teszünk, hogy Isten milyen jó. A megvallás pedig az, amikor az Igét valljuk meg
a szánkkal. Az Igét magunkra öltözzük az által, hogy kimondjuk.
Vizsgáljuk meg ezt a négyfajta megvallást Isten szemével, mert sok zűrzavaros gondolat él
a megvallással kapcsolatban. Az emberektől származó tanoknak a nagy problémája az, hogy a
négy fajta megvallást összekeverték. Ahhoz, hogy az Ige világosságában járhassunk, szét kell
választanunk ezeket. Akik ezt nem teszik meg, azok ez által zavart okoznak a gyülekezeti
Testben. Azt is fontos látni, hogy Jézus a négy evangéliumban a zsidókat tanította, az
újszövetségi levelek pedig Krisztus Testéhez szólnak. Korábban olyan alapelvet is
felállítottunk, hogy amikor olvasunk egy Igét, egy igerészt, meg kell vizsgálni, hogy ki
mondja, kinek mondja, és mit mond. Most ehhez hozzájön, ez előbbi gondolat, hogy Jézus
alapvetően a zsidókat tanította, az újszövetségi levelek pedig közvetlenül nekünk szólnak, a
mai egyházhoz. Felsorolom ezt a négy pontot, amivel ma foglalkozunk.
1. A zsidók bűnvallása
2. A hitünk megvallása
3. A bűnvallás
4. Az Ige megvallása
Ez lesz a mai menü.
1. A zsidók bűnvallása
Az Írásokban olvashatunk arról, hogy a törvény alatt élő zsidóknak meg kellett vallani a
bűneiket. Az Egyszerű fordításból olvasom.
Máté 3,1–2. 5–6. Egyszerű fordítás
1. Eljött az idő, amikor Bemerítő János megjelent Júdea pusztájában, és ezt az
üzenetet hirdette:
2. „Változtassátok meg a gondolkodásotokat és az életeteket, mert Isten Királysága
megérkezett!”
5. Sokan jöttek hozzá Jeruzsálemből, egész Júdeából és a Jordán környékéről, hogy
hallgassák.
6. Miután megvallották bűneiket, János bemerítette őket a Jordán folyóba.
Ez egy kép Isten szövetséges népéről, amint megvallották bűneiket, és János megkeresztelte őket a vízben. Ez a keresztség bemerítést, alámerítést jelent. A mai napon is így végzik a
Jordánnál, akik kimennek turistaútra a Szentföldre, valóságosan bemerítkeznek. Az egyházunkban is volt tavaly bemerítkezés. Ott pedig van egy bemerítő medence. Az Örömhíradó
újságban volt erről egy képsorozat. A kereszt előtt, az ószövetség végén élő izraeliták ez által
kaptak felmentést a bűneik alól. Ez a keresztségfajta nem az újszövetségben élők számára
adatott. Ez nem a kereszténnyé válás keresztsége. A vízkeresztség ugyanis nem képes
üdvösséget adni. Abban az időben Jézus még nem halt meg, és nem támadott fel. Ezért János
nem az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében keresztelt, csupán az Atya nevében. Kerestem
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hozzá Igét, de nem találtam. De ki lehet következtetni. Jézus még a földön járt, nem dicsőült
meg. Mivel Jézus még nem vitetett föl a mennybe, a Szent Szellem sem jött el. Tehát így alá
lehet támasztani a sorok között olvasva. Vannak felekezetek, akik a vízkeresztséget első
helyen tartják. Az első helyen az üdvösség van. Ezt követi a Szent Szellem keresztség, és
utána jöhet a bemerítkezés. A komornyik esete pont ezt mutatja. Három hete hallhattatok róla.
2. A hitünk megvallása
Róma 10,9–10.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Az előző tanításban a Róma 10,10 első részéről beszéltünk, arról, hogy szívvel hiszünk a
megigazulásra. Most nézzük meg a vers második részét, ami úgy szól, hogy szájjal teszünk
vallást az üdvösségre. Ma is szükség van arra, hogy az elveszett megvallást tegyen a Krisztusban levő hitéről. Jézus beszél erről, és egy nagyon fontos dolgot állít a János 16. fejezetben.
János 16,7–11.
7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem
megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.
8. És Ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazulás és ítélet tekintetében.
9. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem,
10. Megigazulás tekintetében, mert én elmegyek az én Atyámhoz, és többé nem láttok
engem,
11. És ítélet tekintetében, mert e világ fejedelme megítéltetett.
(Torokra van gyógyító kenet, halleluja!) Az elveszett embert a Szent Szellem győzi meg
arról, hogy bűnösnek tekinthető akkor, ha nem hisz Jézusban. Néhány gyülekezetben
ragaszkodnak ahhoz, hogy újjászületéskor az elveszett vallja meg az összes bűnét, hogy
üdvösséget nyerhessen. De ez téves. Valójában senki sem tudja megvallani az összes bűnét,
amelyet elkövetett, mert nem tud visszaemlékezni mindenre, amit az életében elvétett.
Ráadásul az elveszettnek nincs is még igei ismerete a bűnről. Egy esetre emlékeztet az Úr.
Egyik pásztortársunknak a kislánya hittanra járt. Jeles volt, mert mindent tudott. Jött a
karácsony, és gyónásra össze kellett írni az összes bűneit. Anyukája egyszer csak arra lett
figyelmes otthon, hogy a kislány keservesen sír. Megkérdezte, mi a baj? Hát már csak három
vétkemet tudtam fölírni a papírra, többet nem tudok! Aztán megbeszélték, hogy ezt fejezze
be, dobja el, mert erre nincs szükség. Az elveszettnek újjászületéskor egyetlen lényeges
megvallást kell tennie. Mégpedig azt, hogy Jézus az Úr az élete felett. Sokan törvények alatt
akarják tartani az embereket, és megmondják nekik, hogy mielőtt befogadnák Jézust, tegyék
le a káros dolgokat, és fejezzék be a gonosz cselekedeteket. Jézus befogadását nem tudja
megakadályozni semmilyen helytelen cselekedet. Mert az üdvösség kegyelem által adatik.
Efézus 2,8–9.
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Kérjük a Szent Szellemet, hogy ezt a két Igét világosítsa meg az emberek és a szentek
szemei előtt. Nem cselekedetekből kapjuk az üdvösséget. Nem a cselekedeteinken múlik,
hogy a mennybe kerülünk, vagy a pokolba. A szellemünk állapotától függ. A hitünk
megvallását két példával szeretném alátámasztani.
a.) Visszaesés
Kenneth Hagin utolsó gyülekezetében, amelyben pásztorolt, meglátogatott egy házaspárt,
ahol a feleség már újjá volt születve, a férj még nem. Hívta őket a gyülekezetbe, de a férfi
nem akart elmenni, bár régebben látogatta az összejöveteleket. Arra gondolt Hagin, hogy talán
mondott valami olyat, amin a férfi megütközött, ezért elnézést kért tőle. A férfi megnyugtatta
Hagint, hogy semmi rosszat nem tett, és elmondta, hogy azért nem jár gyülekezetbe, mert
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megtörténhet, hogy üdvösségre jut. Hagin azt válaszolta, hogy hiszen az a cél. A feleség épp a
reggelinél kérdezte meg aznap a férjét, hogy miért nem fogadtad be Jézust a szívedbe? A férfi
így szólt Haginhez: A feleségem még nem tudja, és kérem, ne is mondja el neki, de már
hetekkel azelőtt leszoktam a káros szenvedélyemről, azonban mindig visszaesem. Így semmi
értelme nincs, hogy a gyülekezetbe elmenjek. Nekem egyszerűen nem megy ez a leszokás
dolog. – Látjátok? Azt az embert zavarta, hogy neki káros szenvedélyei vannak, és ezek a
káros cselekedetek akadályozták őt abban, hogy befogadja Jézust. Mert rossz alapokon állt.
Az igazság azonban az, hogy semmit sem kell feladni, vagy abbahagyni ahhoz, hogy valaki
újjászülethessen. A Róma levél 10,9-10 igevers alapján mondott imádság az egyedüli
megvallás, amelyet egy elveszettnek meg kell tennie. Az újjászületésig mindenkinek a sátán
volt az ura, és őt szolgálta. Erről az embereknek tudomásuk sincs. Én sem tudtam, te sem
tudtad. Nem voltunk képben. Isten azt kívánja mindenkitől, hogy nyerje meg Jézust élete
Urának. Csak ez ad valóságos újjászületést. Az elveszettnek azt kell megvallania, hogy Jézus
Krisztus az Ő megváltója, aki az Úr az élete felett. Meg kell engedni az embereknek, hogy
Jézus uralja a mindennapi életüket. Megvallani azt, hogy Jézus az Úr, az egyenlő az
Evangélium szívével. Figyeljétek meg azt a részt, amely azt mondja, hogy ha a te száddal
vallást teszel. Tehát hangos megvallásra van szükség, az ajkaknak formálni kell a szavakat.
Ez a megvallás nemcsak az újjászülető személy érdeke. Fontos, hogy az életünk feletti
rendszerváltás kihirdetését a szellemi világban hallja a sátán, és hallja Isten is. Ez a megvallás
valóságos szakítást, elkülönülést jelent a világtól. Amikor valaki befogadta Jézust a szívébe,
az érzi is, hogy nem kívánja azokat a régi dolgokat. Hatalomváltás történik, és ez
megváltoztatja az ember hovatartozását. Ezt írja a Kolosse 1,13.
Kolosse 1,13.
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes
Fiának királyságába;
Szellemi értelemben tartoztunk egy hatalomhoz, a sötétség hatalmához, és amikor
befogadtuk Jézust, akkor egy rendszerváltás történt. Ezt a szót használjuk a politikában is.
Rendszerváltás történt, és átkerültünk a dicsőségbe. Isten dicsőséges országába. Tehát az
újjászületés meghatározza a hovatartozásunkat. Innentől kezdve, ha valakinek befejeződik az
élete, akkor annak megfelelően kerül arra a helyre, ahová szellemileg tartozik. Akiben Jézus
benne lakozik, az a mennybe kerül. Aki nem fogadta be Jézust, az egy rossz helyre kerül.
Jézus Úrnak történő megvallása az embert azonnal az Úr Jézus felügyelete, gondoskodása és
védelme alá helyezi. Ezt nevezzük rendszerváltásnak. Egyik pillanatról a másikra történik.
Régen a sátán volt az úr, de mi urat váltottunk. Most Jézus az Urunk, Jézus a fejünk, Jézus a
vezérünk. Csapatkapitányunk. Van egy ilyen ének is, azt hiszem. Jézus a csapatkapitányunk.
Így tehát ragaszkodjunk ahhoz, hogy Jézust Úrnak vallottuk meg. Ezt ne másítsuk meg. Jézus
az én Uram. A tiéd is, kedves hallgató? Ennél a történetnél a téves gondolkodás akadályozta
az embert abban, hogy üdvösségre jusson. Mert ő először a függőségeket akarta letenni, és a
rossz cselekedeteket. De Jézust befogadni minden feltétel nélkül lehet, mert kegyelemből
kaptuk az üdvösséget.
b.) Hitmegvallás
A következő példa jól szemlélteti a hitünk megvallásának szükségességét. Hagin Dallasban
prédikált egy gyülekezetben, ahol egy összejövetel előtt valaki egy kéréssel fordult hozzá. Azt
mondta: Hagin testvér, szeretném, ha imádkoznál egy férfiért, aki a reggeli imakörbe jár. Ez
az ember már hat hónapja ott van az imakörben, de még nincs újjászületve. Ebben a
pillanatban, ahogy Haginnak bemutatták az illetőt, pontosan tudta, hogy mi a problémája.
Mivel az imaösszejövetel bizonyságtétellel kezdődött, Hagin szólt ehhez az emberhez. Kérlek,
állj föl, tégy bizonyságot, és valld meg az üdvösségedet! A férfi nagyon megdöbbent,
hebegett, habogott, végül megszólalt. Én még nem fogadtam be Jézust. Tudom, válaszolta
Hagin. Megkérdezte, hogy itt van a Bibliád? Akkor nyisd ki a Római levél 10,9-10-nél, és
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olvasd el hangosan! Az utolsó részt olvasd el újra, hogy szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Hagin így folytatta. Egész biztosan nincs üdvösséged, amíg nem teszel megvallást.
Mert az Írás szerint szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Tehát kérlek, állj fel, és tegyél
megvallást az üdvösségedről! De én nem érzem, hogy lenne üdvösségem, mondta a férfi.
Hagin így válaszolt: Nem is érezheted, amíg nem vallottad meg Jézust életed Urának. Mert
addig nem születhetsz újjá, amíg nem teszed meg ezt a megvallást. Azt hiszem, ehhez most
nincs kedvem. – próbált a férfi kitérni. Hagin megkérdezte: Ha jól értem, akkor te ebbe a
gyülekezetbe jársz már hat hónapja imádkozni. Valóban így van, válaszolta a férfi. Sírtam, az
Úrhoz kiáltottam ebben a teremben hat hónapja. Hagin így reagált erre: Akkor tulajdonképpen
már csak az hiányzik, hogy erre a versre állj rá. Kérlek, ugorj fel, és valld meg. Nem. Most
nem hiszem, hogy menni fog – erősködött a férfi. Akkor maga Hagin is elcsodálkozott. Isten
Szelleme felindította, hogy nyomatékosan felkérje. Kérlek, állj fel, és tegyél megvallást az Úr
Jézus Krisztus nevében!
Olyan kenettel és hatalommal beszélt Hagin, hogy a férfi azonnal fölállt, megilletődötten
körülnézett, és azt mondta: Nos, én hiszek ezekben a versekben, hogy Jézus meghalt az én
bűneimért, és Isten feltámasztotta Őt a halálból az én megigazulásomért. Ezért én Őt
elfogadom, mint megváltómat, és megvallom Őt, mint Uramat. Azután nagyon gyorsan leült,
de az arca úgy ragyogott, mint a neonfény a sötétben. Hagin felkérte, hogy tegyen
bizonyságot. Nem kellett kétszer mondani neki, felugrott, és felkiáltott: Tudjátok, amikor
ezeket a szavakat kimondtam, valami történt bennem! Biztos, hogy történt valami a
bensődben. – mondta Hagin. Az örök élet költözött a szellemedbe. Mert az Ige azt mondja,
hogy szájjal teszünk vallást, és ezt a megvallást kell az elveszettnek megtennie. Semmi mást.
A bűneiről nem kell megvallást tennie.
3. A bűnvallás
Ez egy nagyon problémás terület. Sokféle nézet van. A bűnök megvallását három
kategóriába sorolhatjuk. Az ószövetségben élő zsidók bűnvallásával az 1. pontban
foglalkoztunk. A zsidók bűnvallását már kitárgyaltuk. Az Újszövetségben nézzük meg a bűn
megvallásának két oldalát. Az elveszettek, és az újjászületettek esetében.
a.) Elveszettek
Amikor életbe lépett a mózesi törvény, az rávilágított a hibákra, és kárhoztatást szült. A
bűnért való áldozat bemutatása pedig mindig arra emlékeztette az embert, hogy valamit
elvétett. Ez bűntudatot ébresztett benne, ami lezárta a hitét, és ez valójában akadályozta őt.
Ezért a bűnvallás még rosszabbá tette a helyzetet. Ha az ószövetségben egy izraelita
elkövetett valamit, mit kellett tennie az Írások szerint? Egy bakot kellett vinni a pap elé, hogy
mutassa be a bűnért való áldozatot. Kellett-e a vétkezőnek bűnmegvallást tennie? Nem. Mit
vizsgált a pap? Nem az ember vétkére tekintett, hanem az áldozati állat, a bárány
hibátlanságára figyelt. Azt vizsgálta, hogy a bárány ép, nincsen rajta sérülés. Annak idején a
bárányokat erre az áldozati célra külön tenyésztették. Úgy hallottam, hogy még be is
pólyálták, hogy ne legyen rajta sérülés. Speciálisan áldozati állatnak nevelték őket. Mit jelent
ez az újszövetségre vetítve? Ha valaki netán kárhoztat, vagy ha azzal jönne az ördög, hogy
bűnös vagy, akkor küldd el őt, hogy vizsgálja meg a mi áldozati bárányunkat, az Úr Jézust.
Ahogy ez az ószövetségi előképben is volt. Ugyanis a mi Bárányunk is teljesen hibátlan.
Ámen. A nagybetűs Bárányunk. Annak az elveszettnek, aki elutasította Jézust, mint
Megváltót és Urat, Isten szemében ez bűnnek tulajdoníttatik.
Vannak olyan elveszettek is, akik még nem is hallottak Jézusról, ezért kell szerte a világon
hirdetni a feltámadt Jézust. Egy nagyon dicsőséges szolgálat Daniel Kolenda szolgálata,
főképpen a harmadik világban végzi a szolgálatát. Nem is akármilyen körülmények között,
mert még lőttek is rájuk, amikor ment a kamionos konvoj. Az Úr kegyelmét kérjük rájuk.
Az üdvösséghez nem kell megvallani az embernek a bűneit, mert ez még inkább kárhozat
alá helyezné őt. Ennek ellenére, kijelentés hiányában, sok helyen tanítják és gyakorolják a
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bűnvallást, mert nem értették meg, hogy mi történt a kereszten, és mit végzett el az Úr Jézus
kiontott drága szent vére. A gyakorlatban a bűnvallást kétféleképpen gyakorolják. Vagy egy
papnak kell megvallani, de van egy durvább változat, hogy a gyülekezet előtt, nyilvánosan.
Megint egy történetet hozott az Úr elém.
Tizenegynéhány évvel ezelőtt volt egy levelezős társam az interneten. Az Alföldön lakott,
és mivel nem volt helyben gyülekezet, a kérdésekkel hozzám fordult, és írtam a válaszokat.
Aztán ellátogatott az egyházunkba is, egyszer csak megkeresett, hogy van egy lány,
hamarosan megnősül. Gratuláltam neki. Utána közölte, hogy ő milyen felekezethez tartozik.
Na, most az a fiú, akit én felszabadultnak ismertem meg, azt ez a lány elvitte az ő
gyülekezetébe, ahol bűnvallást gyakorolnak, és amikor találkoztam vele, évekkel ezelőtt,
amikor mindketten eljöttek a mi egyházunkba, erre a fiúra nem ismertem rá. Annyira nyúzott
volt és bűntudattal terhelt. Hát itt van az eredménye, ha rosszul értelmezik az Igét. Az Ige
világosságát árasztjuk ki ezzel kapcsolatban minden szent felett.
b.) Újjászületettek
Az újjászületett hívő számára sehol sincs megírva, hogy a bűneit vallja meg. Azért nem
találkozhatunk ilyen Igével, mert a keresztnél elnyertük valamennyi bűn eltörlését. Ez tény.
Jézus elfogadásakor vettük birtokba az örök életet és a bűnmentességet. Innentől kezdve az
igazak státuszába kerültünk és a menny családjához tartozunk. Az újjászületés előtti múlt eltűnt,
ezért visszamenőleg nincs mit megvallani. Tiszta menetlevelet kaptunk, üreset. Ezt nagyon
mélyen meg kell érteni, hogy mi az, hogy Krisztusban új teremtések vagyunk. Nem felújított,
hanem új. Mostanában több helyen találkoztam azzal, hogy nem elég az Igét olvasni, hanem
elmélkedni kell rajta. Tehát az újjászületés előtti múlt eltűnt, ezért visszamenőleg nincs mit
megvallani. A világban levő bűn ellenére a szent vér folyamatos tisztításának köszönhetően
tudunk mi új teremtésként, dicsőségről dicsőségre elváltozni. A görög pedig úgy írja, hogy
átalakulni.
A 2Korinthus 3,18. kapcsolódik ide.
2Korinthus 3,18.
18. Mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.
Az Úr Jézus szent vére van felettünk, ami az ablaktörlőhöz hasonlóan folyamatosan tisztára
mos. Azok a keresztények, akiket vakvágányra visz az ördög, állandóan a bűnről és a bűnök
megvallásáról beszélnek. Azt gyakorolják, és ez számukra kárhoztatást szül. Bűntudat alatt
pedig nem működik a hit, a gyógyulás, a bővölködés, és a kegyelem sem. Ezért kellett Jézusnak
például először felszabadítania a béna hitét a bűntudat alól, hogy meggyógyulhasson. Ezt a
Márk 2,9-ben otthon megnézhetitek. Tehát a gyógyuláshoz szükség volt, hogy Jézus
felszabadítsa az ember hitét. Ha az ember bűntudattal terhelt, akkor rosszul mennek a dolgai.
Így a keresztény élet nem lesz vonzó sem saját maga részére, sem a környezete számára pedig
Isten tálcán kínálja ezt a gyönyörű életet. Jézus kifizette a súlyos árat. Ez a felbecsülhetetlen ár
az Ő drága élete és a kiontott szent vére volt. Nekünk csak el kell fogadni és át kell venni
mindazt, amit Ő megszerzett a számunkra.
1Péter 1,18–19.
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti
atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén:
c.) Három tanú
A Máté 18,16 írja azt, hogy két vagy három Igével mindent alá kell támasztanunk. Most ez
következik. Az Írásokból tanulmányozunk három igeverset, amelyekre egyes felekezetek
tévesen ráépítik és gyakorolják a bűnvallást.
1János 1,7.
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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.
Azt mondja az Ige, hogy a szent vér mindegyik bűntől megtisztít, egy sem marad ki.
Megnéztem, hogy mit jelent a minden szó. A görög azt írja, hogy mindegyik, bármilyen fajta
is legyen. Ez nem csak a múltra vonatkozik, hanem a jövőben elkövetendő vétkekre is. A
„megtisztít” szó görög értelme a következő: mi tisztává lettünk nyilvánítva attól a pillanattól
kezdve, amikor az újjászületéskor a szent vér megmosott bennünket. Semmiféle bűn nem
terhel minket innentől kezdve. A görögben és az angolban is folyamatos jelen időben áll a
megtisztítás. Tehát nem egy lezárt, bevégzett munka, hanem folyamatos, mint az ablaktörlő.
Egy folytonos jelen idejű, mindenkor lüktető szent vér működik felettünk, és ez nem egyszeri
dolog. Isten Fiának a szeplőtelen vére folyamatosan tisztítja, és a világosságban tartja az
újjászületett híveket. A vér tisztító munkája folyamatos a földi életünk során és mindenre
kiterjedő érvénnyel végzi ezt el. Mint említettem, a gépkocsi ablaktörlőjéhez hasonlatosan
működik a hívők felett a drága szent vér munkája. Második versünk az 1János 1,9-es.
1János 1,9.
9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson
minket minden hamisságtól.
A vers elején olvassuk azt: ha megvalljuk. Ez a megvallani szó a görögben azt is jelenti,
hogy ha elismerjük. A „tisztítani” szó itt sem múlt idő, hanem egy folyamat. Amint mondtam,
görögben a „megvallani” szó azt is jelenti, hogy elismerni. Két dolgot kell elismerni: egyrészt
el kell ismernünk, ha elvétettünk valamit, ha rosszat tettünk. Másrészt el kell ismernünk azt is,
hogy Jézus mit tett értünk a kereszten, amikor az Ő szent vére eltörölte a bűnt és örökre
igazzá tett bennünket Isten előtt. Van benne egy szó, hogy „megbocsátott”, ez viszont egy
befejezett igeidő. Tehát a megbocsátás megtörtént és le van zárva.
1János 2,12.
12. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az Ő nevéért.
Harmadik Igénk a Jakab 5,16.
Jakab 5,16.
16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
A „megvalljátok” szó itt is azt jelenti, hogy elismerni. Ismerjétek el. Az Egyszerű fordítás
pedig úgy fogalmaz, hogy: Mondjátok el egymásnak a bűneiteket. De ez nem a nyilvános
bűnvallásról szól. Ennek az Igének az értelme szerint azt is mondhatjuk, hogy ismerd el, ha
valamit elvétettél, hozd rendbe, ha valakit megbántottál és imádkozz a másikért, amint Jób is
tette a barátaiért. A Jób 42,10-ben találjuk meg ezt, hogy Jób is imádkozott a barátaiért. Tehát
ismerd el, ha valakit akarattal vagy akaratlanul megsértettél, és kérj bocsánatot tőle! Ezt
személyesen kell lerendezni, mert ez a biztos jele annak, hogy meg tudtál bocsátani. Az
igeversben a „megvallani” szó jelentése: bevall, elismer, hálát ad, dicsér, megígér. A
„megígér” szó alapján mondhatod is a másiknak, hogy bocsásd meg, mert elhibáztam, de
ígérem, vigyázok, hogy többé ne tegyek ellened.
A Bővített fordítás pedig a „megvallani” szóra a következőket írja: elismerni, tényt
elfogadni, beismerni, tévedést belátni, vétket bevallani. Tehát egyáltalán nem arról szól ez az
Ige, hogy bűnvallást kellene tenni akár Isten egyik szolgálója előtt, vagy nyilvánosan a
gyülekezetben. Ez a vers a felmerülő súrlódások személyes lerendezésére vonatkozik és nem
bűnvallásra. A mi életünkből már eltöröltetett a bűn a szent vér által. A valljátok meg
bűneiteket egymásnak versnél Hagin felteszi a kérdést, miként lehetséges az, hogy az előző
vers szerint nekünk megbocsáttatott, és a következőben az áll, hogy valljátok meg? Ez
ellentmondásos. Ő idős korában kapott erről nagyobb világosságot, és 2003-ban erről tanított.
Ha egy hívő elvét valamit az Istennel való közössége nem törik meg, csak a kapcsolata
sérülhet a bűntudat által.
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Példaként nézzünk egy házaspárt, akik összevesznek. Az összeveszés ellenére ők házasok
maradnak, mert még a papírjuk is megvan, de a kapcsolatukban egy távolság jön létre. Van
egy belső monitorunk, ez a szellemünk. Vészcsengőnek is szokták nevezni, ami mindig
tudatja velünk, ha rosszat teszünk. Ha vétkeztél, azt abban a pillanatban tudod a bensődben és
akkor szükséges, hogy abból a dologból megtérj. Meg ne próbálj ürügyet keresni arra, hogy
kárhoztasd magad, mert az megrabolná a hitedet. Ha eltévesztettél valamit ne várj, bűnbánó
szívvel lépj a kegyelem trónja elé, hogy szabad lehess. Ne valld meg a bűneidet, mert ezzel
gyengeséget, kételyt és bűntudatot építenél ki a szellemedben. Tudni kell azt is, hogy nem a
Szent Szellem és nem Isten kárhoztat vagy ítél el, hanem a sátán. Az ellenség próbál meg
becsapni, és ha rá tud venni, hogy azon gondolkodj, amit rosszul tettél, akkor már le vagy
győzve.
A vasárnapi tanításban tegnap nagyon jó gondolat volt, mert fölteszik azt a kérdést, hogy
ha le van győzve az ellenség, akkor mégis, hogyan tud támadni? Hát úgy, hogy a hívők a
szavaikkal felruházzák erővel. Tehát rajtunk múlik, hogy milyen szavakat ejtünk ki, mert
ezzel felruházzuk őt és ellenünk tudja használni azokat. Ha vétkeztünk és Isten elé járultunk,
akkor Ő elfelejti a bűnt, és nekünk is így kell tennünk. Egy kicsit viccesen mondhatjuk úgy is,
hogy ha Isten a feledés tengerébe veti a vétkeinket és kiteszi a táblát a tengerre, hogy halászati
tilalom, akkor ne ássuk ki a régi csatabárdot. Sok ember nem hajlandó megbocsátani
önmagának, így a kárhoztatás megrabolja a hitüket. Tehát sehol nem írja elő a Biblia az új
teremtés számára a bűnök megvallását, mert a bűn nyomtalanul el lett törölve, amikor új
teremtéssé váltunk. A Jakab levelében a „valljátok meg bűneiteket” versre Hagin határozottan
azt mondja, ezt ne gyakoroljátok, mert ez csak a gyülekezet romlására lenne és harcokat
szülne a közösségben.
Nekünk azt kell elismernünk, hogy kegyelemből eltöröltetett a bűn az Úr Jézus Krisztus
keresztje által.
4. Az Ige megvallása
Zsidó 4,14.
14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia,
ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.
A görögben a hitvallás jelentése: mindig ugyanazt vallani. Ezt következetességnek is
nevezhetjük. Ez azt jelenti, hogy kitartóan ragaszkodjunk az Isten Igéjébe vetett hitünk
megvallásához. Mindig ugyanazt valljuk meg az életünk és a helyzetünk felett, amit az Ige ír.
Mondhatnánk azt is, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindig ugyanazt valljuk meg, az Ige
alapján. Értsük meg, hogy itt a kulcs a kimondott szavaink. Az emberek általában azért
szenvednek vereséget, mert gyakran kétfajta megvallást tesznek. Először megvallanak egy
pozitív dolgot, aztán meg annak pont az ellenkezőjét mondják ki. Például azt mondják ki: Az
Úr az én Pásztorom, nem szűkölködöm. Én hiszem, hogy a Filippi 4,19 szerint Isten betölti a
szükségeimet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen Jézus Krisztusban. Amikor a szentek
elválnak, elmennek és összefutnak másokkal, lehet, hogy a gondolatuk visszatér a problémára.
És azt mondják: Nem valami jól mennek a dolgaink, már nem tudjuk kifizetni a számláinkat
sem. Mi történik ilyenkor az első megvallással? A második helytelen megvallással
megsemmisítették az elsőt.
Összegezve a mai tanítást: a négy megvallás közül az újszövetségben csak kettőt kell
alkalmazni. Az elveszett a Krisztusban vetett hitének megvallásával születik újjá. Az
újjászületettnek pedig az Ige megvallását kell gyakorolnia következetesen. A jövő héten ezt a
területet fogjuk mélyebben tanulmányozni. Ámen.
Köszönjük, hogy a mai napon is áldássá válhattunk ezzel az üzenettel sokak számára. Sok
ismerős dolog van – ennek mindig örülök –, de vannak benne olyan kis gyöngyszemek,
amelyek újabb világosságot hoznak.
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Ágnes szívén van egy üzenet, hallgassuk meg.
Ágnes: Ez egy evangelizációs üzenet, amelyet én ki szoktam tenni, és mire megyünk
legközelebb, mindig elviszik. Ha egy tartályban levő tiszta vízbe bekerül egy csepp
szennyezett víz, mondható-e az a víz tisztának? Mondhatod-e magadról, hogy sohasem tettél
olyat, amit nem kellett volna? Megállhatsz-e igazként Isten előtt? Talán sok jót tettél
másokkal, de ez nem elég. A jó cselekedetek nem mosnak tisztára téged. A saját erődből nem
tudod tökéletessé tenni magadat. Így nem tudsz Isten áldásainak a teljességében élni. Csak
úgy tudsz igazként megállni Isten előtt, ha befogadod Jézust a szívedbe. Ha elfogadod Jézust
Uradnak, és Megváltódnak. Csak akkor kerülsz a mennybe, ha behívod Jézust az életedbe.
Nincs olyan rossz tett, amit Jézus ne tudna megbocsátani, ha megtérő szívvel fordulsz hozzá.
Jézus arra vágyik, hogy átölelhessen téged a végtelen szeretetével. De ezt csak akkor tudja
megtenni, ha odamész hozzá. Neked kell megtenni az első lépést. Ha közeledsz Jézushoz, Ő is
közeledik hozzád. Ha leteszed elé a terheidet, Ő megszabadít téged. Jézusnak mindig
kiöntheted a szívedet, Ő meghallgat téged. Senki, és semmi más nem tudja olyan mély
szeretettel, és békességgel betölteni a szívedet, mint Jézus. Ha segítségül hívod Jézus nevét, Ő
megtart téged. Ő megsegít, és megerősít téged. Kérlek, mondd el szívből, és hangosan az
üdvösség imáját: Drága Jézus! Hiszem, hogy Isten Fia vagy. Hiszem, hogy meghaltál a
bűneimért, és feltámadtál az én megigazulásomért. Elfogadlak téged Uramnak, Megváltómnak, Gyógyítómnak, és Szabadítómnak. Kérlek, Jézus, érints meg engem a szereteteddel.
Köszönöm, hogy a szívemben élsz örökké. Hálát adok Neked a szeretetedért, a kegyelmedért,
és a szabadító munkádért. Ámen. Kérlek, oszd meg másokkal is ezt az üzenetet.
Nem tudjuk elégé kifejezni a hálánkat Jézusnak a szeretetéért, és a megváltásáért, de a
hűségünkkel, meg a szolgálatunkkal meg tudjuk hálálni. Meg azzal, hogy a menny királyságát
építjük. Szerintem leginkább azzal, hogy az elveszettekért imádkozunk, és üdvösségre
vezetjük őket. Jézushoz vezetjük őket.
Mindannyian meg tudjuk kérni Jézust, hogy tanítsa meg nekünk, hogy mi az, ami
személyesen a mi feladatunk, hogy hogyan vezessük üdvösségre az elveszetteket. Ez
mindenkinek egy személyes tanítás. Mindenkinél megvan egy módszer, ami nála működik,
amit Jézustól kap, és ez csak neki működik. Bárhol, bármikor, amerre csak jártok, ki tudtok
tenni szórólapokat, és tudtok imádkozni, hogy akik megtalálják, kapjanak egy olyan mély
érintést, hogy ne tudjanak ellenállni az Ige vonzásának, Jézus szeretetének, és fogadják be
Jézust az életükbe.
Pásztor: Még végezetül ismertetem a ságvári újság szeptemberi számát. Megjelent. Az
első oldalon: Szükség van a magyarázóra. Ez úgy született, hogy nemrég Évi kapta a szívére
ezt az üzenetet, és erről hallottatok. De ez a szikra lángot kapott, és még hozzá jött egy-két
gondolat, majd elolvassátok. Nem elég otthon egyedül olvasni a Bibliát. Ezért van a
gyülekezet, ezért van az öt szolgálati hivatal, amit az Úr Jézus alapított, hogy rajtuk keresztül
magyarázatot kapjunk az Írásokra. A második és harmadik oldalon pedig egy ismert anyaggal
találkoztatok. Évi szolgálatában hangzott el a Megváltatlan lélek. A hátoldalon van egy
összefoglaló a Tűzkonferenciáról, és egy prófécia a testi természetről. Ugyanis Krisztus
Testében nagyon sok probléma van a testi gondolkodással, és a testi megnyilvánulásokkal.
Ebből meg kell térni. Most legalább 3-4 helyen találkoztam ezzel a témával. Tehát a Szent
Szellem több helyre betűzdeli ezt az üzenetet.
Megköszönjük az Úr Jézusnak a jelenlétét! A Szent Szellem tüzét, ami itt árad közöttünk,
mert hazahoztuk. Ezt kiárasztjuk a környezetünkben. Hisszük, hogy a szívek megnyílnak, és
létszámbeli növekedés jön elő a gyülekezetekben.
Kiárasztjuk a gyógyító erőt mindnyájatok felett, a Jézus nevében. A testek tökéletes
épségét prófétáljuk a Jézus nevében. Hatalmat veszünk az Ige által a tünetek felett. A
szabadulásokat prófétáljuk.
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A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el.
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem!
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és
Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az
örök életemet. Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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