
 

 

A bűnvallás

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A bűnvallással kapcsolatban 
Krisztus minden követőjének két 
alapvető igazságot kell ismernie. 
Az egyik: amikor bűnt követ el, 
nem az Istennel való kapcsolata, 
hanem a vele való közössége sé-
rül. A másik: tudnia kell, hogyan 
vallja meg bűneit.  

Mi a különbség az Istennel való kapcsolat, illetve közösség között? 

Ha valaki keresztény, akkor a bűn nem az Istennel való kapcsolatának áll útjában, 
hanem a vele való közösségét veszélyezteti (attól, hogy elkövetünk egy bűnt, még 
Isten családjához tartozunk). Hogyan taníthatod meg ezt az igazságot? 

Hasznos, ha a helyzetet a családi kapcsolatokhoz hasonlítjuk, hiszen a családunk 
sem tagad ki bennünket, ha elkövetünk valamit, csak épp a családi béke sérül. Ol-
vasd el a János 1,12-t! Innen tudjuk: mivel hittünk, Isten gyermekeivé lettünk. 

 
Erre a kijelentésre és a földi családra hivatkozva kérdezd meg: „A földi családod-
ban mi a következménye, ha bűnt követsz el?”, vagy: „Mivel haragítottad magad-
ra a szüleidet? Mit tettél?” 

Bárhogy fogalmazod is meg a kérdést, a lényeg, hogy megértse: a bűn semmit 
nem változtat azon a tényen, hogy Isten örökbe fogadta és a családjába tartozik. 
A közösségre azonban éppen úgy kihat, mint a földi családunkban. 

Mi történik, ha megszakad a közösség? 

Ne siess megbeszélni, hogyan állítható helyre a megszakadt közösség (bűnvallás-
sal)! Helyette időzz még el egy kicsit a következményeken! A 32. zsoltár és a 66. 
zsoltár 17-20. verse igen szemléletesen ragadja meg a kérdést. A 32. zsoltárban 
Dávid bűntudatáról és álmatlanságáról olvashatunk, a 66. zsoltár pedig azt írja le, 
mi történik imádságainkkal, ha megszakad a közösségünk Istennel. Olvasd el fi-
gyelmesen ezt a két zsoltárt, hátha te is találsz még valamit bennük a meg nem 
vallott bűn következményeivel kapcsolatban! 

Az említett két zsoltár természetesen nem kimerítő, ami az Istennel való közösség 
megszakadásának hatását illeti. Ezt az állapotot kísérheti még félelem, érzelmi 
tompultság, önbizalomhiány, a közösség kerülése is. Elmondhatod, te mit éreztél 
már hasonló helyzetben, illetve megkérdezheted tanítványod saját tapasztalatai-
ról. 

Hogyan állítsuk vissza a közösséget? 

A család példájához visszatérve: mit kell tennünk, hogy visszaálljon a béke, miu-
tán megbántunk valakit? „Bűnt kell vallanunk”, vagyis be kell ismernünk, amit tet-
tünk, vállalnunk kell a felelősséget tettünkért. (Itt mesélhettek egymásnak egy 
ilyen helyzetről.) Istennel is ugyanígy állíthatjuk vissza a közösségünket. 
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További lépések 

Tanítványod alkalmazza a tanul-
takat: a héten, amikor elkövet 
egy bűnt, gyakorolja a bűnvallás 
lépéseit! Még egy fontos alkal-
mazási lehetőség: amint bűnt 
követ el, azonnal vallja meg, ne 
várja meg a nap végét, hogy 
majd akkor számoljon el Istennel! 

Az 1János 1,5-9 az egyik meghatározó igeszakasz a bűnvallással kapcsolatban, te-
hát lapozzátok föl együtt! 

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk 
nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötét-
ség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötét-
ségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igaz-
ságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a vi-
lágosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus-
nak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt 
mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és 
nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden 
gonoszságtól. 

 

5. vers 

Először kérdezd meg, mit jelképez általában a „világosság” a Bibliában (a szentsé-
get, Isten kinyilatkoztatását stb.). Majd tedd föl a kérdést: „Mit jelent a világos-
ságban járni?” A legáltalánosabb válasz, amire számíthatsz: „jó embernek lenni”, 
„Jézust követni”. Ám a helyes válasz ezzel szemben úgy hangzik, hogy „Isten 
szentségének tudatában élni”, „kijönni az árnyékból és a bűneinket kihozni a vilá-
gosságra”. A Biblia ezt az állapotot nevezi „bűnvallásnak”. 

6-7. és 8-9. vers 

A 6-7. verset a 8-9. verssel együtt, a kettőt összehasonlítva érthetjük meg. A két 
gondolat ugyanis párhuzamban áll egymással, irodalmi párhuzamot alkot – más 
szóval ugyanazt a gondolatot fejezi ki különbözőképpen, így teszi hangsúlyosabbá, 
érthetőbbé. A Példabeszédek könyvében (a 16. fejezetben különösen) számos 
ilyen párhuzamot találunk. Bár nincs minden tagmondatnak párja, az összefüggé-
sek nyilvánvalóak, s ezekből tanítványod számára is egyértelmű lesz, hogy „a vilá-
gosságban járni” János szóhasználatában a „bűnvallásnak” felel meg. 

8-9. vers. 

A „bűnvallás” szó görög nyelvű megfelelője a szövegben azt jelenti: „ugyanazt 
mondani valakivel együtt”, vagy „egyetérteni valakivel”. Így könnyebben megért-
hetjük, mit is jelent a bűnvallás a gyakorlatban: 

1. Egyetértünk Istennel abban, hogy amit tettünk, az bűn. Tehát nem pró-
báljuk meg igazolni vagy tagadni, amit elkövettünk. Említhetsz egy pél-
dát az életedből, vagy megkérdezheted tanítványod, hogy ő hogyan 
próbálta igazolni vagy tagadni valamilyen bűnét Isten előtt. 

2. Egyetértünk Istennel abban is, hogy Krisztus már kifizette bűneink bün-
tetését. Tehát nem ostorozzuk magunkat. Hasznos lehet, ha húzol egy 
idővonalat, s azon bejelölöd, mikor született a tanítványod, mikor fogad-
ta el Krisztust, és valószínűleg mikor fog meghalni (nagylelkűen előle-
gezd meg neki a hosszú életet)! Ezután az idővonal elejére rajzolj egy 
szép keresztet, majd mindhárom dátumból húzz egy vonalat a kereszt-
hez. Magyarázd el, hogy Krisztus a múltbeli, jelenlegi is jövőbeni bűnei-
ért is rég meghalt. 
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3. Egyetértünk azzal, hogy magunk mögött kell hagynunk a bűnt és vissza 
kell fordulnunk Istenhez. Ezt hívják bűnbánatnak vagy megtérésnek. Já-
nos nem véletlenül hangsúlyozza, hogy Isten „hű és igaz”, hiszen a bűn-
vallás hit által történik: bíznunk kell abban, hogy Isten valóban hű 
Atyánk, aki megbocsát nekünk. S abban is bízunk, hogy igaz, tehát a 
bűnt mindenképpen le kell rendezni – ezt tette meg Jézus helyettünk. 
Nagyon lényeges, hogy tanítványod megértse: ha a bűn miatt ostorozza 
magát, akkor nem hittel cselekszik, és csak tovább szomorítja Istent, 
amiért nem fogadja el a Krisztusban már garantált megbocsátását. 

Mellékutak 

Bill Bright: Továbbadható alap-
igazságok: hogyan tapasztalha-
tod Isten szeretetét és bűnbocsá-
natát? Timóteus Társaság 

 

Röviden, könnyen megjegyezhető formában így foglalható össze a bűnvallás há-
rom lépése: 

1. Egyetérteni, hogy bűn. 

2. Egyetérteni, hogy Isten már megbocsátotta. 

3. Egyetérteni, hogy el kell fordulni a bűntől és oda kell fordulni Istenhez. 

Összefoglalás 

A nem hívők életében a bűn az Istennel való kapcsolatot akadályozza meg. A hí-
vők Isten családjába tartoznak, tehát a kapcsolat már nem változhat meg. Az Is-
tennel való közösségünk azonban megsérül, amikor bűnt követünk el. Ez a közös-
ség bűnvallás révén állítható helyre, három lépésben: egyetértünk Istennel ab-
ban, hogy amit tettünk, bűn; egyetértünk abban is, hogy Krisztus halála volt a fi-
zetség ezért a bűnért; végül egyetértünk abban, hogy hátat kell fordítanunk a 
bűnnek és vissza kell állítanunk a közösségünket Istennel. 
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