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Kérdések

• Hogyan közeledjünk Istenhez bűneikkel? Szomorúan vagy boldogan? 

• Hogyan valljuk meg bűneinket? 

• Mit várhatok Istentől? Mit gondolhatok róla, amikor bűneimet hozom elé? 

• Mit kell elmondani és kinek kell elmondani a bűneinket? 

• Van olyan, hogy Isten nem hallgatja meg? 

• Mi van, ha nem vallom meg bűneimet? 

• Mások bűnét is megvallhatom? 

• Mi van az őseim bűneivel?



Hogyan közeledjünk Istenhez 
bűneinkkel?

Krisztusban nyert 
szabadsággal hozzuk 
bűneiket Istenhez, és 
kezdjük az ő 
dicséretével!



A „SZENDVICS MÓDSZER”



Amikor jó visszanézni
Hívő életünk történelmének jelentősége a bűnvallásban



7 Te vagy, Uram, az Isten, aki kiválasztottad Abrámot, kihoztad Úr-Kaszdimból, és 
az Ábrahám nevet adtad neki. 

8 A szívét hozzád hűnek találtad, és szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod neki a 
kánaániak, hettiták, emóriak, perizziek, jebúsziak és girgásiak földjét, odaadod az ő 
utódainak. Meg is tartottad ígéretedet, mert igaz vagy! 

9 Megláttad őseink nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottad kiáltásukat a 
Vörös-tengernél. 

10 Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, összes szolgája előtt és országának 
egész népe előtt, mert tudtad, hogy gőgösen bántak velük. Olyan nevet szereztél 
magadnak, amely ma is megvan. 

11 A tengert kettéválasztottad előttük, úgyhogy a szárazon vonultak át a tenger 
közepén. Üldözőiket úgy dobtad az örvénybe, mint követ a hatalmas vizekbe.



12 Felhőoszlopban vezetted őket nappal és tűzoszlopban éjjel, hogy 
megvilágítsd nekik az utat, amelyen járnak. 

13 Majd alászálltál a Sínai-hegyre, és beszéltél velük az égből. Adtál nekik 
helyes törvényeket, igaz tanításokat, jó rendelkezéseket és parancsolatokat. 

14 Megismertetted velük szent nyugalomnapodat, és parancsolatokat, 
rendelkezéseket és törvényt adtál nekik szolgád, Mózes által. 

15 Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, és a kősziklából 
fakasztottál vizet, amikor szomjaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek 
be, és vegyék birtokba azt a földet, amelyet esküre emelt kézzel ígértél oda 
nekik.



Amikor jó visszanézni

• Neki köszönhetjük a kezdetet - ő hívot el


• Neki köszönhetjük a folytatást - ő volt hűséges


• Naggyá vált szemünkben - az ő tettei kísérték 
életünket


• Útmutatást adott nekünk - az ő igéje tanított 
minket


• Gondoskodott rólunk - őtőle kaptunk mindent, 
amire szükségünk volt



Honnan indultunk?



Neki köszönhetjük a kezdetet

7 Te vagy, Uram, az Isten, aki 
kiválasztottad Abrámot, kihoztad Úr-
Kaszdimból, és az Ábrahám nevet adtad 
neki.


8 A szívét hozzád hűnek találtad, és 
szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod 
neki a kánaániak, hettiták, emóriak, 
perizziek, jebúsziak és girgásiak földjét, 
odaadod az ő utódainak. Meg is tartottad 
ígéretedet, mert igaz vagy! 



Neki köszönhetjük a kezdetet

5Mózes 7.7 Nem azért szeretett meg, és nem 
azért választott ki benneteket az Úr, mintha 
valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, 
hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép 
közt,


8 hanem azért, mert szeret benneteket az 
Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet 
atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az 
Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság 
házából, Egyiptom királyának, a fáraónak 
kezéből.



Azért szeret… 

Azért választott ki… 

Azért fogadott gyermekévé… 

Azért bocsát meg…

mert szeret. 

mert kiválasztott. 

mert gyermekévé fogadott. 

mert megbocsát.



Neki köszönhetjük a folytatást

7 Te vagy, Uram, az Isten, aki 
kiválasztottad Abrámot, kihoztad Úr-
Kaszdimból, és az Ábrahám nevet adtad 
neki.


8 A szívét hozzád hűnek találtad, és 
szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod 
neki a kánaániak, hettiták, emóriak, 
perizziek, jebúsziak és girgásiak földjét, 
odaadod az ő utódainak. Meg is tartottad 
ígéretedet, mert igaz vagy! 



Neki köszönhetjük a folytatást



Neki köszönhetjük a folytatást

1 Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!


2 Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete!


3 Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete!


4 Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete…


13 Kettéhasította a Vörös-tengert, mert örökké tart szeretete,


14 átvezette rajta Izráelt, mert örökké tart szeretete…


25 Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete.



Neki köszönhetjük a folytatást

2Mózes 20.5 Idegen istenek, vagy bálványaik 
előtt meg ne hajolj, s őket ne imádd, mert én, az 
Örökkévaló, a te Istened, féltékenyen szerető 
Isten vagyok! Akik ebben vétkeznek, azok 
gyűlölnek engem, s ezért megbüntetem őket. Sőt 
leszármazottjaikat is megbüntetem a harmadik és 
a negyedik nemzedékig.


6 Ugyanakkor hűséges szeretettel bánok 
azokkal, akik szeretnek engem, és 
engedelmeskednek parancsaimnak. Sőt, 
utódaikkal is így bánok, ezer nemzetségen 
keresztül.



Neki köszönhetjük a folytatást

Hogy mi a tanulság?

• Jó visszaemlékezni az első 

szeretetre.

• Jót tesz büszkeségünknek.



Naggyá vált szemünkben

9 Megláttad őseink nyomorúságát Egyiptomban, és 
meghallottad kiáltásukat a Vörös-tengernél.

10 Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, összes 
szolgája előtt és országának egész népe előtt, mert 
tudtad, hogy gőgösen bántak velük. Olyan nevet 
szereztél magadnak, amely ma is megvan.

11 A tengert kettéválasztottad előttük, úgyhogy a 
szárazon vonultak át a tenger közepén. Üldözőiket úgy 
dobtad az örvénybe, mint követ a hatalmas vizekbe.

12 Felhőoszlopban vezetted őket nappal és 
tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágítsd nekik az utat, 
amelyen járnak.



Neki köszönhetjük a folytatást

Jób 42.5 Csak hírből hallottam rólad, de most 
saját szememmel láttalak.


6 Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot 
tartok porban és hamuban.



Neki köszönhetjük a folytatást

Lukács 5.6 S amikor ezt megtették, olyan nagy 
tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a 
hálóik;


7 ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban 
voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok 
pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind 
a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.


8 Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, 
és így szólt: "Menj el tőlem, mert bűnös ember 
vagyok, Uram!"



Útmutatást adott nekünk

13 Majd alászálltál a Sínai-hegyre, és 
beszéltél velük az égből. Adtál nekik 
helyes törvényeket, igaz tanításokat, jó 
rendelkezéseket és parancsolatokat.


14 Megismertetted velük szent 
nyugalomnapodat, és parancsolatokat, 
rendelkezéseket és törvényt adtál nekik 
szolgád, Mózes által.




Útmutatást adott nekünk

Zsoltárok 119.105 Lábam előtt 
mécses a te igéd, ösvényem 
világossága.



Útmutatást adott nekünk

Nehémiás 8.13 Másnap azután 
összegyűltek az egész nép családfői, a 
papok és a léviták az írástudó 
Ezsdrásnál, hogy jól megértsék a 
törvény szavait. 14 Ekkor megírva 
találták a törvényben, amelyet az Úr 
Mózes által adott, hogy a hetedik 
hónapban levő ünnepen 
lombsátrakban kell lakniuk Izráel 
fiainak.



Gondoskodott rólunk

15 Az égből adtál nekik kenyeret, 
amikor éheztek, és a kősziklából 
fakasztottál vizet, amikor 
szomjaztak. Azt mondtad nekik, 
hogy menjenek be, és vegyék 
birtokba azt a földet, amelyet esküre 
emelt kézzel ígértél oda nekik.



Bocsáss meg, Atyám!

• Krisztusban nyert 
szabadsággal hozzuk 
bűneiket Istenhez, és kezdjük 
az ő dicséretével!


• Idézzük fel a múltat, és 
soroljuk fel nagy tetteit!


