
Hogyan jellemeznéd Dávidot?



B O C S Á S S  M E G ,  AT YÁ M !
A  BŰN VA L L Á S R Ó L  -  N YÁ R I  S O R O Z A T,  2 0 1 7



Hogyan valljuk meg bűnünk? 
Nehémiás 9, Zsoltárok 51



Nehémiás 9
16 A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak 
parancsolataidra. 
17 Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük 
tettél, hanem nyakaskodtak, és makacsságukban arra adták a fejüket, hogy 
visszatérnek a szolgaságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, 
hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket. 
… 
26 Ők azonban engedetlenné váltak, és föllázadtak ellened, törvényednek hátat 
fordítottak, prófétáidat meggyilkolták, mert intették és hozzád akarták téríteni 
őket; ilyen gyalázatos dolgot követtek el.
27 Ezért ellenségeik kezébe adtad őket, hogy szorongassák őket. De szorult 
helyzetükben hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből. Nagy 
irgalmaddal szabadítókat adtál nekik, akik kiszabadították őket ellenségeik kezéből.



28 De mihelyt nyugalmuk lett, ismét gonoszságot követtek el veled szemben, ezért 
újból átengedted őket ellenségeiknek, hogy uralkodjanak rajtuk. Majd újból 
kiáltottak hozzád, és te meghallgattad őket az égből, és irgalmaddal sokszor 
megmentetted őket. 
29 Intetted, és törvényedhez akartad téríteni őket, de ők gőgösek voltak, és nem 
hallgattak parancsolataidra, hanem vétkeztek törvényeid ellen; pedig ha az 
ember teljesíti azokat, él általuk. Pártütően hátat fordítottak, nyakaskodtak, és 
nem engedelmeskedtek. 
30 Te mégis sok esztendőn át türelmes voltál irántuk, és lelkeddel, prófétáid által 
intetted őket, de ők nem figyeltek. Ezért más országok népeinek a kezébe adtad őket. 
31 Nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert 
kegyelmes és irgalmas Isten vagy. 

Nehémiás 9



Hogyan vallják meg őseik bűneit?
• Nem rejtegetik - 

világosságra hozzák a 
bűnt 

• Nem magyarázzák ki - 
nevén nevezik a bűnt 

• Nem bagatellizálják - 
definiálják a bűnt



1 A karmesternek: Dávid zsoltára,  2 abból az időből, mikor nála járt Nátán 
próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. 

3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy 
irgalmaddal! 4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg 
engem! 

5 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 6 Egyedül 
ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha 
szólsz, és jogos az ítéleted. 

7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 8 Te pedig a 
szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 

9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb 
leszek, mint a hó.



A bűn
• A bűn konkrét tett, nem elvont 

fogalom 

• A bűn nem csak emberek, hanem 
Isten elleni vétek 

• A bűn egy tartozás, amit nem tudunk 
rendezni 

• A bűn belülről fakad, ezért 
megoldani is belül kell 

• A bűn beszennyez, és nem tudjuk 
lemosni



A bűn konkrét tett, 
nem elvont fogalom

(ez fontos…)



A bűn konkrét

• Zsolt. 51.1 A karmesternek: Dávid zsoltára, 2 abból az időből, mikor 
nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. 

• Galata 5.19 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig 
ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20 
bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, 
féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; 21 irigység, 
gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.



A bűn konkrét

• Soha nem a bűnös természetünket kell megvallani, hanem konkrét 
tetteinket 

• A bűn kézzelfogható dolog, aminek kézzelfogható következményei 
vannak 

• Mennyire konkrétan?



Nehémiás 9
16 A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak 
parancsolataidra. 
17 Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük 
tettél, hanem nyakaskodtak, és makacsságukban arra adták a fejüket, hogy 
visszatérnek a szolgaságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, 
hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket. 
… 
26 Ők azonban engedetlenné váltak, és föllázadtak ellened, törvényednek hátat 
fordítottak, prófétáidat meggyilkolták, mert intették és hozzád akarták téríteni 
őket; ilyen gyalázatos dolgot követtek el.
27 Ezért ellenségeik kezébe adtad őket, hogy szorongassák őket. De szorult 
helyzetükben hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből. Nagy 
irgalmaddal szabadítókat adtál nekik, akik kiszabadították őket ellenségeik kezéből.



A bűn konkrét
• Soha nem a bűnös természetünket kell megvallani, hanem konkrét 

tetteinket 

• Mennyire konkrétan? 

• Zsolt. 51.1 A karmesternek: Dávid zsoltára, 2 abból az időből, mikor 
nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. (Zsolt. 32.) 

• Nevezd nevén a bűnt!



A bűn nem csak 
emberek, hanem 
Isten elleni vétek

(ez sokkal fontosabb)



A bűn konkrét

• Zsolt 51.3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el 
hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 4 Teljesen mosd le rólam 
bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 5 Mert tudom, hogy 
hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 6 Egyedül ellened 
vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz.



28 De mihelyt nyugalmuk lett, ismét gonoszságot követtek el veled szemben, ezért 
újból átengedted őket ellenségeiknek, hogy uralkodjanak rajtuk. Majd újból 
kiáltottak hozzád, és te meghallgattad őket az égből, és irgalmaddal sokszor 
megmentetted őket. 
29 Intetted, és törvényedhez akartad téríteni őket, de ők gőgösek voltak, és nem 
hallgattak parancsolataidra, hanem vétkeztek törvényeid ellen; pedig ha az 
ember teljesíti azokat, él általuk. Pártütően hátat fordítottak, nyakaskodtak, és 
nem engedelmeskedtek. 
30 Te mégis sok esztendőn át türelmes voltál irántuk, és lelkeddel, prófétáid által 
intetted őket, de ők nem figyeltek. Ezért más országok népeinek a kezébe adtad őket. 
31 Nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert 
kegyelmes és irgalmas Isten vagy. 

Nehémiás 9



A bűn Isten ellen való
• Lukács 15.17 "Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak 

hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! 18 Útra 
kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az 
ég ellen és teellened. 

• Róma 3.23 mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. 

• Nincs olyan bűn, ami csak emberek ellen lenne 

• Nincs olyan bűn, ami ne akadna fenn a menny radarján 

• Definiáld a bűnt!



Nevezd nevén a bűnt! 
Definiáld a bűnt!



A bűn egy tartozás, 
amit nem tudunk 

rendezni



A bűn tartozás
• Zsolt. 51.6 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak 

látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 

• Mt 18.21 Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: "Uram, 
hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én 
megbocsássak neki? Még hétszer is?” 22 Jézus így válaszolt: "Nem 
azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer 
is. 23 Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki 
számadást akart tartani szolgáival. 24 Amikor hozzákezdett, vittek 
eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa.



A bűn tartozás
• Mt 6.12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek; 

• tartozásunk 

• engedd el 

• Nem ítélet, hanem kapcsolat 

• János 3.18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet 
alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. 

• Mt 6.15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja 
meg a ti vétkeiteket."



Nevezd nevén a bűnt! 
Definiáld a bűnt! 

Ismerd el tartozásod!



A bűn belülről fakad, 
ezért megoldani is 

belül kell



A bűn belülről fakad

• Zsolt 51.7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant 
engem. 8 Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a 
bölcsesség titkaira tanítasz engem…  
18 Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot 
adnék is, nem vennéd szívesen. 19 Isten előtt a töredelmes lélek a 
kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, 
Istenem! 



A bűn belülről fakad
• Máté 15.8 Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban 

távol van tőlem. (a farizeusoknak!)…

• 11 Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, 
hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.”… 

• 19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, 
házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és 
az istenkáromlások. 20 Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, 
hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.



Nevezd nevén a bűnt! 
Definiáld a bűnt! 

Ismerd el tartozásod! 
Ne próbáld kívülről lemosni!



A bűn beszennyez, 
és nem tudjuk 

lemosni



A bűn beszennyez
• Zsolt 51.4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg 

engem! … 
9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és 
fehérebb leszek, mint a hó. 

• Ez bizalom! 

• 1János 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja 
bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.



Nevezd nevén a bűnt! 
Definiáld a bűnt! 

Ismerd el tartozásod! 
Ne próbáld kívülről lemosni! 

Kérd Istent, hogy tisztítson meg!



• Ne beszélj mellé, nevezd nevén a bűnt! 
• Isten ellen vétettél, definiáld a bűnt! 
• A bűnöd halmozódik, ismerd el 

tartozásod! 
• Bűnöd belülről fakad, ne próbáld 

kívülről lemosni! 
• Nem tudod lemosni, kérd Istent, hogy 

tisztítson meg!



Hogyan jellemeznéd Dávidot?



Ha megvalljuk bűneinket,  
hű és igaz ő: megbocsátja 

bűneinket, és megtisztít minket 
minden gonoszságtól.


