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FONTOS MEGJEGYZÉSEK

• Az Írás nem rejti el a rosszat 
• Valós történeteket elevenítünk fel 
• Nem mi kérdőjelezzük meg 
őszinteségüket 

• De tetteik önmagukért beszélnek 
• Az Írás tetteik által demonstrálja 

motivációik helytelenségét



LEHET ROSSZUL 
BŰNT VALLANI?



LUKÁCS 18
9 Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig 
lenézte, ezt a példázatot mondta: 
10 "Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik 
vámszedő. 
11 A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy 
nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a 
vámszedő is. 
12 Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 
13 A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a 
mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.



A BŰNVALLÁS BUKTATÓI



• Saul és Dávid 
• Saul és Salamon 
• Júdás és a papok 
• A farizeusok és János 
• A farizeusok és Jézus



Saul és Dávid



1SÁMUEL 24 & 26
Dávid megkíméli Saul életét 
24.6 Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a 
sarkát, 7 és ezt mondta embereinek: Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot 
kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr 
fölkentje ő! … 
17 Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul: A te 
hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. … 
Másodszor is megkíméli életét 
26.21 Akkor ezt mondta Saul: Vétkeztem! Térj vissza, Dávid fiam! Nem követek el 
többé ellened gonoszságot, hiszen drága volt előtted az életem ezen a napon. 
Bizony, ostoba voltam, és igen nagyot tévedtem.



A BUKTATÓ: 
ÉRZELMI FELLÁNGOLÁS



JAKAB 1
21 Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a 
gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek 
oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. 22 Legyetek az 
igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok 
magatokat. 23 Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem 
cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az 
arcát. 24 Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is 
felejti, hogy milyen volt. 25 De aki a szabadság tökéletes 
törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem 
feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt 
boldoggá teszi cselekedete.



Saul és Dávid



1SÁMUEL 15
23 Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, 
mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett 
téged, és nem leszel király! 
24 Saul így felelt Sámuelnek: Vétkeztem, mert megszegtem az Úr 
parancsát és a te beszédedet. Mert féltem a néptől, és hallgattam a 
szavára. 25 De bocsásd meg ezúttal vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy 
leboruljak az Úr előtt! 
26 Sámuel azonban ezt mondta Saulnak: Nem megyek vissza veled, mert 
te megvetetted az Úr igéjét; az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz 
Izráel királya 27 Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült. De Saul 
megragadta a köpenye szélét, úgyhogy leszakadt.



1SÁMUEL 15
28 Ekkor így szólt hozzá Sámuel: Így szakítja el tőled az Úr a mai napon 
Izráel királyságát, és másnak, nálad különbnek adja. 29 Izráel fenséges 
Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy 
megbánjon valamit. 
30 Ő pedig ezt mondta: Vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet 
népem vénei és Izráel előtt! Jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened, az 
Úr előtt! 31 Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr 
előtt.



A BUKTATÓ: 
KÖVETKEZMÉNYEKTŐL 

VALÓ FÉLELEM



Júdás és a papok



MÁTÉ 27
3 Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta 
tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, 
4 és ezt mondta: "Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el." De azok ezt 
mondták: "Mi közünk hozzá? A te dolgod." 
5 Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és 
felakasztotta magát.



2KORINTHUS 7.10

Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan 
megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti 

szomorúság pedig halált szerez. 



A BUKTATÓ: 
ÖNZÉS



A farizeusok és János



MÁTÉ 3
5 Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész 
környéke; 6 és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a 
Jordán folyóban. 
7 Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan 
jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki 
figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? 
8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, 9 és ne gondoljátok, hogy 
ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom 
nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani 
Ábrahámnak. 



A BUKTATÓ: 
ÖNIGAZULTSÁG



A BUKTATÓ: 
ÖNIGAZULTSÁG 
ÉS KÉPMUTATÁS



A farizeusok és Jézus



LUKÁCS 18
11 A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok 
neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, 
parázna, vagy mint ez a vámszedő is. 12 Böjtölök kétszer egy héten, 
tizedet adok mindenből, amit szerzek. 
13 A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre 
emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, 
bűnösnek. 
14 Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. 
Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig 
megalázza magát, felmagasztaltatik."



A BUKTATÓ: 
HASONLÍTGATÁS



AKI MEGALÁZZA MAGÁT
Jakab 4.6 De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: "Isten a 
kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja". 
1Péter 5.5 Ugyanúgy, ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az 
idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek 
alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak 
pedig kegyelmet ad. 
Lukács 14.11 Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig 
megalázza magát, felmagasztaltatik." 
Jób 22.29 Ha megaláztak, mondd azt, hogy gőgös voltál, mert azon 
segít Isten, aki lesüti a szemét.



LEHET ROSSZUL 
BŰNT VALLANI?



LEHET ROSSZUL 
BŰNT VALLANI



A buktatók: 
• Érzelmi fellángolás 
• Következményektől 

való félelem 
• Önzés 
• Önigazultság 
• Hasonlítgatás



LEGYETEK OLYANOK, MINT A GYERMEKEK…

1Korinthus 14.20  
Testvéreim, ne legyetek gyermekek a 

gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek 
kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek 

legyetek.



LEGYETEK OLYANOK, MINT A GYERMEKEK…

1Korinthus 14.20  
Testvéreim, ne legyetek 

gyermekek a 
gondolkozásban, hanem 

a rosszban legyetek 
kiskorúak, a 

gondolkozásban ellenben 
érettek legyetek.


