
BŰN 

A Tíz Parancsolat (Kiv 20, 3-17) 

Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak 

Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.  
Ne legyen más istened rajtam kívül! 

Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot 

azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a 
földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. 

Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a 

te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! 
Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- 

és negyedízig, ha gyűlölnek engem. 

De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik 

szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. 

Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, 

mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki 
hiába mondja ki a nevét!  

Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld 

meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd 
mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te 

Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle 

munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, 
se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon 

belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt 

alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és 
mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig 

megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az 

ÚR a nyugalom napját. 
Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig 

élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad 

neked! 
Ne ölj! 

Ne paráználkodj! 

Ne lopj!  
Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!  

Ne kívánd felebarátod házát!  

Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se 
szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami 

a felebarátodé!  

Mt 5, 27, 28 

Hallottátok, hogy megmondatott: Ne 

paráználkodj! Én pedig azt mondom nektek: aki 

kívánsággal tekint egy asszonyra, már 
paráznaságot követett el vele szívében. 

Lk 16, 15 

Ő pedig ezt mondta nekik: „Ti igazaknak tartjátok 
magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a 

szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, 

Isten előtt utálatos. 

 

Jak 2, 10 

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár 

csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen 
vétkezett. 

 

ÍTÉLET 

1 Kor 6, 9-10 

Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem 

örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem 
paráznák, sem bálványimádók, sem 

házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, 

sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, 

sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják 

örökölni Isten országát. 

Róm 2, 5-6 

Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül 

gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, 

amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy 
igazságosan ítél. 

Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog 

megfizetni. 

Mt 12, 36 

De mondom nektek, hogy minden haszontalan 

szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot 
fognak adni az ítélet napján. 

Lk 13, 1-5 

Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt 
adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét 

Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus 

megszólalt, és ezt mondta nekik: „Azt 
gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek 

bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel 

ezeket kellett elszenvedniük? Nem! Sőt - mondom 
nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan 

hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, 

hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony 
Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt 

minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? 

Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, 
mindnyájan ugyanúgy vesztek el.” 

 

MEGVÁLTÁS 

Jn 3, 36 

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig 

nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd 
életet, hanem az Isten haragja marad rajta. 

 

 

Jn 3, 16 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 

Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen. 

Iz 53, 5-6 

Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink 

miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 
békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk 

meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, 

mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta 
mindnyájunk bűnéért. 

Kol 1, 19-22 

Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne 

lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával 

mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy 

békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. 
Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és 

ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz 

cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett 
emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, 

hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd 

színe elé. 

ApCsel 4, 11-12 

Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, 

megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, 
mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más 

név, amely által üdvözülhetnénk. 

 

HIT ÉS MEGTÉRÉS 

ApCsel 17, 30-31 

A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de 
most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki 

mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, 

amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész 
földkerekség fölött egy férfi által, akit erre 

kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki 

előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. 

1 Jn 1, 9 

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 

megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket 
minden gonoszságtól. 

Zsoltárok 51 

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld 
el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 

Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől 

tisztíts meg engem! 
Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem 

mindig előttem van. 

Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit 
rossznak látsz.  

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

Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben 
fogant engem.  

Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a 

bölcsesség titkaira tanítasz engem. 
Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg 

engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 

Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és 
megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 

Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden 

bűnömet! 

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős 

lelket újítsd meg bennem!  

Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el 
tőlem! 

Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, 

hogy lelkem készséges legyen, 
hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a 

vétkesek megtérjenek hozzád. 

Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító 
Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti 

nyelvem. 

Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti 
szám. 

Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha 

égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen.  
Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A 

töredelmes és megtört szívet nem veted meg, 

Istenem!  
Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel 

Jeruzsálem kőfalait! 

Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott 
áldozatokat, az égőáldozatot és a teljes áldozatot. 

Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. 

 
 

Lefolyás 

 
Tömegcsalogató: Meglengetni 1000-2000 ft-ot 

annak, aki el tudja mondani a Tíz Parancsolatot. 

 
Jó embernek tartod magad? Nézzük meg a Tíz 

Parancsolat alapján… igék. 

 
(Szólni az értelemhez, a szívhez, a 

lelkiismerethez, az akarathoz!) 

 


