
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.11.26.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele       I. évf. 17. sz. 

A BŰN LÉNYEGE 

Lekció: 1Móz 4,1-8 

Textus: Mt 7,13-14 „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba 

visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és 

kevesen vannak, akik azt megtalálják." 

 

Kedves Testvérek! Ahhoz, hogy az Igét jobban megértsük, a TheBibleProject Youtube csatornából letöltött 

kis videót mutattam most meg a gyülekezetnek, amit két amerikai fiatal készített, s hogy ne kelljen a feliratot 

olvasni, alámondtam a szöveget. Ma e kis videó segítségével a bűn lényegéről, miben voltáról szeretnék szólni. 

Isten, mikor megteremtette a világot, többször egymás után elmondta, hogy amit teremtett, az jó. 

Kedves Testvérek! A jó Isten az, aki meg tudja ítélni az egyes dolgokat, cselekedeteket, és embereket. S ha Ő 

azt mondja valamiről, hogy jó, akkor az jó. Ellenben ha azt mondja valamiről, hogy gonosz és rossz, akkor az 

gonosz és nem jó. Mit jelent az, hogy Éva, majd Ádám ettek a jó és gonosz tudásának fájáról? Azt jelenti, 

hogy magukhoz ragadták a jogot, hogy ők majd megmondják, mi a jó és gonosz. S a videóban is láthattuk, s 

Mózes 1. könyvében is olvashatjuk, hogy milyen következményekkel járt aztán Isten mellőzése e tekintetben, 

mondván: Nem kell ide Isten, tudom én magamtól is, hogy mi a jó és mi a rossz! Kedves Testvérek! Ha 

válaszolni kellene arra, hogy mi a bűn, azt is mondhatnánk: Isten mellőzése a döntéseinkben. Ha nekem az jó, 

hogy a másikat megölöm, kiiktatom, mert zavar, megakadályoz, vagy elveszek tőle, lopok, mégis megteszem, 

mert ez a jó nekem. Mert ez vagy az nekem jár. Mert én megérdemlem. És hogy ezzel mások károsodnak, 

esetleg tönkremennek? Kit érdekel? A fontos, hogy nekem legyen jó. Az a jó, ami nekem jó. 

 Kedves Testvérek! Nincs új a nap alatt. Már Ádám és Éva gyermeke: Kain is így gondolkodott. Isten 

elfogadta a testvérem, Ábel áldozatát. Az enyémet pedig nem? Most mit tegyek? Mit csináljak? Kainnak az a 

kiváltsága is megvolt, hogy beszélgetett Istennel. Hallhatta, amint megkérdezte tőle Isten:„Miért gerjedtél 

haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól 

cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” Kain megkérdezhette volna 

Istent,  hogy mi a jó döntés ebben a helyzetben, és miként cselekedhet jól. Két választása volt: Kérdezze meg 

Istent, vagy mellőzze? Kain az utóbbit választotta, és Istent mellőzve maga döntött. Az ajtóban leselkedő és 

reá vágyakozó bűnön nem tudott uralkodni, megölte a testvérét. Miért tett ilyet? Mert mellőzte Istent. Nem az 

Isten szerinti jót választotta, hanem azt, amiről úgy gondolta, hogy neki jó lesz: A bosszút. És ez maga a bűn. 

Ma vajon érvényes-e még az, hogy a bűn abból fakad, hogy mellőzzük Istent a döntéseinkben, s nem 

Őt kérjük, hogy mutassa meg, mi a jó és mi a rossz? Hatezer év múltán történt-e változás ebben a 

vonatkozásban? Mi emberek ma nagy tudással, fejlett technológiákkal rendelkezünk. S ennek megfelelően az 

emberek jó része úgy gondolja: Én már megfelelő döntéseket tudok hozni Isten nélkül is. Nem kell ide Isten. 

Tudom, hogy mi a jó, és mi a rossz nekem, mert elég képzett és okos vagyok hozzá. Vajon nem azért ilyen ez 

a mai világ, mert így gondolkodnak emberek milliárdjai? Mivel ma sem Isten szava, az Ő Igéje és akarata a 

mérce, hanem az ész, a tolerancia, stb. 
Jézus a Hegyi Beszédben beszél a széles és keskeny útról. Mennyire találó Jézus hasonlata. Mi magunk 

is tudjuk, hogy mennyivel könnyebb egy autóval a többsávos, széles autópályán haladni, mint egy hegyi 

földúton. A széles út azért széles, mert minden belefér, rengeteg döntési lehetőségünk van, hiszen minden az 

önzésünket szolgálhatja, bármit tehetünk itt, amiről úgy gondoljuk, hogy nekünk jó. A keskeny úton viszont 

már nehéz haladni. Azért nehéz, mert ott már Isten döntéseinek engedve hozok döntéseket. Ott már azt teszem, 

ami Isten szerint jó. Visszavágni, megbosszulni sokkal könnyebb, mint megbocsátani. Az ellenséget sokkal 

könnyebb gyűlölni, mint szeretni. Ezért keskeny ez az út. De elmondja Jézus azt is, hogy a keskeny út az életre 

visz. Az örök életre, az üdvösségre.  



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

Van egy szemléletes kép a széles és a keskeny útról. Az 

útelágazásnál balra mutató táblán az olvasható: Halál és kárhozat, a jobbra 

mutató táblán: Élet és üdvösség. Egy út tekintetében a két legfontosabb 

adat a kiindulási és az érkezési hely. Azt Jézus is elmondta, hogy a széles 

út a kárhozatba, a keskeny út az örök életre vezet. A széles út belépési 

pontja nincs megjelölve, mert mindannyian úgy születtünk, hogy a széles 

úton kezdünk el járni. De mi a mennyei Atyához vezető keskeny út belépő 

pontja? Jézus azt mondja:“Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” 

(Jn 14,6) A képen láthatjuk, hogy a szoros kapu előtt két férfi is látható, 

akiknek a vállán egy-egy nagy bűnbatyu van, ami alatt roskadozik ez a két 

férfi. A szoros kapu mögött pedig Jézus keresztje található, mert a kereszt 

előtt tehetjük le ezeket a bűnbatyukat. Minden bűnt, amit megláttunk az 

életünkben. Minden olyan dolgot, amelyeket csak mi láttunk jónak, de 

Isten nem. Mindezt letehetünk a kereszt előtt. Kérhetjük: Istenem, Jézus 

érdeméért, az Ő haláláért bocsáss meg nekem. E bűnök ott maradnak a 

kereszt előtt, s mi ezektől megszabadulva járhatunk a keskeny úton, amely a mennybe vezet.  

A keskeny útnak van egy másik fontos jellemzője. Mégpedig az, hogy itt már csak GPS-szel 

haladhatunk tovább: egy mennyei GPS-szel. Ez a mennyei GPS, mennyei irányítás pedig oly módon működik, 

hogy hallom vagy olvasom az Igét, és megértem, hogy most, egy adott helyzetben mi az a döntés, amelyet 

Isten jónak tart. S nemcsak megértem, hanem engedelmeskedek is annak. Én azt kívánom, hogy a keskeny 

úton járva kövessük ezt a mennyei GPS-t, s így érjünk el a célba Isten jó akaratát követve. Így legyen. Ámen.  

Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

       
Kékvödör, Karasszon Balázs Örs keresztelése - nov 11., kántorunk: Vozárik Péter, Istentisztelet nov. 19-én, Dóczisok  

Alkalmaink (2017. november-december):        Képek: AÁ     

29. szerda 16.00 Bibliaóra. A Golgota eseménye és kihatásai. Az előkészítő kérdések a bejárati asztalon. 

30. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

01. péntek 17.00 Filmklub A Feltámadás (Risen-2016) című film megtekintésére kerül sor. Jézus  

feltámadása után a római helytartó megbízza Claviust, az erőskezű római tribu- 

nust, hogy járjon utána a dolognak. Clavius pedig nyomozni kezd…  

02. szombat 9-12 Tűzzománc készítő tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  

02. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

03. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet. Az istentisztelet után adventi vásárt tartunk az 

alagsorban. A vásár bevételét a templom magas fűtéskiadásaira szeretnénk fordítani. 

Köszönettel fogadunk felajánlásokat e célból (pl. jó állapotú, használt ruhát, játékokat, 

használati eszközöket, s mindent, ami vásárfiaként elképzelhető). A megmaradt adományokat 

szilveszterkor tombola díjként szétosztjuk (s azon túl a Ref. Szeretetszolgálatnak adjuk át). 

03. vasárnap 14.00 Adventi délután. Adventi koszorúk készítése. Ehhez elfogadunk gyertyát, tobozokat, szárított 

narancsot, szárított almát, bármilyen díszítő kellékeket, szalagot, illetve pénzbeli adományt. 

(Dec. 10-én mézeskalács-díszítést tervezünk, dec. 16-án pedig karácsonyfa-díszek készítését.)  

10. vasárnap 10.00 Irodalmi istentisztelet 500 év megújulás címmel Andics Árpád és Erdélyi Márta közremű-

ködésével, majd a tűzzománc tanfolyam kiállításának megnyitása.  

Lehetőség van megrendelni a Bibliaolvasó Kalauzt a következő évre. Ára 280 Ft. Az egyházunkban sokak által 

használt Bibliaolvasó Kalauz kijelöli minden napra az elolvasandó ó- és újszövetségi szakaszokat, amelyekhez rövid 

magyarázat is olvasható. Köszönjük a Kékvödör-be hozott adományokat! 

Hirdetem, hogy az előtérben faliújság került felszerelésre. 

Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
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