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A BŰN LÉNYEGE 

 

Lekció: 1Móz 4,1-8 Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, 

megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült: 

annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő 

múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak, a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az 

elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és 

áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra 

gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: 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. Egyszer azt mondta Kain 

a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, 

rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. 

 

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 youtube-os TheBibleProject csatornából letöltött  

kis videót mutattam most meg a gyülekezetnek, 

  amit két amerikai fiatal készített,  

s hogy ne kelljen a feliratot olvasni, 

 alámondtam a szöveget. 

Amúgy az alkotók minden bibliai könyvhöz készítettek 

 egy ilyen kis összefoglalót. 

S ez azért is hasznos, 

 mivel a rajzok és animációk segítségével 

  jobban megismerhetőek az egyes bibliai könyvek. 

 

Mózes 1. könyvének az első felét vizsgálja a bemutatott kisfilm, 

 amelynek a központjában az áll, 

  hogy miként jött a bűn a világba, 

   hogyan működik a bűn, és mit okoz. 

 

Amikor édesanyámnak megmutattam ezt a kis videót, 

 akkor az első gondolata ezzel kapcsolatban így hangzott: 

„Neki azért tetszik ez a kisfilm, 

 mivel felfedi, mit is jelent a bűn. 

Azért fontos ennek a felfedése,  

 mert ma is nagyon sokan, még talán vallásos emberek sem értik, 

  mi az, hogy bűn. 

Hogy mi a bűn lényege.” 

Ma erről szeretnék beszélni, a bűn lényegéről, miben voltáról. 

 

Isten, mikor megteremtette a világot, 

 többször egymás után elmondta, 

  hogy amit teremtett, az jó. 

És Kedves Testvérek! 

Amire Isten azt mondja, hogy jó, az jó! 

Máté evangéliumában olvassuk, 

 hogy odament Jézushoz egy ember és ezt kérdezte Tőle: 

Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?  

Ő pedig monda néki:   

Miért mondasz engem jónak?  

Senki sem jó, csak egy, az Isten. (Mt 19, 15-16) 

S a jó Isten az, 

 aki meg tudja ítélni az egyes dolgokat, cselekedeteket, 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. 

S a videóban is láthattuk, 

 s Mózes 1. könyvében is olvashatjuk, 

  hogy milyen következményekkel járt Isten mellőzése. 

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, megcsalom, 

 akkor is megteszem, 

  mert ez a jó nekem. 

Mert ez nekem jár. 

Mert én megérdemlem. 

 

És hogy ezzel mások károsodnak, 

 esetleg tönkremennek?  

Kit érdekel? 

A fontos, hogy nekem legyen jó. 

Mert én tudom, mi a 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 Ábel áldozatát. Az enyémet pedig nem? 

 Most mit tegyek? 

 Mit csináljak? 

 Hogyan döntsek? 

Kainnak még az a kiváltsága is megvolt, 

 hogy úgy beszélgetett Istennel, 

  mint mi most egymással.  

Hallhatta Isten hangját, 

 amint megkérdezte tőle: 

„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.” 

Isten itt újra arról beszél: 

 mi történik, ha jól cselekszel, és mi lesz, ha ha nem jól cselekszel. 

Még figyelmeztette is Kaint:  

 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 ebben a nehéz szituációban. 

Két választása volt: 

Kérdezzem meg Istent, vagy mellőzzem? 

Kérdezzem meg Őt, 

 hogy vajon mi lenne most a jó válasz, 

vagy tudok én magam is dönteni. 

 



Kain pedig az utóbbit választotta, 

 és Istent mellőzve maga döntött. 

Az ajtóban leselkedő, 

 és reá vágyakozó bűnön nem tudott uralkodni, 

és 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. 

 

KT! 

Ma vajon igaz-e az, 

 hogy a bűn abból fakad,  

hogy mellőzzük Istent a döntéseinkben. 

Nem Őt kérjük, 

 hogy mutassa meg, mi a jó és mi a rossz? 

6000 év múltán történt-e változás ebben a vonatkozásban? 

Mi emberek ma nagy tudással, 

fejlett technológiákkal rendelkezünk, 

 képesek vagyunk a génmódosításra, 

 robotokat és önvezérlő autókat gyártunk, 

 mesterséges intelligenciát hozunk létre, 

 űrszondákat küldünk a Mars bolygóra. 

A fejlődés magas fokán állunk, 

 s az átlagember számára is a legtöbb tudás elérhető  

  az internet segítségével. 

 

S ennek megfelelően az emberek nagy 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. 

Néhány évtizede ugyanez a hang szólalt meg, 

 még a kommunizmus alatt: 

  Nem kell ide Isten, a vallás csak ópium. 

  Tudunk mi nélküle is jó döntéseket hozni. 

 

De ma is ugyanez a hang szól az ún. keresztyén Európában, 

 ahol sorra zárják be a templomokat, 

  mert az emberek már nem járnak Isten házába, mondván: 

Miért menjek templomba, 

 miért higgyek Istenben, 

  hiszen jól elvagyok én nélküle is. 

Tudom én magamtól is, 

 mi a jó és a gonosz, 

  mert elég képzett és okos vagyok hozzá. 

 

KT! 

Vajon nem azért ilyen ez a mai világ, 

 mert így gondolkodnak emberek milliárdjai? 

És mivel ma már nem Isten szava,  

 az Ő Igéje és akarata a mérce, 

hanem az ész, a tolerancia, és még sorolhatnánk, hogy mi, 

 láthatjuk, 

hogy amiről a Biblia azt mondja, hogy rossz,  

 arról ma nyugodtan lehet azt mondani, hogy jó, és fordítva. 

És ha az ember felemeli a hangját, 

 és egyes esetekben még csak nem is a Bibliára, 

  hanem csupán a józan észre apellál, 

és mondja azt szemmel láthatóan rossz dolgokra, hogy az rossz, 

akkor már megbélyegzik,  

 sárba tiporják, támadva azt mondják, 

 hogy nem elég toleráns 

   és elfogadó. 

     



KT! 

Nekünk, Krisztus tanítványainak azért kell olvasni a Bibliát  

 nap mint nap, 

mert Isten Igéjének fénye rávilágít, 

 hogy egy adott dolog akár a mi életünkben, 

  akár a világban 

   valóban jó-e, 

vagy csak mi gondoltuk jónak. 

Mert a Biblia Isten szava, 

 és általa Isten ma is tanácsol. 

Mert ma is csak az Ő szava a biztos mérce. 

 

6000 évvel ezelőtt is az volt a jó, 

 amit Ő jónak mondott, 

és ma is, 6ezer év múlva is csak az a jó, amit Ő annak tart. 

 

Mi pedig emberek, 

 a nagy tudásunk ellenére semmit sem változtunk. 

Ugyanúgy gyilkolunk, 

 mint az első emberek. 

Ugyanolyan önzők és szeretetlenek vagyunk. 

 

Az evangélium, az örömhír azonban az, 

 hogy Isten ennek ellenére is szeret minket: embereket. 

A bűnt utálja, 

 azaz gyűlöli azt, hogy mi emberek nem azt tesszük, 

  ami Ő szerinte jó. 

Azért gyűlöli a bűnt, 

mert Ő ismeri a bűn következményét. 

Tudja azt is, 

 hogy a bűnös ember útja hová vezet. 

A szenvedésbe és az örök halálba. 

 

Jézus azt mondja a Hegyi Beszédben: 

„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.” 

Aztán így folytatja az Úr Jézus: 

Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen 

vannak, akik azt megtalálják." 

 

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, 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. 



Van egy szép festmény  

 a széles és a keskeny útról, 

  amelyet a kivetítő vásznon is láthatunk. 

 

Az útelágazásnál balra mutató táblán az olvasható: 

   Halál és kárhozat. 

 a jobbra mutató táblán:  

Élet és üdvösség. 

Majd balra a széles kapu mellett ki van írva, hogy: Világ. 

Jobb oldalt pedig egy szoros kapu található, 

 s előtte egy kiírás: Isten országa. 

 

KT! 

Egy út tekintetében a két legfontosabb adat, 

 a kiindulási és az érkezési hely. 

Azt Jézus is elmondta, 

 és a képen is látható, 

  hogy hová vezet a két út. 

A széles út a kárhozatba,  

 a keskeny út az örök életre. 

 

A széles út belépési pontja nincs megjelölve, 

 mert mindannyian úgy születtünk, hogy a széles úton járunk. 

 

De mi a mennyei Atyához vezető keskeny út belépő pontja? 

Jézus azt mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; 

 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 batyu van. 

Ezekben a bűnbatyukban vannak a bűnök, 

 ami alatt roskadozik ez a két férfi. 

 

A szoros kapu mögött pedig Jézus keresztje található, 

 mert a kereszt előtt tehetjük le ezeket a bűnbatyut. 

 

Minden bűnt, amit megláttunk az életünkben. 

Minden olyan dolgot, amelyeket csak mi láttunk jónak, 

  de Isten nem. 

Mindezt letesszük a kereszt előtt, 

 s ott hagyjuk. 

S kérjük: Istenem, Jézus érdeméért, az Ő haláláért bocsáss meg nekem. 

S e bűnök ott maradnak a kereszt előtt, 

 s mi ezektől megszabadulva járhatunk a keskeny úton, 

  amely a mennybe visz. 

A keskeny útnak van egy másik fő jellemzője is. 

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, 

  még akkor is, ha Isten nélkül másként döntöttem volna. 

A bűnesetkor az ember magához ragadta a döntést, 

 a megtéréskor pedig visszaadja Isten kezébe azt. 

S ha esetleg a keskeny úton járva mégis elbukunk, 

 és Isten akaratával ellentétesen cselekszünk, 

 azt megbánva Jézus érdeméért Isten újra és újra megbocsát, 

  és továbbra is vezet az Ő ösvényén. 

Én azt kívánom, hogy a keskeny úton járva 

 kövessük ezt a mennyei GPS-t, s így érjünk el a célba, a mennybe. 

Így legyen. Ámen.   


