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7. A bűn két fajtája 
 
A Biblia az egyetlen olyan könyv, amelyet Isten írt emberek által. 
Ha ezt őszintén elhinnénk, komolyan vennénk Isten igéjének tanulmányozását. 
 
- Isten a Bibliát emberek által írta az évszázadok során, de minden írást Ő ihletett.  
- Következetlen dolog, ha azt mondjuk, elhisszük, hogy a Biblia Isten igéje, és mégsem 
olvassuk rendszeresen. 
- A Szentírás azért íródott, hogy megismerjük belőle Isten jellemét, Jézus Krisztust, és hogy 
tanuljunk belőle, hogy ne kövessük el azokat a bűnöket, amiket előttünk már elkövettek.  
 
Isten elrejti az útjait az értelmesek elől, de megjelenteti azokat a tiszta szívűeknek. 
Olyannak kell lennünk, mint az ártatlan kis gyermekek, amikor az Úr ismeretét 
keressük. 
 
- Jézus egy alkalommal így imádkozott: „Hálákat adok neked, Atyám, mennynek és földnek 

Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek 

megjelentetted.” 
- A kisdedek nem azért kapnak kijelentést, mert okosak és bölcsek, hanem azért mert tiszta a 
szívük. 
- Akkor kaphatunk kijelentést Isten igazságairól a Bibliában, ha megalázzuk magunkat, és 
olyanok leszünk, mint a kisgyermekek. 
- A tiszta szív fontosabb, mint az okos és bölcs elme, amikor a Szentírást tanulmányozzuk. 
- Nem az értelmünkkel kell megértenünk a Szentírást, hanem a szellemünkkel, ehhez pedig 
tiszta szívűnek kell lennünk. 
 
Amikor Ádám és Éva bűnbe estek, kárt okoztak maguknak, és bűnt követtek el Isten 
ellen. 
 
- Két fajta bűnt különböztethetünk meg az 1 Mózes 3. és 4. fejezetei alapján. 
- Az 1 Mózes 3. fejezetben Ádám és Éva bűnéről olvasunk. Amikor ők bűnbe estek, csak 
saját maguknak okoztak kárt azzal együtt, hogy Isten ellen vétkeztek.  
 
Amikor Káin bűnbe esett, nem csak Isten ellen követett el bűnt, hanem Ábel ellen is, 
azzal, hogy bántotta őt. 
 
- A másik típusú bűnről az 1 Mózes 4. fejezetben olvasunk. Amikor Káin megölte a 
testvérét, Ábelt, azzal nem saját maga ellen vétkezett, hanem egy másik embernek ártott. 
- Minden bűnnek van egy vízszintes és egy függőleges dimenziója. 
- A függőleges dimenzió az jelképezi, hogy a bűnünkért felelnünk kell Istennek bűnbánat 
által. 
- A vízszintes dimenzió az, amikor megbántunk valaki mást, vagy kárt okozunk neki 
valamilyen módon. Ha ő meg is bocsát nekünk ezért, ő csak a vízszintes dimenzióban tudja 
ezt megtenni. Attól még ugyanúgy felelnünk kell érte Istennek a függőleges dimenzióban.  
 
 Isten megbüntette Ádámot és Évát a bűneik miatt, de nem átkozta el őket, hanem a 
kígyót átkozta el. 
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- Ádám és Éva saját maguknak okoztak kárt a bűnbe esésükkel, ezért Isten nem átkozta el 
őket. 
- A földet és a kígyót átkozta el, akiben az ördög testet öltött. 
- Isten nem akarta elbátortalanítani Ádámot és Évát, ezért először elmondta nekik, mi lesz a 
megoldás, amit Ő biztosított a bűnük által okozott problémára, majd ez után mondta el 
nekik, hogy pontosan mi volt a bűnük, és hogy mi lesz ezért a büntetésük. 
- Isten nem elítél, hanem megítél. Isten hangja a lelkiismeretünkben mindig bátorító, nem 
pedi vádaskodó, és bátortalanító, mint az ördög hangja.  
 
Isten meghallotta, hogy Ábel vére hozzá kiált, és azzal büntette Káint, hogy 
megátkozta őt. 
 
- Káint azért átkozta el Isten, mert a bűnével nem saját magának ártott, hanem egy másik 
embernek. Ez sokkal súlyosabb bűn, mint ha csak magának tett volna rosszat.  
- Amikor olyan bűnt követünk el, amivel másoknak ártunk, akkor az a bizonyos károkozás 
Istenhez kiált. Isten ebből azt hallja: „Istenem, állj bosszút értem, ártatlan vagyok. Nem 
tettem semmi rosszat, de ez a másik ember mégis bántott engem.” 
 
Súlyos bűn, amikor gonoszul beszélünk az emberekről, mert ezáltal megbántjuk őket. 
 
- Sok ember nem gondol bele, hogy sokkal súlyosabb bűn az, ha mások háta mögött 
gonoszul beszélnek róluk, pletykálkodnak és rágalmaznak. 
- Sajnos a hívők közül is sokan jobban megütköznek azon, ha valaki részeges vagy 
cigarettázik, mint azon, ha pletykálkodik vagy rossz hírét kelti egy másik embernek. 
- Isten előtt azonban sokkal súlyosabb az a bűn, amivel másoknak teszünk rosszat, ezért 
azok az emberek átkozottak, akik ilyet tesznek, és ha nem tartanak bűnbánatot, Jézus nem 
tudja őket megszabadítani az átok alól, és a pokolba kerülnek. 
 
Jézus azért jött a világba, hogy megszabadítson minket a bűneinkből. Őbenne 
győzedelmeskedhetünk minden bűnünk felett. 
 
- Jézus neve azt jelenti: „Aki a népét megszabadítja a bűneitől” – nem a betegségektől és a 
szegénységtől, ahogyan sok igehirdető prédikálja, hanem minden földi probléma 
gyökerétől: a bűntől. 
- Nem elég levágni a rossz gyümölcsöt a fáról, attól még a probléma gyökerét nem kezeltük. 
Ha levágunk két gyümölcsöt (pl. szegénység és betegség), a gyökér még romlott marad. 
- Amikor Jézus eljött, a fejszét a fa gyökerére vetette. Ez azt jelképezi, hogy Jézus a bűnt 
akarja eltávolítani az életünkből, ami minden más rossz dolognak az eredete. 
- Isten azt mondta a kezdetek kezdetén Káinnak: „Uralkodjál a bűn felett”, de az Ószövetség 
idején az emberek nem tudtak uralkodni a bűn felett (mert akkor még nem lakozott a Szent 
Szellem az emberekben) – legfeljebb az ez iránti vágy lehetett meg bennük. 
- Csak az az ember tud uralkodni a bűn felett, aki betöltekezett Szent Szellemmel, és 
kegyelmet kapott Istentől Jézus Krisztus által – ez pedig csak Pünkösd napja óta lehetséges. 
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Feladatok 
 
1. Kinek jelenti ki Isten az Ő igéjét? 

 
   ____________________________________________  
 
   ____________________________________________  
 
   ____________________________________________  
 
   ____________________________________________ 
 

 
2. Mi az a 2-fajta bűn, amit az 1 Mózes 3. és 4. fejezeteiben olvashatunk? 

 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  

 
3. Miért gonosz dolog valakit kibeszélni a háta mögött és rosszakat mondani róla? 

 
   _________________________________________  
 
   _________________________________________  
 
   _________________________________________  

 
4. Ki tud minket megszabadítani minden bűnünktől, és hogyan? 

 
   _________________________________________  
 
   _________________________________________  
 
   _________________________________________  

 
5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„(…) nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” 

(Máté 1:21)  
 
Forrás: /cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  


