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Vitaindító - Gondolatébresztő: A bűnök közti hierarchia – 

Victor Soma  

Az emberekben sokszor van egy olyan kép a bűnről, hogy van kis, illetve nagy 
bűn, ez azonban nem egészen állja meg a helyét. Úgy gondolom, hogy ezzel a 
mindennapos cselekedeteiket (például hazugságokat) próbálják igazolni. 

Pál egy egészen jó képet tár elénk a bűn természetéről. „Mert gyönyörködöm 
Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, 
amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő 
törvényével.” (Róma 7:22-23). A bűn egy törvény, ami szembe megy Isten 
törvényével. Honnan tudjuk azonban, hogy mi bűnös, és mi nem? Erre is egy egyszerű, 
érthető magyarázatot kapunk. „Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla! 
Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a 
kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná: „Ne kívánd!”.” (Róma 7:7). 
A bűnt tehát a törvényből, a parancsolatokból (2Mózes 20:1-17) ismerjük. Innentől 
kezdve egyértelművé válik, hogy mi bűnös, és mi nem. Az azonban még mindig nem 
tiszta, hogy létezik-e ranglétra a bűnök között. 

Emberi szemszögből nézve egy gyilkosság nem csak, hogy nagyobb bűn, mint 
egy hazugság, de talán még megbocsáthatatlan is. Mégis, Isten nem emberként 



cselekszik, hiszen az ember nem tökéletes. „És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki 
ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, 
megbocsáttatnak a te bűneid.” (Máté 9:2). Jézus nem kezdte el sorolni a béna bűneit, 
és nem azt mondta, hogy „egyes bűneid megbocsáttatnak”. Minden egyes vétkét 
megbocsátotta, hiába voltak azok emberi szemszögből kicsik vagy nagyok. „Ezért 
mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de 
a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.” (Máté 12:31). A Szentlélek káromlása egy 
egészen más téma, azonban ebben az igeversben is azt látjuk, hogy idővel „minden 
bűn és káromlás megbocsáttatik”. „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, 
hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy 
az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek 
azok között, akik megszenteltettek.” (Apostolok cselekedetei 26:18). Rendkívül 
egyszerű tehát a válasz. A világ szerint van kis, illetve nagy bűn, Isten szerint azonban 
nincsen különbség közöttük, hiszen végtelen kegyelemből minden vétket megbocsát a 
Krisztusban való hit által, ha bizalommal megvalljuk bűneinket. „Megvallottam neked 
vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet 
az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Szela.)” (Zsoltárok 32:5). 

Hiába teszünk különbséget bűn és bűn között, Isten szemében nincs, azonban a 
megváltás és a megbocsátás terén sem tesz különbséget, hiszen minden vétket ugyan 
úgy megbocsát a Benne hívőknek. 

Lévay Kortárs Versek és Szösszenetek 

 

Lengyel Dávid 

Napnyugati bölcsek 
Üres az ég, eltűnt a csillag, 
tevelepény és tömjén illat, 
hallgat a táj, némák a kövek, 
eltévednek a napnyugati bölcsek. 
Lépés dadog, hideg sivatag. 
A láb remeg, a hit ingatag. 
Szélcsendet itt csak vihar követ. 
Eltévedtek a napnyugati bölcsek. 
 
Bermuda 
Félpár cipő hever a parton, 
hogy került ide - senki se kérdi. 
Csupa szatyor és csupa karton: 
ropogó tejesdobozok, makuka héjak, 
üres vázak, csupa tartalmatlan tartalom. 
A szavak száraz lábbal kelnek át - 



csupasz csöndeket hagyunk magunk után, 
a szemetet, a banánhéjakat. Lebomlik úgyis, 
ahogyan a rágógumi, gumikacsa, kacsacsont, 
meg a csontsovány sóhajokba harapó télidő 

és az a félpár fekete gyerekcipő, 
amiről senki se meri megkérdezni, 
hogy került oda? 
Lebomlik az is, 
mi meg áthidaljuk a dolgokat. 
 

Hazadi Bence: Nyílt Levél - egy Fish nevű sorozatgyilkoshoz 

Milyen lénynek van 5 sor foga? 

És szögekkel borított torka? 

Nincs ilyen, de van rosszabb. 
Van egy, amely gyomrokat forgat. 
Mi az a faj, amely kiírtja magát, 
Hogy csillapítsa örök szomját. 
Nem tudom, de gyűlölöm. 
Ha meglátom, nem megölöm, 
Örökké kínzom, míg bírják lábai 
Míg darabokra nem szakadnak karjai. 
Aztán persze ugyan úgy folytatom tovább. 
Nehogy úgy érezze ez a szív valaha megbocsát. 
 

NEM! 

 

Ez sajnos nem az én dolgom. 
 

Az elektromos bútoré. 
Mit mertél tenni? 

Összetetted két kezed 

Utolsó nyamvadt percedben? 

Te nyomorult. Nem érdemelsz mást, csak a pokol legmélyebb bugyrát. 
Az is kevés a fajtádnak, 
De Sátán biztosan megtalálja módját 

Hogy üvölts. Teli torokból, hogy "FÁJ!" 

NEM ÉRDEKLI ANYÁDAT SEM! 

Te rohadt darab szemét. 
 

Talán mi vagyunk a halak. 
Mert figyeld meg onnan lentről! 

Tetteidet elfeledjük 

13 másodperc alatt 
 



Stenger Kristóf: Bűn  
Bűn kielégítetlenül hagyni a testet?  
Mert bűn kielégíteni a lelket…  
Ez nem jelenti, hogy „carpe diem!”  
Meg hát amúgy is a mai világban   
Előrelátónak kell lenni. De  
Hogy a tervezés mennyit áthat;  
Ezt hívjuk előre eltervezett gyilkolás.  
A gyilkos tudott előre mindent: Hol, Kit, Mivel…  
Borotvapengével, a májadnál, mikor zuhanyoznál.  
Persze ez nagyon intim… mint a sárga  
A borotvahab márka - melyet alvadó kézzel  
Fog a tettes (így nevezik a bűnöst). Liheg: „Mamám!”  
Sikoltja… Kiteregetni bőrünk törölközőjét  
Közhely az életünkben. Persze ez nem bűn csak élvezet…  
Lucskos, hugy-meleg sörszagú, cicamosoly s merev  
Langyulás. A bűn nevet, ha vészt dalol a trombitás.  
  
 

Victor Soma: Az utolsó vacsora 

A Megváltó, a hatalmas Király 

Lépdel fehér lován: 

Hadd látom, úgymond, mennyire hű 

A neves tartomány. 

 

Van-e ott hívem, szeretetre méltó? 

Falai közt igazság? 

Használt-e vérem ontása? 

Eltűnt-e a gazság? 

 

S a nép, az istenáldta nép, 

Vajon boldog-e rajt’ 

Vaj’ mint palánta növekszik 

Vagy utálatba hajt? 

 

Úr, valóban nem koronád 

Legszebb gyémántja a hely: 

Képmutató, igaztalan 

Oly’ keserű kehely. 

 

 

 



S a nép, az istenáldta nép 

Oly’ boldogtalan, Úr 

Bent erőszakkal adott hit 

Oly’ nagy utálat dúl. 

 

A Megváltó, a hatalmas Király 

Lépdel fehér lován: 

Körötte dúl a szörnyű bú 

És néma tartomány. 

 

Rég áldott volt a hely neve, 

Hol aznap este szállt; 

Rég áldott volt a vár ura, 

Vendégli a Királyt. 

 

Dícséretet, s énekeket, mi 

Szív-léleknek ingere, 

Sürgő csoport, száz szolga hord, 

Hogy nézni is tereh; 

S mind, amiket e szép templom 

Áldást-dicsőt terem; 

S mind, mi látvány csupán, az van 

Az áldott-volt helyen. 

 

Ti urak, ti urak! hát senkisem 

Szeret engem igazán? 

Ti urak, ti urak!... pogány ebek! 

A látvány, mi az már? 

 

Éneket s imát, és azt, mi Atyám 

Szívének kellemes, 

Azt látok én: de hűtlen itt 

Belül minden nemes. 

 

Ti urak, ti urak, pogány ebek! 

Ne legyen szeretet? 

Hol van, ki hűen cselekszik - 

Nem adok eleget? 

 

 



 

 

Egymásra néz a sok pogány, 

Azok a hűtlen urak; 

Az egyedüli Úr arcán 

Sápadt el a harag. 

 

Mit tettetek a népemmel? 

Gyalázatos vagytok 

Arcotok nagy, szívetek nem 

Mind’ jót cserben hagytok. 

 

Igazságtalan ítéltek 

Hadd tudja a világ 

Oly’ sokatok hitetlen lett 

Ezt mondta a Király. 

 

Bár van kevés, ki nem hűtlen 

Annak nincsen helye 

Sok haragot táplál szívben 

Csonkolt a hit keze. 

 

A Megváltó, a hatalmas Király 

Vágtat fehér lován 

Mögötte hűtlen, hitetlen hely 

Hit-néma tartomány. 

  



Pályázati anyagainkból: 

Kedves Eszter: Kreón 

Kedves Eszter egyik ,,pázmányos” feladata: 

Szereplők:  

Márta néni: a színjátszókört vezető tanár  

Anna: Kreón István unokahúga  

Pisti: a KAR szerepében (szövegeit az eredeti műből idéztem)  

Feri: Egy színjátszókörös diák  

Márta néni: - Szép délutánt gyerekek! Köszöntök mindenkit a Mini Manó  

színjátszókörben. Örülök, hogy ennyi új arcot látok. Ahogy minden éven, most is az  

évvégi iskolai művész fesztiválra készülünk. Van valakinek valamilyen ötlete ezzel  

kapcsolatban? Esetleg egy darab, amit szívesen előadnátok?  

Anna: - Sziasztok. Anna vagyok, most jöttem az iskolába és nekem lenne egy ötletem,  

amit örömmel megosztok veletek.  

Márta: - Jaj de jó Anna. Várjuk az ötletet.  

Anna: - Arra gondoltam adjuk elő Szophoklész: Antigoné című drámáját, amit 9.-ben  

tanultunk irodalom órán.  

Pisti: (*félre) - „Terved hová vezet, milyen veszélybe mégy?”  

Márta n: - Jaj, Állj,állj! Anna sajnálom, de ezt a darabot nem adhatjuk elő.  

Anna: De miért nem?  

Feri: Legalább a történetet meghallgathatnánk, mert én nem emlékszem erre az  

anyagrészre.  

májusi fesztiválon.  

Pisti: - „Irtózatos, ha egyszer tiltja ezt Kreón!”  

Anna: - Az igazgató? Hiszen ő az én unokabátyám, majd beszélek én vele.  

Feri: Kemény a csaj.  

Márta: Anna gondold végig, ha ismered a mű cselekményét és szereplőit tudnod kell, 

hogy  

mit kifogásol benne az igazgató úr.  

Anna: Nem, nem értem. Ez egy családi dráma csupán. 4 testvérrel, egy furcsa 

szülőpárral,  

meg egy ősi törvényeket tisztelő királlyal….. Ó…. Értem. Azt hiszem felfogtam.  

Márta n: - Végre  

Feri: Valaki beavatna végre minket is! Ez így nagyon nem fair, én azt hittem jó vagyok  

irodalomból, de gőzöm sincs mi ez a mű  

(* figyelmen kívül hagyják a megjegyzését)  

Anna: De a neve miatt eltörölte az egész művet? Szerintem beszélni kellene vele.  

Márta: - Támogatom. Így a diákok nem ismerik meg ezt a csodás történetet.  

Feri: - Na. Én is ezt pofázom folyamatosan.  



Pisti: - „Ha ily kemény dacot hagynék büntetlenül.”  

(* Pistin kívül senki nem figyel Ferire)  

Anna: - Akkor menjünk és beszéljünk vele, ha megtudjuk győzni, hogy a diákok nem  

látnak majd párhuzamot közte és a darabban szereplő Kreón között biztosan 

megengedi.  

Márta n: - Rendben van. Próbáljuk meg. Gyere velem!  

Feri: - Egyszer biztos megtudjuk miről van szó. Vagy tudjátok mit, inkább bemegyek a  

könyvtárba.  

Pisti: „Bölcs belátás többet ér Minden más adománynál.”  

(* Anna és Márta néni elindul Kreón Istvánhoz) 

 

Lengyel Dávid: A falióra. Egy használati útmutató. 

Rendeltetése: 

A faliórát kizárólag a pontos idő kijelzésére terveztük. A faliórát ne tekintsük se 
naptárnak, se határidő-naplónak, nem érdemes megkérdezni tőle, hogy mikor nyitnak 
az éttermek, hogy mikor lesz már ennek az egésznek vége – a műszert, így, lehetőség 
szerint kíméljük az olyan „vicces” családtagoktól is, akik a „Milyen idő van ma?” – vagy 
hasonló jellegű, humorosnak szánt kérdéseket hajlamosak lennének a faliórának 
szegezni. 

Csodát tehát semmiképp se várjunk a műszertől – egyáltalán semmit sem érdemes 
várni tőle, ne nézzünk rá se kérdőleg, se dühösen, mivel ettől zavarba jöhet, 
kizökkenhet működési rendjéből. 

Karbantartása: 

Soha se feledjük: az idő késik, de nem múlik.  

Amennyiben a falióra egyetlen feladatát ellátni képtelen, próbáljuk a lehető 
legnagyobb szakértelemmel a falióra tetejét ütögetni – kalapács, ököl használata 
egyaránt megengedett – vagy ha már ez se segít, maradjunk türelemmel.  

Amíg a kizökkent idő helyreállására várunk (ölbe tett kézzel vagy keresztbe tett 
lábakkal) bátran fogyasszunk ún. „időgyilkos” szereket, nézzünk televíziót, olvassunk 
olyan könyveket, amik a nyugalom felborzolására képtelenek, vagy csak egyszerűen 
érezzük jól magunkat, minden különös ok vagy hátsó szándék nélkül. 

Útmutató gyerekbarát használathoz: 

A falióra nem gyerekjáték, gyerek kezébe nem való (lsd. még: kés, villa, olló) hiszen 
szorongást, halálfélelmet vagy ehhez hasonló kellemetlen – egyébként egészen 



emberi – tüneteket okozhat, amik óhatatlanul nihilizmushoz, elkerülhetetlenül pedig 
halálhoz vezethetnek. A szerencsésebb gyermekek, akik ilyen úton szembesültek az 
idő múlásával, egyszerűen csak a hedonizmust választják, és véges életüket az idő 
tagadásának szentelik. 

Érdemes tehát a faliórát távol tartani: magas polcokon vagy akár az ajtó felett. Ha 
lehetséges, a rögzítés érdekében szögezzük le, elrettentésképpen tegyük egy feszület 
mellé. 

Elbocsátó, szép üzenet: 

Kérjük a kedves vásárlót: tartsuk szem előtt, hogy az idő nem pénz: a termék 
megvásárlását követően nem fogadunk el reklamációt, garanciát nem vállalunk, 
kártérítést fizetni hajlandóak nem vagyunk. A falióra nem alkalmas az emberi 
késedelmek igazolására vagy be nem következett események miatt nem vonható 
felelősségre. 

Köszönjük, hogy minket választott! 

 

Hit- és közélet: Ötödik fejezet – Victor Soma írása 

Jézus Krisztus ezt mondta a népnek: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a 

császáré, és Istennek, ami Istené!”, én pedig azt mondom a „császároknak”, hogy adják 

meg a „népnek”, ami a „népé”. Isten erővel és hatalommal ruházott fel benneteket, 

de ezt el is veheti azoktól, akik hűtlenül állnak Vele szemben. A hatalmasok, a 

„császárok”, a vezetők pedig ezekkel tartoznak a „népnek”: tisztesség, példamutatás, 

igazságosság, hűség és tisztelet. A „nép”, az alávetett pedig ezekkel tartozik a 

„császárnak”: tisztelet, hűség, engedelmesség, tisztesség és alázat. Így tegyen hát 

mindenki, aki a „nép”, de így tegyen az is, aki „császár”, mert Isten előtt ez így kedves, 

aki pedig nem így tesz, az bűnt követ el. Isten előtt azonban nincsenek „császárok”, 

mert nincsen senki, aki Isten felett állhatna, így tehát mindannyian az Ő népe vagyunk, 

éppen ezért mi is tisztelettel, hűséggel, engedelmességgel, tisztességgel és alázattal 

tartozunk Jézus Krisztusnak és Istennek, az Ő atyjának. Akik nem így tesznek, azok nem 

ismerik Krisztust, aki életét áldozva értünk „császárból” „néppé” tette Magát, hogy 

megérthessük Őt. Azok, akik nem ismerik, még mindig bűnösök, még nem részesültek 

az Ő megváltó szeretetéből, hiszen nem hisznek Benne. Ha tehát valaki engedetlen az 

Úrral szemben, forduljon magába, fürkéssze tetteit, gondolatait, majd bánja meg 

bűneit és keressen bocsánatot Őnála, hiszen Krisztus megbocsátást ad mindazoknak, 

akik kérik. Vigyázzatok, hogy a másik ember nehogy bűnre csábítson benneteket! 

Imádkozzatok, hogy Isten a Szentlélek által erőt és akaratot adjon nektek a jóra és arra, 

hogy kérjétek az Ő segítségét, amikor megkörnyékez benneteket a kísértés! Hitetek 



legyen nyilvánvaló az emberek előtt azzal, hogy megadjátok Istennek, ami Istené, 

azzal, hogy alázatosak vagytok, türelmesek, és azzal, hogy felebaráti, krisztusi 

szeretettel fordultok Isten minden gyermekéhez, de ne feledjétek el azt, hogy nem 

csak a hívő ember Isten gyermeke, hanem mindenki! Higgyetek saját erőtökből, de 

könyörögjetek azért, hogy Isten felnyissa a szemeteket arra, hogy miképpen vált meg 

benneteket egyenként, hogy a magatok idejében megkereszteljen benneteket a 

Szentlélek által, így pedig élővé legyen a Jézus Krisztusba vetett hitetek. Akinek nem él 

a hite, az csak kényszeredetten vonszolja maga után az evangéliumot, de aki már 

valóban megtapasztalta Krisztus megváltó erejét, az örömmel cipeli, sőt, hirdeti azt az 

örömhírt, hogy Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia meghalt értünk. Az ilyen hívők 

életéről az élet fénye tükröződik vissza. Igyekezzetek ilyenekké lenni, de nem pusztán 

saját erőtökből, hanem a Szentlélek biztatása által is! Szeressétek egymást, mert Isten 

is szeret benneteket! Szeretet és békesség legyen mindazokkal, akik ezeket a szavakat 

olvassák, mindeközben pedig keressék Istent, akiktől ezek az áldások származnak! 

 

Szibéria a Bükkben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Csongor képe 

Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 


