„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.

Máté 7,13-14

Mert szoros az a kapu,
és keskeny az az út,
amely az életre visz,
és kevesen vannak, akik
azt megtalálják.”

Te melyik utat
választod?

FELHÍVÁS az ÉLETRE
1. Ismered-e annak az útnak végcélját, amelyen jársz?
Tudod-e, a szakadék széléhez milyen közel állsz?
Te is úgy élsz, hogy a veszélyek iránt vak vagy és süket,
mint akik a széles úton járnak, mely kárhozatba vezet?
Refrén: Te melyik utat választod?
2. Életed csak múló pillanat,
aztán az örökkévalóság magával ragad.
Az óra meg nem áll, a döntést ne halogasd,
talán épp ez lehet utolsó földi napod,
Refrén: Te melyik utat választod?
3. Jézus még nyújtja feléd megmentő kezét,
egyedül Ő segíthet, érted adta életét.
Látva az érted nyújtott megmentő kezeket,
e szeretet nem érinti-e meg a szívedet?
Refrén: Te melyik utat választod?
4. A széles úton a jó Pásztor még ma is keres
minden kárhozatba menő megtévedt gyermeket.
Légy te az, kit ma szeretete megtalál és felemel,
akinek megmentésén örül a menny és énekel!
Refrén: A jó Pásztor ma téged keres!
Szöveg: S. Mechthild von Herff
Diakonissza Anyaotthon Aidlingen
A festmény alkotója ismeretlen

A bűn a Sátán, a bukott angyalfejedelem, által
(Ézsaiás 14, 12), jött a világba. Ezt a lázadást fel kellett
számolni, hogy Isten dicsősége és a menny harmóniája
helyreálljon. Ezért Isten elhatározta a kereszt felállítását „már a világ teremtése előtt“ (Efézus 1, 4). Ennek a mesterműnek érdekében a Szentháromság egy
igaz Isten így döntött: „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá“ (1 Mózes 1, 26).
Mivel Isten tudta, hogy az ember esendő, és nem
állja ki a próbát, egyetlen megoldást látott: JÉZUS

KRISZTUST. Ő készen állt az áldozatra: „Akkor
így szóltam: Íme, megjelentem, (Jézus Krisztus Isten Fia), a könyvtekercsben írva van rólam. Abban
telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van“ (Zsoltár 40, 8-9).
Így jött el Jézus Krisztus, Izrael Messiása és a világ Megváltója 2000 évvel ezelőtt, hogy Jeruzsálem
kapui előtt a kereszten áldozati bárányként bűneinkért
meghaljon. Amikor ezt mondta: „Elvégeztetett!” (János 19, 30), Isten a bűntelent bűnössé, az igazat átokká
tette értünk, „hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne (2Korinthus 5,21) … és hogy általa békéltessen
meg önmagával mindent, a földön és a mennyben,
úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott
vére által“ (Kolossé 1, 20).

bűneit, kéri Őt, hogy költözzék szívébe, és legyen
élete Ura, az örök életet nyer, amint a Kolossé 1,
13-ban és 2, 13-ban olvassuk: „Ő szabadított
meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt
át minket szeretett Fiának országába … És
titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben
és bűnös valótok körülmetéletlenségében,
ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk
minden vétkünket.“

Az ember mindig szívesen választja a középutat,
hogy kitérjen a döntés elől. Viszont csak két út van
az életben: a széles út vagy a keskeny út. A széles út a
kárhozatba vezet, a keskeny pedig az életre. Te melyik
utat választod?

Csak a szoros kapun – az Úr Jézuson át, és
a keskeny Úton Jézus Krisztussal lehet az életre
jutni! Mi a te utad célja? Te melyik utat válaszGerhard Schadt-Beck
tod? 				

Ádám bűne által mindenki már születésétől fogva
a széles úton tartózkodik. Ezért mondta az Úr Jézus
Nikodémusnak, a Tóra tanítójának: „Bizony, bizony,
mondom néked: ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten országát … ha valaki
nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami
Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt
mondtam neked: Újonnan kell születnetek … Te
Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?“ (János 3,
3.5-7.10).
Az újjászületés a sávváltás. Erre a sávváltásra van
szükséged, hogy az élet útjára kerülj, a test szerinti
életből a szellemi életbe! Ezt mutatja a festmény is:
A széles úton a test szerint élő ember halad. Ahhoz,
hogy a menny dicsőségébe jusson, el kell azt hagynia, és a kereszten át a keskeny útra kell térnie. Aki
bűnbánatot tart, és az Úr Jézus előtt őszintén beismeri

Isten véghezvitte a megváltás művét. Neked
ezt csak hitben el kell fogadnod. Akkor az élet oldalán fogsz állni. A hit először elfogadja az igazságot, és csak azután tapasztalja meg.
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