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Bűneik 1: Az ősbűn, a bűn természete és a bűn következményei
Kezdő ima. 32. zsoltár
Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam.
Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak
De te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem...
Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól
körülveszel a szabadulás örömével.
Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak
De te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.





"A jó lelkiismeret az ördög találmánya." Albert Schweitzer
Nehéz részhez érkeztünk. Saját kezdő egy éves lelkigyakorlatom: 3 hét a bűneimre -->
3-szor ismételve. Ki hogyan áll ezzel? Foglalkoztunk-e már a bűneinkkel?
A Jézussal és a Szentháromsággal való szeretetkapcsolat felismerése és a bűnlátás
kéz a kézben jár. Vagy egyik jön előbb, vagy a másik, de mindkettő az érett hit sajátja.
o Pontosan ezért szokott megakadni valaki az Istenhitnél, és elutasítani a
Jézussal való kapcsolatot. Mert Jézus közösséget kér. Döntést kér. Követést kér.
És saját magát adja cserébe. Teljesen és örökké. De: nem lehet egyszerre
közösségben lenni Jézussal, és meghitt, bensőséges közösségben lenni a bűnnel.
Nem lehet jól érezni magunkat a bűneink közepén Jézussal kéz-a-kézben menve.
Jézus azonban nemcsak a lelkiismeret-furdalás, hanem ennek az azonnali
megszüntetése is. A megbocsátás révén. Nem kevesebb, mint az élete árán. Jézus
elképesztően radikális mindenben. És következetes. A saját életében is. Nem lehet
langyosnak maradni a közelében. (Jel 3,16 Laodiceai gyülekezethez: de mivel
langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból). Nem lehet domesztikálni,
megszelídíteni az ördögöt. Nem lehet uralni az ördögöt. Uralni csak Jézus tudja –
úgy hogy elkergeti. Próbáltunk-e már hosszasabban megbékélni az ördöggel?
Éreztük-e már Jézus szeretetének és vonzásának a radikalitását, az erejét?
A hosszútűrő, megbocsátó és irgalmas Isten. Ahogyan Jézus vonzása erősödik az
életünkben, úgy távolodunk a korábbi saját magunktól, és látunk rá saját magunkra egy
új szemmel. Ez az új szem, Isten tekintete egyszerre látja azt, hogy milyen törpék és
esendőek vagyunk és egyszerre bocsát meg nekünk mélységes szeretettel és irgalommal.
A kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Nincs megbocsátás a törpeség felismerése
nélkül, és – Jézus keresztáldozatának hála – nem marad a törpeségünk a megbocsátás
kegyelme nélkül. Láttuk-e már magunkat valaha ilyen más szemmel?
o Irgalom nagyobb mint az igazság. Már az Ószövetségben is! Ézs 55,7: "Hagyja
el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz mert irgalmaz
neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani." Salamon ben Jicchák (Rási, a középkor egyik
leghíresebb rabbija, 1040-1105) az Adonáj Elohim (ÚRIsten) kifejezést úgy értelmezte, hogy
JHWH az irgalom és Elohím pedig az isteni rend kifejeződése.

o A megbocsáthatatlan bűn – a Szentlélek elleni bűn – pontosan a
Jézuskapcsolatból való kilépésünk, ennek el nem fogadása. Amikor ördögnek
mondjuk azt, ami Isten, tisztátalan léleknek mondjuk azt, ami Jézusban van (Mk
3,29). Nem ez a mondásunk a bűn, hanem az, amit tükröz, amit megmutat:
hogy dacból, szándékosan elvágtuk magunkat Jézustól. Ebből – Krisztus
kegyelmével – ki lehet kerülni (lásd Luther tintatartó az ördöghöz vágva: Meg
vagyok keresztelve! Lásd Hiszek Uram! Segíts hitetlenségemen! Mk 9,24 néma
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lélekkel megszállott fiú apja) de az embernek megvan az a szabadsága, hogy ezt ne
tegye. Akkor baj van... Értjük-e a Szentlélek elleni káromkodás és a Szentlélek
elleni bűn között a különbséget?
A parancsolatok Isten saját magának odaígérésével kezdődnek. Én az Úr vagyok a te
Istened. (2Móz 20,2)
o Parancsolatok: héberben jövő idő. Nem Ne lopj! Hanem Nem fogsz lopni. Nem
ne ölj! Hanem: Nem fogsz ölni. Ezek ígéretek. Az Istenben élő ember életének
ígéretei.
o A parancsolatok megtartása nem előfeltétel, hanem következmény. Minek a
következménye? – Az Istenkapcsolat, a Krisztuskapcsolat szeretetközösségének a
következménye.
A múltkori bibliakörön: Boenhoffer: Közösségben. "A kegyes közösségben nem
szabad bűnösnek lenni." Pedig mindannyian azok vagyunk. A képmutatásról majd a
következő alkalommal lesz szó... Isten a bűnt gyűlöli – de a bűnöst szereti.
Mi is tudjunk megbocsátani magunknak. A megbocsátás nem kölcsönviszony
valakivel, hanem visszatalálás az Atya szeretetéhez. Nem a sajátunkból bocsátunk meg,
nem a másik emberhez kerülünk ezzel közelebb. Jézushoz kerülünk közelebb – aminek a
következménye a másik emberrel való közel kerülés. (De lehet hogy mással, máshol.)
Mennyire nehéz dió nekünk a megbocsátás?

1. Az ősbűn
(1Móz 1,26) Ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra! Cohortativus többes szám!

1Móz 3,1 A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál.
Kígyó: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?
Asszony: Csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén áll. Hogy meg ne
haljatok!
 Miért van a kígyó kérdésében már a bűn maga? (Isten szavának a megkérdőjelezése: a
Csakugyan a bűn.)
 Mit kérdez a kígyó? Hülyeséget. Nyilvánvaló butaságot. Hogy könnyű legyen válaszolni
neki. A bűn első lépcsője. Ami még azt hisszük, hogy nem bűn. DE: elfogadtuk vele
azt, hogy Isten szaváról elkezdünk vitatkozni – Isten nélkül, a távollétében, a háta
mögött. Ez az utóbbi a bűn. (Egyébként a bibliamagyarázat is az lenne. Csakhogy itt és
most köztünk van Isten. És nem a háta mögött beszélünk róla! Óriási különbség!)
o A locsogás bűne. A kert fáinak a gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a
gyümölcséből nem ami a kert közepén áll. (Már ez sem kellene.) Hogy meg ne
haljatok. Miért kellett ezt mondani? Kérdezte ezt a kígyó? Nem.
o Miért nem döbben meg az asszony azon, hogy a kígyó beszél? A paradicsomi
állapot teljessége. (A teremtés Isten boldogságának a megosztása a Szentháromság
szeretetkapcsolatába való bevonás.) Mint Szent Ferenc. Értették az állatokat.
(Ferences regula 15-ös pontja: Kifejezetten megtiltom a testvéreknek, hogy állatot tartsanak.
Hasonlóan tilos lovagolniuk – kivéve ha betegség vagy más szükség erre kényszeríti őket.)

o Mire mondhatta Isten, hogy meg ne haljatok? Nem a fizikai halálra, hiszen az
akkor még nem volt... De emiatt lett... Lelki halálra.
Kígyó: 3,5 Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten: azon a napon amikor esztek belőle,
olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.
 A locsogásra válasz születik. Könnyű labda... Dehogy haltok meg.
 Mi a bűn lényege? Olyanok lesztek, mint az Isten.
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o Bábel tornya. 1 Móz 11,4 Építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje
az égig érjen és szerezzünk magunknak nevet. Mi ebben a baj? Kis baj: égig érő
torony. Mi a Nagy baj? Szerezzünk magunknak nevet!
Isten mint egy hatalomféltő öregúr... MINKET félt!
Tudni fogjátok mi a jó és mi a rossz. Mi ebben a baj? (Nem a jó... Azt eddig is tudták...)

Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos
is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből és evett.
 A bűn fokozatossága – erre még visszatérünk.
Meztelenek --> fügefalevél. Ember és felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között.
Megijedtem, mert meztelen vagyok.
 Félelem támad a bűnből – erre még visszatérünk.
Büntetés
Kígyó –> hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és
az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát
mardosod.
 Mire utal ez? (Én azt hittem kezdetben, hogy a nőkre, akik félnek a kígyóktól és tapossák
őket... Ilyen az, amikor sebtében olvassa az ember az igét...) Jézusra.
Asszony --> igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked.
Vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad.
 Női alávetettség --> de a vágyakozás az után ami uralni fog minket általános érzés az
Istennélküliségben.
Ember --> legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! Tövist és
bogáncsot hajtson neked és a mező növényét egyed! Arcod verejtékével egyed a kenyered,
míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél! Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba.
 Halál --> de a bizony por vagy, az ember valódi helyének a megmutatása.
1Móz 3,21 Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és a feleségének és
felöltöztette őket.
 Ez valami példátlanul megható.
Megelőzés
Az ember olyan lett mint miközülünk egy: tudja mi a jó és mi a rossz. Ne szakíthasson az
élet fájából --> kiűzés a Paradicsomból.
o Ne maradjon a lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test! Legyen az életkora
százhúsz esztendő! (1Móz 6,3) Noé előtt óriások nemzése istenfiak által.
o De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket,
hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. (1Móz 11,6) Bábel tornya. Nyelvek
összezavarása.
Miért szép és fontos, hogy Isten megelőző rendszabályokat vezet be? Mindezzel MINKET
véd! Magunktól!
Henri Boulad SJ az eredendő bűnről: "Az eredendő bűn az embernek az a törekvése, hogy
önmagára koncentráljon. Nincs teremtés középpontba helyezés nélkül. Ennélfogva az
eredendő bűn fogalma a teremtés fogalmához kötődik. A középpontba helyezés viszont
feltételezi az ellentétét, vagyis a kívülre helyezést, a decentrálást és az önmagán túlhelyezést,
túlhaladást is. Ha a kívülre helyezés és a túlhaladás nem válik valósággá az ember önkéntes
magába zárkózása következtében, az eredendő bűn – ami nem morális bűn a teremtett lénynél
hanem ontológiai szükségszerűség – morális tetté válik." Mit állít mindezzel Boulad? Azt,
hogy szintézis csak a tézist követő antitézis után következhet be. Azaz azt, hogy az embernek,
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ahhoz, hogy ne összeolvadás-szerűen, hanem saját döntése következtében, tudatosan
megismerje Istent, előbb öntudatra kellett ébrednie. Ez volt az eredendő bűn. Ha azonban
megmarad ebben az öntudatra ébredt állapotban, nem keltődik benne vágyakozás Isten után,
nem veszi észre Jézus hívását (amely ott van minden percben az életében), akkor benne marad
a tézis után az antitézisben, önző saját magában, és elkárhozik. Boulad e gondolata választ ad
az olyan kérdésekre is, hogy "Hogyan tehette bele Isten a tudás fáját a Paradicsomba, ha
egyszer tudta, hogy az ember ehet belőle – hiába tiltotta meg – és akkor ezzel megtöri a
teremtés egységét." Isten tehát nem csapdát állított a tudás fájával az embernek, és nézte,
hogy hogyan sétál bele, hanem előkészítette az ember Istent való újra megtalálását mindezzel.
2. A bűn természete







Az eddigiek összefoglalása: többé semmi se legyen neki lehetetlen.
o Luther homo incurvatus in se ipsum (maga körül forgó ember).
A bűn apró lépésekkel kezdi. Az ördög gyáva, de fondorlatos és kitartó.
o 1Móz 3,6 Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a
szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből és
evett.
o Jakab 1,13-15: Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: Isten kísért engem (Ne vígy
minket a kísértésbe --> Ne hagyj bennünket a kísértésben. Ne engedd, hogy
kísértésbe essünk! Ferenc pápa). mert hiszen Isten a gonosztól nem kísérthető, és
ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva
és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn
pedig kiteljesedve halált nemz.
o Ameddig a bűn apró lépéseknél van, könnyebb megállítani. (Beteszi a lábát az
ajtórésbe – ha már kinyitottuk az ajtót...) Volt-e már ilyen tapasztalatunk?
o Amnon, Dávid legidősebb fia, a trónörökös először csak epekedik a saját
féltestvéréért, Támárért (2Sám 13). (Azt csak lehet? Mindent a szemnek, semmit a
kéznek...) Aztán ebbe belebetegedik. Aztán elmondja mindezt az
unokatestvérének, Jónádábnak. Aztán kap tőle egy "jó tanácsot", hogy hívassa
magához apjával, Dávid királlyal, Támárt. Aztán süttet Támárral magának bélest.
Aztán kiküldi a szolgákat. Majd megkéri Támárt, hogy etesse meg a
hálókamrájában a bélessel, amit sütött neki. Idáig minden lépésnél meg lehetett
volna állni. De a példa is mutatja, hogy nem lehet, és mindez egyenes úton vezet
Támár megerőszakolásához, majd ahhoz, hogy két évvel később Amnon-t a saját
öccse, Absolon meggyilkoltassa. Jóbnak kell tehát igazat adni, aki azt mondja,
hogy "Szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy ne tekintsen a szüzekre" (Jób
31,1).
A bűn el akar rejtőzni. Menekül a világosságtól, (Boenhoffer: Közösségben) mert
Krisztus és Isten teljességéhez és tisztaságához nem fér közel, abban megsemmisül. Az
evangélium ragyogása.--> Ároni áldás: Áldjon meg az Úr és őrizzen meg téged.
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr és
adjon tenéked békességet. (Mennyire együtt van a ragyogás és a könyörület itt is!)
o Néven kell nevezni. Megtapasztaltuk-e már ennek erejét?
A bűnt mi magunk nem tudjuk visszaverni, csak Jézus. Anyám tanácsa 3 évesen: ha az
ördög valaha megkísért, lépj be a szívedbe és onnan mondd ki teljes szívedből, hogy Úr
Jézus Krisztus! Az ördög eliszkol, ha megérzi Jézus jelenlétét. Szkéva főpap hét fia
hitetlenül mondta: ApCsel 19,15 "Kényszerítelek téged Jézusra, akit Pál hirdet. Jézust
ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?" –> és győzött rajtuk, meztelenül iszkoltak el.
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o Ördög! Tünés! És elmegy – ha Jézusból mondjuk ezt neki. Megéreztük-e már
ezt?
A bűn-centrikus élet zsákutca. Nem a bűnök ellen kell küzdeni – nekünk ez reménytelen
– hanem Jézushoz kell közelebb kerülni. A többi automatikusan menni fog. A jóra való
nyitottság sokkal nagyobb erő, mint a rossztól való menekülés.
o nem sajátíthatjuk ki, és nem "szabályozhatjuk" a kegyelmet. Nincsen
önkegyelem. Ágoston Sándor mondta: "Nem pályaudvari csokoládé automata az
Isten szeretete, hogy fent bedobok egy betanult ima‐szólamot, lent meg kiesik a
bűnbocsánat." Ne rokkanjunk bele a folyamatos küzdelembe. Kérjük Jézus
segítségét!
A tisztaság nem a bepiszkolódás ellentéte, hanem a Jézushoz való közelség mértéke.
Vegy-tisztaság. Csak Krisztus van bennem. Szeretetet sugároz szerteszét, nemcsak
elkerüli a bűnt.
A bűn rendezetlen ragaszkodás. Nagyon találóan írja ezt le a Károli-féle Biblia a
farizeusok bűnére használt "ragadomány" szava (Mt 23:25; Lk 11:39 ahol az eredeti
jelentés a elrabolt holmit jelenti, de a ragadásból kölcsönzött "véletlenszerű" jelentésnek
talán még ennél is mélyebb értelme van). Ugyanerre a visszahúzó erőre utal Szent Ignác
"rendezetlen ragaszkodások" kifejezése is. Igen fontos, hogy akkor, amikor Isten elengedi
az adósságunkat, és megbocsát, a kegyelemnek két, egymást kiegészítő elemét is
megkapjuk egyszerre. A köznapi gondolkodás ebből sokszor csak azt emeli ki, hogy
Isten nem haragszik ránk a bűneinkért, hanem szeret minket. Isten szeretete azonban
– Krisztus kereszthalála miatt – feltétlen szeretet. Azaz a megbocsátás igazán fontos eleme
az, hogy Isten képessé tesz bennünket magunkat arra, hogy elengedjük a saját
adósságunkat, és ne ragaszkodjunk görcsösen a magunkkal cipelt élet-terhekhez.
Megéreztük-e már a szabadságnak, a felszabadultságnak ezt az óriási érzését? (Milyen
más érzése van Isten szabadságának? Kiteljesedés – dimenziókban, szeretetben,
mindenben. Repes a lélek.)
Mikro-bűn és makro-bűn – az ember mint Rossz Pásztor. Teremtéspusztítás.

3. A bűn következményei





Az eddigiek összefoglalása:
Én-központúság.
Érzelmi sivárság.
Különállónak, önállónak, "szabadnak" tekintem magam --> és ezzel leszek saját magamba
bezárt, szabadságától megfosztott fogoly.

A félelem a bűneset után keletkezett.
(Ne tévesszük össze a félelmet és az Istenfélelmet!
Miért, hogyan tudnánk az Istenfélelmet megfogalmazni,
mit féltünk, akkor, amikor Istenfélelemben élünk?
A Szentháromsággal való szeretetkapcsolatunk
az Ő szeretetkapcsolatukban való élésünk sérülését féltjük.
Egy kötélen függünk egy tátongó mélység felett. A mélység
saját bűnös önmagunk. Istenhez/Jézushoz mint biztos ponthoz
vagyunk rögzítve. A bűn egy nagy kés,
amivel elkezdjük elvágni ezt az életmentő kötelet.
Jézus/Isten fájdalma ilyenkor nagy. Tudom, mert megmutatta.)
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Mitől félünk ilyenkor?
 A biztonságos pont elvesztése (Mi volt a biztonságos pont? Isten meg nem változik, Mal
6,3; Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz; Zsid 13,8).
 Törpeségünk megélése és felismerése (de el nem fogadása): szorongás.
 Félelem a kiszámíthatatlan környezettől. Az Istennel és teremtett világával való
harmóniában élésből való kilépés következménye.
 Önálló tudatra ébredés --> fenyegetettség érzése saját magunktól. (Róm 7,19-20 Hiszen
nem azt teszem amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem amit nem akarok, a rosszat. Ha
pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.
– Róm 7, 22-23Gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban
egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn a
tagjaimban lévő törvényével.)
 Érezzük a kettős vonzást, a "földi szabadság" és a valódi szabadság vonzását. Sokszor
nem tudunk dönteni, illetve ha tudnánk is – mint ahogyan Pál írja – a döntésünket saját
magunk felülírjuk.
 Ne féljetek! (Jézus állandó köszöntése.) Jn 14,1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Hegyi
Beszéd egy teljes része: Mt 6,25: Ne aggódjatok az életetek miatt. 31: Ne
aggodalmaskodjatok. 38: Ne aggódjatok a holnapért.


Bűntudat, és öntisztítás.
o Bűn – lehetetlen helyzet – nem kell gondolkodni rajta.
o Hamar elévül, az idő majd megoldja.
o Úgysem látta senki.
o Spirituális segítségek... Csak mélyebbre tepernek...
o Biztos, hogy ezt helyes cselekedetnek gondolod?
o Milyen más zsákutcákról tudunk? Mi nem zsákutca egyedül?

Imaközösség.
Áldás, hirdetés: két hét múlva: a képmutató hit lesz a beszélgetés témája.
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