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AZ EREDENDŐ BŰNRŐL
1. Általános meghatározás
 „Az első ember bűnével nem csak saját magának ártott. Ádám - mint
a tridenti zsinat (1545-1563) mondja, - a mi számunkra is elveszítette
a szentséget és megigazultságot, és az egész emberiségre átszár-
maztatta a bűnt, a lélek halálát, a fáradtságot és a kísértést. Van tehát
valami kötelék, amely által Ádám bűne végzetszerűen átszáll ránk és
ez a kötelék a tridenti zsinat szerint a származás.  Miként szállhat re-
ánk a leszármazás útján a bűn, - az hittitok és az is marad, ezért soha
sem tudjuk egészen megérteni.”

E – középkori hittudósok által alkotott- téves dogma azt az
ellentmondást hivatott feloldani, hogy a tökéletes és szerető Isten által
a földi létbe bocsátott ember neveltetésétől függetlenül magában hor-
dozza a bűnt. Ugyanis a világba születő ember bűnös hajlamai már ko-
rai „ártatlan” gyermekkorában - különböző mértékben - megmutatkoz-
nak (gőg, engedetlenség, hazugság, irigység, agresszivitás). E szellemi
állapot okát a teremtéstörténet Ádám és Éva paradicsomi bűnbeesésé-
vel mutatja be. Ez az igazság képi eszközökkel való kinyilatkoztatása,
mely a szentírás további kinyilatkoztatásaival együtt világossá teszi
Isten igazságosságát, és az egyén - földi létet megelőző - felelősségét a
bűn és a vele járó szenvedések előidézésében.
Több mint 30 igehely (II.Móz.32.33,V.Móz.24.16, Ez.18.2-32 stb.)
utal arra, hogy a bűn nem öröklődik, még kevésbé a büntetés. Isten
igazságosságába vetett hitet mélyen sérti az ősszülők bűneinek követ-
kezményeit az utódokra kiterjesztő téves dogma. E tévedést a honlapon
található tanítások részletesen cáfolják, az egyén felelősségének földi
létet megelőző aktív eltévelyedés tényének bemutatásával. Ez alapján
kimondható, hogy létezik az eredendő bűn,  amennyiben  azt  nem  ős-
szüleink tévedésének, hanem saját magunk - földi létünket megelőző -
vétkezéseként értelmezzük.

2./ A téves dogma cáfolata a Biblia tanításai alapján
(Részlet Balogh Dezső: „A hittitkok megnyíltak” c. művéből)

A bűnös ember = bukott angyal azonosság feltárásával és bizo-
nyításával egyidejűleg automatikusan elesik az u.n. eredendő bűn ed-
digi értelmezése (Róm 5, 12.) hirdetésének további lehetősége! Miután
azonban e hittételen mint kiinduláson nyugszik az egész keresztyén
megváltástan, szükséges, hogy ennek teljes bibliai alaptalanságát még



2

Isten írott Igéjének bizonyságával is szemléltessük. Tartsunk rövid
szemlét a különböző felekezetek kiadványaiban és hivatalos hitvallási
irataiban, - mit kellett ez idáig hinnie a hívőnek a szívében fellelhető
bűn eredetéről, - földi szenvedéseinek alapokáról.
1.Heidelbergi káté. III. Úrnapja 7. kérdése: „Honnan ered tehát az
emberi természetnek eme romlottsága?" Felelet: „Első szüleinknek,
Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből és engedetlenségéből; mi-
nek következtében a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyá-
jan bűnben fogantatunk, és bűnben születünk."
2.Ágostai hitvallás: Első rész. II. Az eredendő bűnről. „Továbbá azt
tanítják, hogy Ádám bűnbeesése után minden természetes módon
származott ember bűnnel, azaz istenfélelem és Istenben való bizalom
nélkül, a bűnös vággyal születik; és hogy ez az eredendő betegség vagy
bűn valósággal bűn, s most is örök halálba és kárhozatba dönti azokat,
akik a keresztség és a Szentlélek által újjá nem születnek."
3.Róm. kath. rövid dogmatika. Rudolff-Kolos o.s.b. 66. old. Ere-
dendő bűn: „Az első ember bűnével nem csak saját magának ártott.
Ádám - mint a tridenti zsinat (1545-1563) mondja, - a mi számunkra
is elveszítette a szentséget és megigazultságot, és az egész emberiség-
re átszármaztatta a bűnt, a lélek halálát, a fáradtságot és a kísértést.
Van tehát valami kötelék, amely által Ádám bűne végzetszerűen
átszáll ránk és ez a kötelék a tridenti zsinat szerint a származás.
Miként szállhat reánk a leszármazás útján a bűn, - az hittitok és az is
marad, ezért soha sem tudjuk egészen megérteni."

Az idézetekből elég is ennyi! Az eredendő bűnről hirdetett dolog
summája tehát ez: Halandó életem minden nyomorúsága az ősszü-
lők által elkövetett és belém testi leszármazás folytán elvezetett bű-
nös természet és romlott gondolkodás következménye, mely álla-
potban sorsom a kárhozat.
Ha ezt a helyzetjelentést becsületes, elfogulatlan lélekkel vizsgáljuk, a
legjobb akarattal sem mondhatjuk ki, hogy a bűn és következményé-
nek leszármazás útján való továbbvitele bölcs, szerető, észszerű intéz-
kedésekre képes, vagy igazságos Isten rendelkezéséből származna. Hol
van abban az igazság és bölcsesség, meg szeretet, ha az egyik sze-
mély által elkövetett bűnért más személy bűnhődik, szenved! Az
eredendő bűn eddigi értelmezése ugyanis tagadhatatlanul ezt állítja!
(Ne ijedjünk meg, nem Istent éri itt a vád, hanem a hittétel teljes tart-
hatatlanságát domborítjuk ki. Mindenkor Isten abszolút igazságosságát
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hirdetjük!)
Itt nem élhetnek azzal az ellenvetéssel a régi értelmezés védelme-

zői, hogy hát mindenki mégis a saját bűnéért szenved, térjen meg belő-
le, és akkor felszabadul. Ez a válasz a legkevésbé sem vigasztalja
meg a gyógyíthatatlan, nehéz betegség, nyomor vagy szeretetlenség
stb. körülményeibe beleszületett, vagy önhibáján kívül belekerült
szenvedők százmillióit! És a legkevésbé sem nyugtatja meg azokat,
akik szeretnének az élet eme nagyon meggondolkodtató körülményeire
Isten bölcsességéhez, szeretetéhez, de legfőképpen igazságosságához
méltó választ kapni. E célból mindent megelőzően Mennyei Atyánk
tökéletes igazságosságát megkérdőjelező - keresztény hittanunkon be-
lüli, - hitromboló kettősséget kell egyetlen értelművé tennünk, az
ember valódi mibenlétének - Isten szent szelleme(i) által bővebben
feltárt igéje alapján. Gondolkodó bibliaolvasó számára egyenesen
megdöbbentő kell legyen, hogy keresztény felekezeteink ,,illetékesei"
(?) az emberben lévő bűn forrásául egységesen az ősszülők édenkerti
bűnesetét nevezik meg, (I. Móz 3.) amely öröklődés(???) útján jutna el
minden földi halandóba.

Ezzel szemben: Mennyei Atyánk - az emberiség gyermekkorá-
hoz illő, képi megközelítésen felül (I.Móz 3.), - a majdani, gondolko-
dóvá érlelődő emberiség számára, - a továbbiakat is szükségesnek
tartotta szent igéjében kimondani – méghozzá isteni esküjével is
megerősítve! (Ezék 18, 2 - 3.) Az I. Móz 3.-ra alapozott magyarázat
tehát több ezer éves tévhit, az erre hivatkozó Róm 5, 12. és lKor 15,
22. állításaival együtt, amelyeket mind az örökléstan, mind Isten be-
széde a leghatározottabban cáfol! Mennyei Atyánk előtt öröklött
bűnről szó sem lehet! Íme:

· II.Móz 32, 33.: „És monda az Úr Mózesnek: AKI vétkezett elle-
nem, AZT törlöm ki az én könyvemből."

· V. Móz 24, 16.: „Meg ne ölessenek az atyák fiaikért, se a fiak
meg ne ölessenek az atyákért; ki-ki az ő bűnéért haljon meg."

· Jer 31, 29 - 30.: „Ama napokban nem mondják többé: az atyák
ették meg az egrest, és a fiaik foga vásott el bele. Sőt inkább ki-
ki a maga gonoszságáért hal meg, minden embernek, aki meg-
eszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele."

· Ezék 14, 13 - 14. (+ olv. 15 - 23.): „És lőn az Úrnak beszéde
hozzám, mondván: Embernek fia! Ha valamely ország vétkeznék
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ellenem elpártolván tőlem, és én kinyújtván kezemet ellene, el-
törném néki a kenyérnek botját, és bocsátanék reá éhséget, és ki-
irtanék belőle embert és barmot; És volna ez a három férfiú ben-
ne: Noé, Dániel és Jób, akkor ők az ő igazságukkal a magok lel-
két megszabadítanák, azt mondja az Úr Isten."

Ezék 18. olvasandó teljes terjedelemben, itt csak a leglényegesebb ré-
szeket idézzük: az esküvel kezdjük:

· Ezék 18, 2.:" Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mon-
dani Izrael földjén, mondván: Az Atyák ettek egrest és a fiaik fo-
ga vásott meg belé? Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz
többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izraelben.

· 18,3.: Íme minden lélek az enyém, úgy az atyának a lelke, mint a
fiúnak lelke az enyém; amely lélek vétkezik, annak kell meg-
halni!

· 18,5.: És ha valaki igaz lesz és törvény szerint igazságot cselek-
szik;

· 18,9.:Az én parancsolatomban jár, és törvényeimet megőrzi,
hogy igazságot cselekedjék ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az
Úr Isten.

· 18,10.: És ha erőszakos fiat nemz, aki vért ont, és csak egyet is
cselekszik amazokból (bűnök), mindezeket pedig nem cselekedte
(erények), hanem a hegyeken evett, és felebarátjának feleségét
megfertőztette; a szűkölködőt és szegényt nyomorgatta, ragado-
mányokat ragadozott, zálogot vissza nem adott, és a bálványokra
emelte szemeit, utálatosságot cselekedett; uzsorára adott és ka-
matot vett: és az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket az utálatos-
ságokat cselekedte, halállal haljon meg, az ő vére legyen őraj-
ta!

· 18,14.: S ímé, ha fiat nemz, és ezt látja atyjának minden vétkét,
melyeket cselekszik, de nem cselekszik azok szerint (bűnök fel-
sorolása 15 - 17.), törvényeim szerint cselekszik, parancsolata-
imban jár: az ilyen ne haljon meg atyja vétkéért, hanem élvén
éljen. Atyja, mert nyomorgatást követett el (bűnök felsorolása)
és ami nem jó, azt cselekedte népe között: íme meghal a maga
vétkéért.

· 18,19.: És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje a fiú az apa vétkét?
Ám a fiú törvény szerint és igazságot cselekedett, minden paran-
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csolataimat megtartotta, s cselekedte azokat: élvén éljen.
· 18,20.: Amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia: a fiú ne vi-

selje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét, az igazon
legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.

· 18,21.: És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket
cselekedett és megtartja minden parancsolataimat és törvény sze-
rint és igazságot cselekszik: élvén éljen és meg ne haljon.
Semmi gonoszságról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen;
az ő igazságáért, melyet cselekedett élni fog!

· 18,23.: Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát? Ezt mondja
az Úr Isten; nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?

· 18,24.: És ha az igaz elhajol az ő igazságától és gonoszságot
cselekszik, minden utálatosság szerint, amelyet a hitetlen csele-
kedett - cselekszik, nemde éljen ő? Semmi igazságairól amelye-
ket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért melyet
cselekedett és az ő vétkéért mellyel vétkezett, ezekért meg
kell halnia.

· 18,25.: És azt mondjátok: Nem igazságos az Urunk útja! Oh hall-
játok meg Izrael háza: Az én utam nem igazságos-é? Nem inkább
a ti utaitok nem igazságosak-e?

· 18,30.: Ennek okáért mindeniteket az ő utai szerint ítélem Iz-
rael háza, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el
minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen go-
noszságotok.

· 18,31.: Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel
vétkeztetek és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket, mi-
ért halnátok meg, oh Izrael háza?

· 18,32.: Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt
mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek."

Az idézett igék Isten tökéletes igazságosságát szemléltetik! Ezzel el-
lenkező értelmezés tehát semmiképpen el nem fogadható, mert csak
ez a szellemiség biztosítja Isten tökéletes, árnyéknélküli dicsőségét
és igazságosságát! Ezek után le kell szögeznünk, ha Isten ennyire
élesen igazságos, és senkit más bűnéért nem büntet, akkor a végze-
tes mértékű elvilágiasodásnak, nem éppen a keresztény egyházak é az
okozói, amikor a világban fellelhető minden nyomorúságnak kizáróla-
gos indítékául még napjainkban is az I.Móz 3-ban leírottakat hirdetik
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(pontosabban helytelenül értelmezik). Az idézett Ezék 18, 2 - 32.
versben foglaltakról pedig hallgatnak, mintha soha sem találkoztak
volna velük! Lusta értelmetlenségükre jellemző, hogy a két - egyaránt
bibliai szövegből az isteni igazságosságra rossz fényt vetőt, - teljesen
valószerűtlent karolják fel (A sötétség fejedelmének legnagyobb meg-
elégedésére). És nem szólnak a mindannyiunkra vonatkozó valós ok-
ról, - az ősbűnről, - amelyről bár szűkszavúan, csak a lényegre szorít-
kozva, de egyértelmű világossággal, így szól az ige: a Jel 12, 9.: „És
vettétek a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a
Sátánnak, aki mind az egész földkerekséget elhiteti, vetteték a földre,
és az ő angyalai is ővele levettetének."
Hogy pedig ezalatt nem csupán a „levegőbeli hatalmasságot", hanem a
Földet benépesítő emberiséget kell érteni, erről az 1J 3, 8.-ban meg-
személyesítve, egyértelmű kijelentés szól így: "aki a bűnt cselekszi,
az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik.
stb. Ez annál inkább is igaz, mert az emberiség elszomorító hányada
olyan gonoszságokra képes, hogy akár az ördögök tanítómestere is le-
hetne. A Jel 12, 9. a és az 1J 3, 8. is igei bizonyságát adják annak,
hogy az emberiség nem a fogamzásukkal egyidőben újonnan teremtett,
- de már születésükkor Ádámtól" örökölt „eredendő bűnnel" terhelt,
halott lelkek tömege, - hanem: - az idők kezdete óta törvényes csillag-
világok milliárdjainak, - (a L 15-ben kilencvenkilenc juhhal példázott,)
- boldog angyal lakói mellől, - önfejűen törvénytelenségbe szakadt, -
(az elveszett századik juhhal, ill. a tékozló fiúval példázott) - megté-
résre szoruló halott lelkek, - kegyelemből emberi testbe öltöztetett ösz-
szessége. Az angyalokkal „egykorú", tehát préegzisztens teremt-
ménycsoport azzal a céllal éltetve, hogy több milliárd évnyi szere-
tetlen beidegződéseit, - először a „szemet-szemért" szenvedtetve
nevelő „karma” törvény által (Mk 4, 24.) kényszerüljön vadságát
elhagyni, majd pedig az Úr Jézus tanácsai szerinti szeretetben
formálja át törvényesre érzésvilágát.
Isten szent Igéje bizonysága alapján állítjuk tehát, hogy az eredendő
bűn eddigi értelmezése:

· Ellenkezik az írott Ige szellemével, mert Isten tökéletesen igazsá-
gos Isten, aki ragyogó világosságú tömör szavakban kimondja,
hogy a fiú ne bűnhődjön az apa vétkéért! Az eredendő bűn eddigi
értelmezése pedig éppen azt mondja, hogy az utód is bűnhődik az
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ősei vétkéért! Miután ez a Biblia állításával ellenkező tanítás, te-
hát el kell hallgatnia!

· Ellenkezik a józan értelem igaz ítéletével is, mert az semmiképp
nem érthető, hogy a bűn - mint egyéni szellemi és érzelmi állás-
foglalás a törvénytelenség oldalán, - miként származhat át a fizi-
kai mechanizmusnak nemzés útján való osztódásakor?

· Ellenkezik a tökéletes bölcsesség szempontjaival, mert hol van
abban bölcsesség, mely szerint Isten lényeket teremt és még a vi-
lág színterére sem léptek, már anyjuk méhében bűnösök, de jön-
nek az életbe azért, hogy magukkal hozott bűneiket kiélve a kár-
hozatba hulljanak! Ugyanis az emberek legnagyobb része, a hí-
vők elenyésző töredékétől eltekintve - az eddigi hirdetés szerint -
átöröklött bűnében eltöltött egyetlen és megtérés nélküli élet ese-
tében az örök kárhozat természetes következményével zárná éle-
tét. (De jó, hogy nem így van!)

Ezek szerint Isten a kárhozat helyének benépesítésére teremtene?!!
Ez hatalmas balgaság lenne, nem pedig Istenhez méltó bölcsesség! De
nem csak balgaság, hanem a legnagyobb fokú tehetetlenség, szeretet-
lenség, és főleg igazságtalanság is. Az eredendő bűn eddig hirdetett
értelmezése tehát már ezek miatt sem lehet igaz! Mind eme, Isten-
hez oly méltatlan feltevések helyett mennyivel elfogadhatóbb, meg-
nyugtatóbb az a magyarázat, amelyet Szent Szelleme a legújabb korban
ad a valóságos állapotról: Az ember bűnét nem örökli senkitől, mert
a bűn sokkal nagyobb, sorsdöntőbb következmények magva, sem-
hogy az örökléssel jutna egyik lélekről a másikra!

Minden ember megtestesült bukott angyal, aki magával hozza
sátáni szellemiségének bűneit, melyeket már Isten közelségében is sa-
ját akaratából melengetett szívében! Emiatt emberi testbe telepíti Isten
kegyelme, hogy bűn által elsodort gyermekét a tökéletes isteni böl-
csesség, szeretet és igazságossághoz méltó módszerrel, az újra testet
öltés kegyelmi törvénye által biztosított ismétlődő és huzamos igei rá-
hatással újjáépítse. Isten kegyelme lehetőséget és kellő vezetést ad a
bűnösnek a szenvedésből való menekülésre, de ezt a lehetőséget ma-
gának komolyan meg kell ragadnia! Különben nincs szabadulás! Ön-
kéntes volt a bukás, önkéntes vágyból kell a menekülésnek is indulnia.
Itt nincs semmi erőszak, - nem kényszerít Isten senkit földi életbe
„eredendő" bűnnel terhelve, - de nem is üdvözít senkit a saját akaratá-
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nak kemény megfeszítése nélkül, csupán hit által! Megnézi Ő a hit ál-
tal indított életmegnyilvánulásokat, sőt még az érzéseket is!
Összegzésül ki kell mondanunk a következőket:

Mivel az eredendő bűn eddigi értelmezése a - Szent Szellem ál-
tal kimunkált hittanminősítő szempontok egyetlen követelményét
sem tölti be, ezért az eddigi, - tévelygésre, hitetlenségre és istenkárom-
lásra vezető, bibliailag teljesen alaptalan beállítást, Isten minden igaz-
ságra elvezérlő Szent Szelleme az írott Ige erejével semmivé tette!
Helyette a keresztény hittant - az Isten Szent Szelleme által adott meg-
világítások alapján felismert bűnös ember=bukott angyal azonosság
hirdetésével kell tökéletesen érthető igaz alappal ellátni! Van ereden-
dő bűnünk, de ez nem ősszüleinktől, hanem személyes engedetlen-
ségünkből ered. Nem okolhatjuk tehát Isten igazságtalanságát vagy
eleinket jelenlegi nyomorúságunkért, hanem kizárólag ki-ki csak saját
magát! Ezzel a megvilágítással a Szent Szellem sziklaszilárd alappal
látta el az Isten tökéletes bölcsességébe, szeretetébe, hatalmába és
igazságosságába vetett hitünket. A nyert világosságért áldott legyen
az Atya, a Fiú és a Szent Szellem mindörökké!


