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MEGVÁLTÁS, 2. rész 
 Kezdjük Ádámtól és Évától. A vastag betűkkel írt szövegrészek mind dr. 
Székely János püspök úr 2022. május 17-i előadásából valók. (Bp. Városmajor) 

A BŰNBEESÉS 
A Biblia legelején ott van a jó és a rossz tudásának a fája, nagyon fájdalmas 

történet, az emberiség óriási hatású döntése Isten ellen. Ez a sötét háttér csak azért 
van a Biblia legelején, hogy még jobban fölragyogjon egy másik fa: a Kereszt fája, az 
Élet fája. Ebből a sötét háttérből ragyog föl Krisztus fénye. Első pillanatra úgy tűnik, 
hogy amit a Biblia elmond, az igazságtalan, logikátlan, hihetetlen. A bűnbeesés 
történetét hallva egy kisgyerek azt gondolhatja, hogy az első emberek egy apró 
kicsi csínytevést elkövettek, egy kertből egy almát elloptak, és ennek döbbenetes 
következménye lett, a világ végéig minden ember emiatt kell, hogy meghaljon, 
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emiatt támadt a Földön annyi szörnyűség és annyi rossz. Milyen az Isten! Van 
ebben logika? Nem aránytalan ez a büntetés? Vagyis sokszor talán nem értjük 
helyesen a Biblia üzenetét. Sokszor talán felmerül az a kérdés is, hogy jó-e, hogy az 
Úristen ekkora szabadságot adott az embernek, hogy dönthetett, és emiatt 
elindulhatott ezen a sok-sok fájdalmat és szenvedést hozó úton. 

AZ  ALMA 
A Biblia nem beszél almáról, egyszerűen a jó és a rossz tudás fájáról, vagy a 

fa gyümölcséről. A rabbik soha nem gondoltak almára, hanem fügére vagy szőlőre. 
Sokkal később, és valószínűleg a latin nyelvnek a hatására került elő az „alma”. 
Ugyanis latinul a rossz: „malum”, ugyanúgy hangzik, mint a görög „melom” szóból 
jött latin szó: „malum”, ami almát jelent. A kettőnek a hangzása latinul azonos. 
Valószínűleg ez is erősítette azt, hogy nyugaton ez a fajta ábrázolás terjedt el. 
Michelangelo talán legismertebb alkotásán, a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóján 
látjuk, hogy fügefa az, amiről Ádám és Éva vesznek. Csak később jelenik meg 
mindenfelé az alma. 

A FILOZÓFUSOK VÉLEMÉNYE AZ ÁTEREDŐ BŰNRŐL 
Sok filozófus azt gondolta, hogy elfogadhatatlan, érthetetlen. Riquier 

például azt mondta, hogy ez egy teljesen abszurd keresztény tanítás, egy jogi 
felelősségnek biológiai úton való átadása. Azt hirdeti a kereszténység, hogy az első 
ember mindenki nevében döntött, az egész emberiség nevében, és valami biológiai 
úton ezt a jogi felelősséget továbbadja, sújtja az egész emberiséget. 

Érdekes, ahogy Pascal hozzááll ehhez a kérdéshez, azt mondja: „Semmi 
sincs a kereszténységben, ami érthetetlenebb, és ami az emberi méltóságot jobban 
sértené, vagy az ember önérzetét, mint az áteredő bűnről szóló tanítás, vagyis az, 
hogy sebzett az egész emberiség a kezdetektől fogva.” Ugyanakkor, mondja 
Riquier: „Semmi sincs, ami jobban, hitelesebben és reálisabban megmagyarázná 
azt, hogy milyen az ember.” Ugyanis minden pillanatban, a történelem minden 
korszakában, az életünk minden dimenziójában érezzük, tapasztaljuk ezt a 
megsebzettséget. Bármennyire is tiltakozik ellene az emberi értelem, nincs semmi, 
ami reálisabban, hitelesebben szólna az emberről, mint pontosan ez a keresztény 
hitigazság az emberi természet gyökeres sebzettségéről. 

A Biblia alapmeggyőződése, hogy az emberi természet sebzett. Ez 
fogalmazódik meg az Ádám–Éva történetben. 

ÁDÁM VÉTKE ÉS A MI VÉTKÜNK 
Döbbenetes, hogy a Biblia soha nem írja azt, hogy az első ember, Ádám, 

imádkozott volna. Soha nem szólt Istenhez, soha nem kiáltott hozzá. A rabbik ezt 
óriási meglepődéssel és fájdalommal emlegetik, hogy az első embernek igazi szála a 
teremtő Istenhez nem volt, nem találta meg hozzá az utat. A Biblia azt mondja, 
hogy a tragédia oka nem valamifajta természeti folyamat, hanem az emberi szívben 
történt gyökeres döntés, elszakadás a menyei világtól, az Isten életet adó 
valóságától. 
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Ha nincs ott az emberi társadalom fölött az erkölcs ereje, ha a 

szokásrendünk, a gazdasági élet, a tudomány és mindenfajta emberi tevékenység 
fölött és mögött nincs ott az erkölcsi érték, a meggyőződés, a hitünk ereje, ha nem 
emeli ez a titokzatos erő a társadalmat, akkor nagyon hamar a társadalom 
működésképtelenné válik és összeomlik. Az ősbűnnel ez történt. Megszakadt ez a 
szál az ember és Isten között, és ezért összezuhant az ember, és minden 
összekavarodott. A Biblia erre világít rá az első ember történetével. 

Ez a történet nem is csak az első emberről szól. Ádám, ez a héber szó azt 
jelenti, hogy: ember. Nem is lehet senkit így nevezni héber nyelven, hogy: Ádám, 
mert ez nem egy tulajdonnév, hanem ez egy köznév. Ahogy magyarul sem lehetne 
senkit így nevezni, hogy: Kovács Ember vagy Szabó Ember, úgy héberül sem 
lehetett ilyesfajta keresztnevet adni senkinek. Vagyis nem egy Ádám nevű 
emberről szól elsősorban, nemcsak az első emberekről, hanem mindannyiunkról 
szól. Ez az ember tragédiája. Mindannyian megkapunk egy paradicsomkertet, és 
mindannyian szakítunk újra és újra erről a fáról, mindannyian elveszítjük a 
harmóniát, ezt a felfelé emelő erőt, az Istennel való közösséget. 

PÁL APOSTOL TANÍTÁSA  -  FÉLREÉRTVE 
Ennek kapcsán fogalmazódik meg az áteredő bűn tanítása is Pál 

apostolnak a rómaiakhoz írt levelében. Azt mondja: „Egy ember által jött a világba 
a bűn, és a bűn folyományaként a halál, és a halál minden emberen úrrá lett, mert 
mindannyian vétkeztek…” (Róm 5,12) Ezt a tanítást nagyon sokan félreértették. 
Többek között azért is, mert a fordítás, ahogyan ez a latin Bibliába belekerült, egy 
kicsikét félrevezető volt. Valahogyan így fordították: „Akiben mindannyian 
vétkeztek.” Azaz Ádámban mindannyian ott voltunk. Ő volt ennek a hosszú 
vonatnak, az emberiség történelmének a mozdonya, ő félrevitte az egész vonatot, 
és azóta követjük az ő csapását. Benne mindannyian ott voltunk és vétkeztünk. Pál 
apostol azonban nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy „akiben mindannyian 
vétkeztünk”, hanem szó szerint így mondja: „mivel mindannyian vétkeztünk.” Nem 
azért halunk meg, mert Ádám vétkezett, hanem azért halunk meg, mert mi is 
vétkezünk. Nem valaki másnak a felelőssége száll át a nyakunkra. Nem ezt állítja 
Pál apostol, hanem egy kicsikét mást. Ő azt mondja, hogy az első ember kaput 
nyitott a bűnnek, beengedte az emberiség történelmébe, és azóta a bűn mint 
titokzatos hatalom uralkodik, és az embernek nincs ahhoz ereje, hogy ebből a saját 
maga erejéből valahogyan kiszabaduljon. A bűn mint óriási hatalom belépett a 
történelembe, kezdve a legelső emberek szívén, a bűnein keresztül. Ádám kaput 
nyitott, és azóta a bűn uralkodik a világban.  

A BŰN TERJEDÉSE 
Nem mondja a Biblia azt sem, hogy hogyan terjed tovább a bűn. Nem 

mondja azt, hogy a nemzés által terjed. Ez is egy teljes félreértés. A bűn a bűn által 
terjed, a bűnözés által. Ahogyan a kegyelem sem fizikai módon terjed. Ezt a 
párhuzamot használja Pál apostol: „Ádám által jön be a bűn, Krisztus által jön a 
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 kegyelem.” A kegyelem sem fizikailag terjed, hanem megtérés által, hit által. A bűn 
sem fizikailag terjed, nem a nemzés által, hanem bűn által. Talán az egyik legjobb 
hasonlat az áteredő bűnre az az, hogy ez olyasvalami, mint a szennyezett levegő. 
Mások szennyezték be, nem mi, de mégis mindannyiunknak ezt kell szívni. 
Beszennyeződött, megsebződött az emberi történelem. Minden kicsi gyermek, aki 
a világra születik, a szüleinek a tekintetéből, a génekből, amit átörököl, a szavakból, 
hangulatokból valamit kap, sajnos, ebből a sebzettségből is kap. Az emberi 
természet, az egész emberiség élete megsebződött. 

Szent Ágoston azt is állítja, hogy az áteredő bűn mértéke nemzedékről 
nemzedékre változik. Más mennyiséget, másfajta minőséget örökít át minden 
nemzedék. Felelősek vagyunk azért, hogy ebből a sebzettségből mennyit adunk 
tovább. Ez nem valami mechanikus, fizikai valóság, nem bűnrészesség. Az ember 
lényege szerint társas lény, kapcsolati hálón keresztül kapjuk az életünket, a lélek 
életét, a nyelvet, a gondolkodási képességet, és ilyesfajta módon sajátítjuk el, 
ilyesfajta módon bontakozik bennünk az áteredő bűn is, kapcsolati hálón keresztül 
jön, a világ bűnén keresztül jön. 

A SÁTÁN 
Az Ádám- Éva történetnek fontos szereplője a kísértő is. A Biblia azt tanítja, 

hogy nem csak emberi személyek léteznek a teremtett világban, hanem léteznek 
szellemi lények is. Tehát van a teremtett világnak egy másik dimenziója is, amiről 
nagyon keveset tudunk. De arról a világról annyit világosan elmond a Biblia, hogy 
épp úgy, mint ahogy nekünk, a szellemi lények létének lényege is ugyanaz volt, 
hogy tudnak-e igent mondani a szeretetre, Istenre. Tudják-e fölismerni, hogy Ő az 
élet forrása? Tudnak-e előtte leborulni? 

Mivel a szellemi lények nem időben élnek, mint az ember, éppen ezért 
nekik nem sok döntésük van, hanem csak egy. Az egész lényük egyetlen döntésben 
valósul meg. Az embernek pedig sok van. A mi életünk arról szól, hogy 
kisgyerekkortól millió apró döntésben alkotjuk meg magunkat. Azt a drámát 
mondja el a Biblia, hogy a szellemi lények is ott állnak az Isten körül, és nekik is 
dönteniük kell szabadon. És arról a fájdalmas döntésről számol be a Biblia, hogy 
voltak szellemi lények, aki nemet mondtak. Ugyanúgy, ahogy az emberi világban 
voltak emberek, akik az abszolút negatív valóságok felé indultak el az életükben. 
Vagyis a Biblia arról számol be, hogy van kísértő. Nemcsak az emberből származik a 
gonoszság, hanem van ennek egy emberfölötti forrása és ereje is, ami egyébként 
azt gondolom, hogy az emberiségnek egy alaptapasztalata. Nagyon gyakran a 
történelemben átéljük azt, hogy van olyan gonoszság, ami már nem emberi, hanem 
sátáni, döbbenetes erejű és szinte megmagyarázhatatlan. Tehát létezik egy szinte 
emberfölötti gonoszság is, ami a történelemben újra és újra föllángol. 

FOLYT. KÖV. Van-e kiút bűneinkből? Mit tesz velünk Isten irgalma? Mire 
jutott a Nemzetközi Teológiai Bizottság a megváltás teológiájának 
tanulmányozásában? Mit jelent Jézus neve? Következtetések. Teendőink. 


