
 

Az ember válasza Istennek 

10.A bűnbeesés  
1.A bűn 

YouCat 62: Mi a bűn?  

A bűn Isten elutasítása és szeretete elfogadásának megtagadása. Ez 

parancsainak semmibevételében mutatkozik meg. 

-A bűn jelen van az ember történelmében: hiába kísérelnénk meg tudatlanba venni 

vagy más nevekkel illetni e sötét valóságot.  

-Csak Isten emberre vonatkozó tervének ismeretében értjük meg, hogy a bűn 

visszaélés a szabadsággal, melyet Isten a teremtett személyeknek ajándékoz azért, 

hogy szeretni tudják őt és egymást. 

-A bűnbeesés története (Ter 3) képes beszédet használ, de egy őseseményt ír le, mely az ember történelmének 

kezdetén játszódott le. (lásd a pótlapon és a Powepointon a bűnbeesés történetét) 

 

1.Ter 1,26: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá”. 

2.Ter 1,27: „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek 

teremtette őket” 

3. Ter 2,17:„a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.” 

4.Ter 3,1: „A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett” 

5.Ter 3,6: „6Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát 

gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle.” 

6.Ter 3,23: „az Úristen eltávolította az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből lett.” 

7.Ter 3,24: „az Éden kertjétől keletre odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet 

fájához vezető utat” 

8.Ter 3,14-15: 14Az Úristen így szólt a kígyóhoz:.....15Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és 

az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.”  

 

2.A Sátán 

-Ősszüleink engedetlen döntése mögött egy istenellenes, kísértő hang áll, mely irigységből taszította őket a 

halálba.  

-A Szentírás és az Egyház hagyománya ebben a lényben egy bukott angyalt lát, akit Sátánnak vagy ördögnek 

nevez.  

-Az Egyház tanítja, hogy kezdetben Istentől teremtett jó angyal volt.  

-A Szentírás beszél ezeknek az angyaloknak a bűnéről. Ez a "bukás" ezeknek a szellemi 

teremtményeknek a szabad választásában áll, mely radikálisan és visszavonhatatlanul elutasította Istent 

és az ő országát.  

E lázadás visszhangját halljuk a kísértő ősszüleinknek mondott 

szavaiban: "Olyanok lesztek, mint az Isten" (Ter 3,5).  

"Az ördög kezdettől fogva vétkezik" (1Jn 3,8), "hazug és 

hazugság atyja" (Jn 8,44). 

"Bukásuk után ugyanis számukra nincs bűnbánat, amint az 

emberek számára sincs a halál után." (Damaszkuszi Szent 

János) 

A Szentírás bizonyítja,hogy még azt is megkísérelte, hogy Jézust eltérítse Atyjától kapott küldetésétől. " 

-A Sátán hatalma azonban nem végtelen. Nem egyéb ő, mint teremtmény  

-Isten országának épülését nem tudja megakadályozni. az isteni gondviselés engedi meg, mely az ember 

és a világ történelmét erősen és szelíden kormányozza. Nagy misztérium, hogy Isten megengedi az 

Ördög tevékenykedését, de "tudjuk, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28). 

 

3.Az áteredő bűn 

YouCat 68: Az „eredeti bűn” nem személyes bűnt jelent, hanem az emberiségnek bajt hozó állapotát, 

amelybe az egyén beleszületik, mielőtt még szabad elhatározásból maga követne el bűnt. 

 Olvassuk el együtt XVI. Benedek pápa kommentárját ehhez a ponthoz és húzzuk alá a lényeget együtt 



 

-A Szentírás bemutatja ennek az első engedetlenségnek tragikus 

következményeit. 

1.Elveszítették legnagyobb kincsüket: Isten barátságát. 

2.Megismerték a szenvedés, a betegség és a halál érzését. 

3.A munka fáradságos tevékenység lett. 

4.Az élet továbbadása, a szülés fájdalmas lett és a gyermekek nevelése is 

nehezebbé vált. 

5.Az ember szíve rosszrahajlóvá vált, tehát a jó és a rossz közül 

hamarabb választotta a rosszat. 

6.Bűnuk minden emberre átszállt. Ettől ment meg minket a keresztség Krisztus Urunk szenvedése, halála és 

föltámadása által 

-Az áteredő bűnről szóló tanítás a krisztusi megváltásról szóló tanítással együtt világos képet ad az emberről 

és cselekedeteiről a világban. Az ősszülők bűne által az Ördög bizonyos uralmat nyert az ember fölött, de az 

ember szabad maradt.  

-"Az emberek egész történelmén végighúzódik a kemény harc a sötétség hatalmai ellen, E harc részeseként az 

embernek szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitarthasson a jóban. 

Bukása után Isten nem hagyta magára az embert. A Teremtés könyvének e szakaszát Protoevangéliumnak, 

`Ősevangéliumnak' nevezzük, mivel ez az első híradás a megváltó Messiásról és a harcról a kígyó és az 

Asszony között, valamint az Asszony utódának végső győzelméről. 

-Számos egyházatya és egyháztanító a "protoevangéliumban" megjövendölt 

Asszonyban Krisztus anyját, Máriát mint "új Évát" látja. Ő volt az, aki elsőként és 

egyedülálló módon részesült Krisztus bűn fölötti győzelméből: az áteredő bűn 

minden szennyétől mentesnek őriztetett meg,  és egész földi életében Isten 

különleges kegyelméből semmiféle bűnt nem követett el.   

-De miért nem akadályozta meg Isten az első embert abban, hogy vétkezzék? 

Nagy Szent Leó válaszol: "Amiben az Úr kimondhatatlan kegyelme által 

részesülünk, az értékesebb annál, amit az ördög irigysége miatt elvesztettünk".   
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