
 

1 
 

Bűn és Bumm!    2014.11.09. 

 

  

 Érdekes hír járta be nemrég a média világát. Ferenc pápa még az elődjével, 

XVI. Benedekkel (korábban Ratzinger bíboros) is szembehelyezkedve, a Pápai 

Tudományos Akadémián kijelentette, hogy a továbbiakban az Egyház elismeri az 

ősrobbanás, a nagy bumm létét, és a kozmosz keletkezésében játszott szerepét. 

 Hasonlóképpen nyilatkozott az evolúció elméletével kapcsolatban, amelyben 

az Egyházára jellemző merev és megingathatatlan állásponttal szemben, nem zárta 

ki az evolúció, vagyis a Darwini fejlődéselmélet helyességét. 

 

 Lám-lám, nekem lett igazam, -mondhatják ilyenkor az Egyházak és vallások 

buzgó védelmezői, hiszen most igazolódik igazán az, hogy igenis rugalmas, és 

nyitott az Egyház az új kor, újabbnál újabb tudományos eredményeinek 

elismerésére. 

 Mi több, büszkén hirdethetik, hogy a nagy bumm elméletét egy belga pap, 

Georges Lemaitre dolgozta ki 1931-ben. 

 Ám arról a küzdelemről, amit ez a pap, az elmélete elfogadásával kapcsolatban 

vívott az Egyházával, csak olyanok tudnak tanúságot tenni, mint pl.Teilhard Du 

Chardin, aki, mint jezsuita pap és paleontológus, részt vett annak a 

kutatócsoportnak a munkájában, akik megtalálták a kb. 500.000. évvel ezelőtt élt 

pekingi előember maradványait.  

 Ő volt az, aki a tudományos gondolkodás és a vallásos lelkiség 

egymásrautaltságát hirdette, amelyben az evolúció, az anyag, az élet, a gondolat, 

egy felsőbbrendű élet fázisait felölelő célirányos folyamat, amely Jézus 

Krisztustól ered és benne éri el célját. Ezt a látásmódot az Egyháza feltétel nélkül 

elutasította. 

 

 Ferenc pápa kijelentései, minden nyitásra kész jószándéka ellenére, komoly 

problémát fog jelenteni az Egyháza működésében. Ugyanis minden plébánosnak, 

szerzetesnek, püspöknek és teológusnak, gyökeresen meg kell változtatni a 

teremtésről, és az evolúcióról alkotott eddigi látásmódját. Mi több, erről hitelesen, 

magyarázattal is kell szolgálniuk a híveik felé. Azoknak, akiknek eddig azt 

prédikálták, tanították és hittel állították, hogy az Isten teremtő tevékenységében 

nem szerepelhetett sem a nagy bumm elmélete, sem az evolúció. 

  

 Végül is az Egyháza tanításaira figyelő ember azt gondolhatná, hogy az új 

pápa, új kapukat nyit az értelmes gondolkodás, és Jézus valódi tanítása felé, és ez 
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által majd rugalmasabban tudja kezelni az egyház egésze a vallás, a tudomány, a 

politika és a hétköznapi élet kérdéseit. 

 Ugyanakkor a valóság az, hogy bizony, csak kullognak az események után, 

hiszen korunk tudományos eredményei nap, mint nap ott dörömbölnek az 

egyházak tanításainak kapuin, amikre valamiképp reagálniuk kellene. 

 Ugyanez a változtatási készség és nyitottság, már nyomaiban sem található 

meg azokon a területeken, ahol semmi sem szorítja őket a látásmód változtatására. 

Ezt igazolja a legutóbbi püspöki szinódus, ahol 191 püspök részvételével 

megerősítették, az újraházasodottak áldozásának a tiltását. 

 Így az egyház két hagyományos, dogmaként is felfogható álláspontot erősített 

meg, amely szerint a házasság Istentől származó szentség, és ami ebből fakad, 

hogy a válás BŰN! 

 Ezzel két, egymástól eltérőnek látszó, mégis összetartozó fogalom került az 

érdeklődés középpontjába, a BŰN és a BUMM. 

  

 Közösségben való gondolkodás-átalakítási munkánk eredményeképp, ma már 

pontosan látjuk, hogy minden vallás létének és tanításának központi kérdése, az 

Isten és ember viszonyát meghatározó BŰN jelenléte. 

 Hozzá kell tenni, hogy ez a látásmód, ez az értékrend ugyanolyan intenzitással 

van jelen a napjainkban, mint a múlt bármelyik időszakában.  

 Ebben a tekintetben, minden Jézusra hivatkozó keresztény vallás, változtatás 

nélkül építette be a tanításába az Ó-szövetségi teremtés és a bűnbe esés történetét. 

Bizony, senki sem mert elgondolkodni azon, hogy: 

 

Az ember a nemzéssel bűnbe születik, 

Ádám és Éva tette lelkére nehezedik. 

Kimászni ebből soknak nincs ereje, 

hol marad hát, az Isten igaz szeretete? 

 

Mert ad az Isten eget és földet, 

kövérre hízott legelőket, 

esőt is gonoszra, jóra egyaránt, 

de hogy védje meg az ember, 

önmagától önmagát? 

 

 Pedig a ’bűn’ szó csak annyit jelent, hogy CÉLT TÉVESZTETT. Az pedig, aki 

célt tévesztett, az elvétette a célt. Vétett, vétkezett. Nem az-az eredeti bűne, hogy 

elfordult az Istentől, ahogy ezt eddig gondoltuk, hanem egyszerűen elvétette a 

célt.  
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 Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan, a bűn szava kap egy olyan jelentést, egy 

olyan értelmezést, ami szerint az ember azt csinálja, azt teszi, amit nem szabad. 

Megszegi az Isten, a társadalom, a közösség törvényeit, parancsait illetve 

hagyományait. Nem engedelmeskedik. Ezért bűnös. 

 A vallásában élő hívő ember, folyamatosan találkozik az Egyházában a bűn 

üldözésének, a büntetésnek azzal a kegyetlen, és irgalmat nem ismerő oldalával, 

amely nyomaiban sem hordozza a megbocsátás lelkét.  Ezért nem részesülhet az 

elvált hívő, a Jézus keresztáldozatára alapított úrvacsora szertartásában. Mi több, 

mivel halálos bűnt követett el, az örök kárhozat vár rá. 

  Így aztán          Lehet 
 az Istennek 

nem sikerült a terve! 

Angyalt alkotott, 

és ördög lett a beste! 

 

De mi lesz majd így vele, 

ha bűnébe süllyedve 

kívül reked mindörökre, 

sátán szülte sötétségbe. 

 

Tán eltörli az Isten, 

Mint tévedést, selejtet, 

kit az ég  

jobb, ha elfelejtett? 

 

A bűnös száj a szívből szól, 

tudja ezt a hívő jól. 

 

De hogy kerül a bűn a szívbe? 

Mely tett, mely szó lett a veszte? 

Ki engedte be a lelkébe? 

Érző, vérző vágyak tengerébe? 

 

Anyagföldi fátyol mögé, 

pislákoló mécses elé, 

mely alig világol már, 

mert milliárd évek óta vár 

az IGAZSÁGRA! 
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Ezért szenvedjem hát, 

egy örökkévalóságon át, 

lelkem célttévesztett poklát? 

 

  Bizony a vallásukban, és az Egyházuk parancsaiban élő hívők még nem 

láthatják, nem hihetik azt, hogy: 

 

Az Isten mindenben és mindenképp szeret.  

Legyen ez közöttünk az elfogadott induló keret.  

Csak a sötétség felett nincs hatalma, 

hol a gonosz az úr, s az indulata. 

 

 Ezek után mennyire megnyugtató a számunkra a vallásos lelkületet nélkülöző 

Jézus tanításában hinni, ami szerint: minden bűn (vétek) és káromlás bocsánatot 

nyer, és ha valaki az Emberfia ellen emel szót, bocsánatot nyer,(Mt.12.31.-32.). 

 

 Viszont jogosan vetődik fel az a kérdés: hogyan követte el akkor az ember az 

eredendő bűnét, ha azt, nem az Istentől való elfordulásával tette, mivel a bűn nem 

elfordulást, hanem célt tévesztést jelent. 

 Ennek a kérdésnek a megválaszolásában a”Beszélgetés az angyallal” c. tanítás 

siet a segítségünkre, amelyik egy teljesen új, szokatlan, de rendkívül értelmes és 

következetes teremtéstörténetet kínál fel a hittől átjárt józan ész éhsége számára. 

 Nemrég, ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban tettük fel azt a kérdést, hogy mire 

teremtette az Isten az embert?  

 Erre az Evangéliumoknak az a válasza, hogy az örök életre, Jézusra. 

 Viszont ebben a gondolatkörben;  

 

Arra kell felelnem: 

testem és szellemem 

mi hozta elején a Földre, 

honnan lendülni 

vágyom mindörökre. 

 

Mint a gravitáció, 

mi vonzza, mi húzza 

az anyagvilágba, 

lelkem sötét megkötésbe, 

szörnyű kárhozatba. 
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Talán önnön súlya, 

buja vétke, 

ragadja a távol messzeségbe? 

 

Talán kalandnak íze, 

magam botorsága, 

csábító zümmögés, 

kígyó ravaszsága? 

 

Vagy szívem merészsége, 

mely távolba tekint? 

Fedezni fel magam 

megint, és megint? 

 

Mint hajózó ember 

a puszta tengeren, 

lépkedek álmomban 

megtalált földeken. 

 

Vagy veszítve Atyánk ajándékát, 

tapasztalom magam 

mélybe húzó súlyát, 

s az anyagba ragadva, 

mit teremt az Isten 

szépre, jóra, nagyra, 

önnön határaim 

végét tapasztalva, 

makacsul, konokul, 

kiutat kutatva 

 kezdem az iskolát, 

sorsom első osztályát? 

 

 Az angyal tanítása egészen más jellegű választ ad ugyanerre a kérdésre. Azt 

tanítja, hogy az Isten, FELADATRA teremtette az embert! 

 Arra a feladatra, hogy az ember, mint az anyag és szellemvilág minden 

síkjának hordozója, ezeket hídként kösse össze. Azt is mondhatnám, hogy 

üdvözítse az anyagot. Szabadítsa meg attól az anyagiságától, ami súlyként van 

jelen benne. 
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 Az ember teremtettségének feladat jellegéből következik az, hogy ha az Isten, 

mindent annak teremtett, ami lett, a növényt növénynek, az állatot állatnak, az 

angyalt angyalnak, akkor kezdetben nem csupán szellemi lénynek teremtette az 

embert, aki a bűnbe esés következményeképp került az anyagtestbe. Akkor az 

Isten, az évmilliárdok alatt anyagtestileg is kifejlődő EMBERNEK teremtette az 

embert. Olyan embernek, akiben az anyagtest kialakulásával, párhuzamosan van 

jelen, az annak megfelelő szinten a Szellem. 

 

 Természetesen az angyal által kínált teremtésképben is választ kell keresnünk 

arra, hogy ha elfogadjuk az anyagvilág, a Föld kialakulásának 

természettudományos megközelítését, akkor miképp, és mikor jelenik meg az 

ember, milliárd éveket számláló történetében a Szellem? 

  Mert az embernek: 

Valahogy indulnia kellett, 

ha az ember szívéből, 

szeretetre nem tellett. 

Így ami emelne engem, 

ki sem alakult még bennem. 

 

 Végül is bármennyire meglepő, erre a kérdésre a válasz, mindenkinek ott van 

az orra előtt, csak éppen nem látja a szemüvegétől.  

 Ugyanúgy változik, fejlődik, alakul a Szellem az Őt hordozó emberkezdetben, 

ahogy az első búzakalász már hordozza a következő búzamag kialakulásának 

minden lehetőségét. Azt a lehetőséget, hogy ha a kialakult mag jó fölbe kerül, 

akkor kicsírázik és elkezd növekedni, mert ő is benne van a mindent és mindenkit 

átjáró állandó változásban, növekedésben, átalakulásban, AZ ISTEN 

LELKÉBEN! 

 

Így aztán ki vándor, 

mindenki lentről kezdi, 

mert nincs még, 

ami szárnyakon felemeli, 

a fényes mennyországba, 

Jézus boldog irgalmába. 

 

 Amint már szellemiségében, a fejlődést és változást hordozó létformájában, 

már kezdetben jelen volt minden a nagy Bumm-ban, a teremtésben, annak 

megfelelően jelenik meg az anyag síkján az ember, mint szükségszerűség, a 

legkezdetlegesebb anyagtesti élőlényben. 
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 Ez azt jelenti, hogy nemcsak az ember teste az, aminek a története az 

egysejtűből kiindulva, a kialakult embertestig tart, hanem ez a szellemére is 

érvényes. Nem egy öntudatos, döntésre és tapasztalatok feldolgozására, a jó és 

rossz erkölcsi megítélésére kész szellem jelenik meg az ember kezdeti 

létformáiban, hanem csak a változások és alakulások végtelen sorozata által való 

lehetőségben. Egészen addig, amíg egyszer, öntudatra nem ébred a szellem.  

 Ani tesvérem ezt így fogalmazta meg: sem az anyagi testre, sem a magra 

nem mondható az a szó, hogy megszűnik, hanem az, hogy átváltozik. Az anyagi 

test pillanatnyilag hamuvá válik, a LÉLEK: meg mint a csíra, elindul egy 

magasabb fokra, még akkor is, ha a sötétséghez tartozik, mert a reinkarnáció 

folytán egy új életet kell válasszon, ahol majd új tapasztalatokat fog gyűjteni. 

 Mert a léleknek, a szellemnek fejlődnie kell! 

 Ahogy a természetben jelen van az almafa ideája, léte, ahogy egy almafa 

magjában már jelen van nemcsak a csíra, hanem a kifejlődő almafa minden levele 

és ága, minden gyümölcse és életképessége, úgy hordozta a kozmosz, a mindenség 

teremtésében és változásában az ember létét és szellemét minden. Minden és 

mindenki változik. A szellem is változik. Elsőként a tapasztalatok és felismerések 

hatására, majd a megtérését követően az Istennel való kapcsolatára. 

Tudva jól,  

a kezdet csak indulás, 

léte az embernek  

hatalmas kihívás. 

 

Mely támaszthat  

üdvöt és poklot, 

szülve a végtelen, 

véges kis bolondot. 

 

 Gondolkodás átalakítási munkánk eredménye, hogy hiszünk abban, hogy 

fejlődni csak az Istenben lehet. Ebben a változásban nem a test, hanem a szellem 

fejlődik. A szellem pedig az Isten Igéjének a hatására fejlődik, gazdagodik.  

 Amikor a szellem először ébred öntudatra, kizárólag az anyagvilággal kerül 

kapcsolatba. El is kápráztatja, elvarázsolja, elbűvöli az anyagvilág végtelen 

sokszínűsége. Ez által válik érthetővé az, hogy miért nem érti, miért nem hallja 

meg a valóságos Isten szavát. 

   Közben: 

Az ördög sem rest, sem buta, 

megállás nélkül, súgja-búgja: 

egy élted van, 

hát éld ki magad! 
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Nincs erény, se törvény,  

itt mindent szabad! 

Elvenni mások javát, 

feledni az Isten szavát! 

Törni, zúzni, ha kedved tartja, 

kapaszkodni jó magasra, 

szónokolni igazságról, 

mindenható kráciáról. 

Emberségről, tűzzel-vassal 

pusztításra jogos haddal. 

 

 Egészen addig, amíg az ember fel nem hagy az önmaga megvalósításának 

illúziójával, az önmaga által szült értékek hajszolásával és meg nem fordul. Már 

nem kifelé, hanem befelé figyel. Már nem azzal foglalkozik, nem az érdekli, hogy 

másoknak megfeleljen, hogy anyagi kincseket gyűjtsön, hogy megtoroljon minden 

sértést. Tudja, hogy hosszú utat járt be, de azt is tudja, hogy megérte; 

 

Mert úgy szereti Atyánk 

az eltévedt gyermeket, 

moslékban hempergőt, 

piszkosat, éheset, 

pazarlót, fényűzőt, 

tántorgó részeget, 

hogy várja a szenvedőt, 

várja a megtértet. 

 

Várja a vétkezőt, 

béres-sorsra éhezőt, 

s a csillagos ég alatt, 

egy kitárt karú alak, 

ki végre magához öleli, 

lelkes szóval öltözteti 

az anyagvilág vándorát, ki 

megjárta, önnön vágya labirintusát. 

 

           Úgy legyen! 

Szabó János 

 A versrészletek Szabó János „Egy élet-több élet”-c. versciklusából lettek 

kiemelve. 


