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ÖRÖKÖLHETŐ A BŰN?



ÖRÖKÖLHETŐ BIZONYOS 
BŰNÖKRE VALÓ HAJLAM?



HATÁSSAL LEHET RÁM, HA 
SZÜLEIM BŰNBEN ÉLNEK?



HATÁSSAL LEHET GYERMEKEIMRE, 
HA ÉN BŰNBEN ÉLEK?



MIHEZ KEZDJEK 
ELŐDEIM BŰNEIVEL?

NEHÉMIÁS 9 ÉS VÁLOGATOTT SZAKASZOK



NEHÉMIÁS 9

1 Ennek a hónapnak huszonnegyedik napján összegyűltek Izráel 
fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. 
2 Az Izráel utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, 
azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről… 
16 A mi őseink azonban gőgösek voltak… 
26 Ők azonban engedetlenné váltak… 
34 Hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem 
teljesítették törvényedet…



Isten saját 
bűneinkért 
büntet



5MÓZES 24.16

Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a 
fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért. 
Mindenkinek a maga vétkéért kell meghalnia! 



A szülők 
bűne 
hatással van 
gyermekeikre
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SZÜLŐK BŰNEI ÉS A GYERMEKEK

2Mózes 20.5 Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az 
Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! 
Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és 
negyedízig, ha gyűlölnek engem. 6 De irgalmasan bánok 
ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják 
parancsolataimat. 
Jeremiás 32:18 Te irgalmas vagy ezerízig, de megfizetsz 
az atyák bűnéért fiaiknak is, te nagy Isten, te hatalmas, 
akinek Seregek Ura a neve!



Példák az 
ősök 
bűneinek 
megvallására



ELŐDÖK BŰNEINEK MEGVALLÁSA

3Mózes 26.40 De ha megvallják bűnüket és 
atyáik bűnét, azt hogy hűtlenül ellenem 
szegültek, meg azt is, hogy szembeszálltak 
velem, … megbocsátok. 
Zsoltárok 106:6 Vétkeztünk őseinkkel együtt, 
bűnt, gonoszságot követtünk el.



A Biblia és a 
bűn öröklése



A BŰN ÖRÖKLÉSE

1Mózes 5.1 Ez Ádám nemzetségének könyve. 
Amikor Isten embert teremtett, Istenhez 
hasonlóvá alkotta. 2 Férfivá és nővé teremtette, 
megáldotta, és embernek nevezte őket 
teremtésük napján. 3 Ádám százharminc éves volt, 
amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga 
képmására, és elnevezte Sétnek. (meghalt…
meghalt…meghalt…)



A BŰN ÖRÖKLÉSE

Róma 5.12 Ahogyan tehát egy ember által 
jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, 
úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, 
hogy mindenki vétkezett.

A BŰN HATÁSÁNAK ÖRÖKLÉSE



A BŰN ÖRÖKLÉSE

1Péter 1.18 Nem veszendő dolgokon, 
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
atyáitoktól örökölt hiábavaló 
életmódotokból, 19 hanem drága véren, a 
hibátlan és szeplőtelen Báránynak, 
Krisztusnak a vérén.

A BŰN HATÁSÁNAK ÖRÖKLÉSE
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Az 
Újszövetség 
és az elődök 
bűnei



AZ ÚSZ ÉS AZ ELŐDÖK BŰNEI

• Nincs példa arra, hogy valaki megvallaná 
elődei bűneit 

• Nem használ olyan kifejezéseket, hogy a 
gyermekek bűnhődnének az atyák bűnei 
miatt



AZ ÚSZ ÉS AZ ELŐDÖK BŰNEI

• Fontos alapelv: 
• Ki mint vet, úgy arat 
• Galata 6:7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet 

megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt 
fogja aratni is: 8 mert aki a testének vet, az a 
testből arat majd pusztulást; aki pedig a 
Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.



Az 
Újszövetség 
és a 
megváltás



AZ ÚSZ ÉS A MEGVÁLTÁS

• Óriási hangsúlyt fektet Krisztus megváltásása: 
• „a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy 

megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test” 
Rm 6.6 

• „az élet Lelkének törvénye megszabadított 
téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál 
törvényétől” Rm 8.2



AZ ÚSZ ÉS A MEGVÁLTÁS

• Krisztus megváltása: 
• 1Péter 1.18 Nem veszendő dolgokon, 

ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
atyáitoktól örökölt hiábavaló 
életmódotokból, 19 hanem drága véren, a 
hibátlan és szeplőtelen Báránynak, 
Krisztusnak a vérén.
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GALATA 5.1

Krisztus szabadságra szabadított meg 
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne 

engedjétek magatokat újra a szolgaság 
igájába fogni.



RÓMA 6.11

Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, 
hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az 

Istennek a Krisztus Jézusban.



RÓMA 7.24-25

24 Én nyomorult ember! Ki szabadít meg 
ebből a halálra ítélt testből? 

25 Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus 
Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az 

Isten törvényének szolgálok ugyan, 
testemmel azonban a bűn törvényének.





PÉLDABESZÉDEK 20.7

Feddhetetlenül él az igaz,  
még a fiai is boldogok lesznek.


