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Kedves Olvasó!

Nem szokványos szórólapot, agitáló iratot tart a 
kezében. Hosszabb idő óta már kérdéseket gyűjtünk 
köznapi hitéletünk ezer dolgáról. Mi sem tudunk 
mindenre válaszolni, mi is keresünk. Mégis egy füzet-
sorozatot szeretnénk indítani, melyben megosztanánk 
néhány gondolatot önökkel, hogy egymás hite által 
épüljünk. 

Hisszük, hog y Isten nem eg y-eg y embert vezet, hanem 
az ő juhai hallják az ő szavát. A kereszténység eg ysége 
nem a szervezetek, vag y a közösen megalkotott dogmák 
eredménye, hanem azé, hog y Krisztus szavát közösen 
meghalljuk. Akkor vag yunk keresztények, ha az ő 
követői vag yunk a mindennapokban. Nem készítettünk 
végleges tervet, hanem nyitottak vag yunk bármilyen önök-
től jövő kérdésre. Keressük eg yütt, közösen a választ, 
mert hisszük, hog y Isten igéje ma is eligazít. Nem az a 
célunk, hog y eg yéni véleményeket fogalmazzunk meg, az 
sem, hog y a magunk igazáról bárkit is megg yőzzünk. A 
g yakorlati kereszténység alapvető kérdéseiről akarunk 
párbeszédet kezdeni. Hisszük, hog y Isten Igéjének a 
mi életünk megoldhatatlannak tűnő kérdéseire is van 
válasza. Mai világunk időszerű kérdéseire is, hitünk 
szerint, csak az ősi közös alap, a Biblia adhat feleletet. 

A válasz keresésében az önök segitségét kérjük, 
mert hisszük, hogy Isten ma is teremtő erejű szavát 
senki nem privatizálhatja, mert csak isten feleleteinek 
közös megtalálása tesz bennünket testvérekké az Úr 
Jézus Krisztusban. 
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MIÉRT ENGEDI MEG ISTEN…?

Ha kisiklik egy vonat, ha kitör egy vulkán, vagy szökőár pusztít el egy 
szigetet, gyakrabban emlegetjük Isten nevét, hogy könnyebben feledkezzünk 
meg a bennünket terhelő felelősségről. Ha összedől egy toronyépület, lezuhan 
egy repülő, vagy az időjárási rendellenességek miatt tönkremegy a vetés, gyakran 
feltesszük a kérdést: miért engedte meg Isten? Miért ver bennünket háborúval, 
természeti katasztrófával? Miért bünteti Isten az ártatlanokat? Valóban ilyen 
lenne Isten, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta? (Jn. 3,
16). Isten talán egy kegyetlen kényúr, aki vasszigorral követeli meg az alattvalói 
engedelmességet és a legkisebbért ártatlan életek kioltásával fizet? Hitbeli
tapasztalatunk ezekre a kérdésekre nemet mond, de mit mondhatunk ezekre 
a köznapi vádakra? Kereszténységünk ma a megkérdezettség állapotában van, 
ezekre a vádakra felelnünk kell.

Isten, feltételes módban?

Ha az emberek mindennapi beszélgetéseik közben Isten nevét kiejtik, valami 
egészen másra gondolnak, mint aki a Biblia Istene. Sokszor káromolják azt, 
akinek a létét nem ismerik el, esküsznek rá, de ezt az esküt gyengébb erejűnek 
tartják, mint a horoszkóp jövendölését. Ez az Isten más, mint a kinyilatkoztatás 
istene. A Biblia a velünk törődő, minket teremtő és megváltó, értünk visszajövő 
Istenről beszél, a mai ember meg egy megfoghatatlan, személytelen fogalomról, 
aki (a mai embernél már inkább ami) itt maradt a régi korok kultúrájából. 
Ha meg akarjuk válaszolni a címben feltett kérdést, fontos megvizsgálnunk 
azt, hogy mi történt a 21. századi ember Istenről alkotott fogalmával. Az 
etnológiai kutatások azt igazolják, hogy nincs olyan néptörzs, aki ateista lenne, 
aki nem hinne valamilyen természetfölöttiben. Mi a gyökere akkor a mai ember 
gyakorlati ateizmusának?

A 21. századi ember életében feltételes módba került Isten. Nem azért, 
mert nem hiszünk benne, hanem azért, mert önmagunktól nem látjuk őt. Ő 
a teremtő, mindenható úr, mi pedig szeretnénk őt  valamilyen vallásos prakti-
kával szolgánkká tenni. Nem őt akarjuk szolgálni, hanem azt szeretnénk, hogy 
vallásoskodásunk következményeként ő lenne a mi szolgánk. Ezért, még imád-
ságainkban is sokszor így fogalmazunk: „Isten, ha vagy, akkor…”. Ady Endre 
szavaival „Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok”. Így tulajdonképpen 
nem Istenben, hanem magunkban bízunk. Isten csak énünk megerősítéséhez 
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szükséges. Nem én akarom szolgálni őt, hanem az Ő szolgáltatására várok. És 
ezért csalódom benne. Az Isten jelenlétéről megfeledkező ember kéri számon a 
gondviselő Isten jelenlétét. 

Isten felajánlja szövetségét minden embernek. Ő úgy teremtett minket az Ő 
képére és hasonlatosságára, hogy szabad döntést kér tőlem. Isten nem kényszer, 
hanem lehetőség az én életemben. Mi nagyon sokszor, hogy a mellette való dön-
tést elodázzuk, Isten segítségéről, gondviseléséről beszélünk feltételes módban, 
hogy ne kelljen arra gondolnunk, hogy a baj, a csapás nem Isten előrehozott 
büntetése, ő nem szigorúan követelő önkényúr, hanem a szabadon elfogadható 
kegyelmét felajánló mennyei édesapa. Nem az az élet nagy kérdése, hogy miért 
büntet Isten, hanem az, hogy miért engedte meg Isten, hogy bűneim következ-
ménye a nyakamba hulljon. Mire akar megtanítani ezzel engem? Hogyan akar 
tovább vezetni az igazi cél, a vele való közösség felé engem? 

Ahhoz, hogy a világ ezer baja és öröme értelmessé legyen számomra, Isten 
helyett az énemnek kell feltételes módba kerülni. Mi nagyon sokszor Istent 
akarjuk logikus gondolataink ketrecébe zárni, és közben önmagunk megisme-
rését elmulasztjuk.

Az arcnélküli bűn

A bűnt nem Isten teremtette, az ember lett bűnös, amikor a kísértő szavára 
hallgatva mást látott jónak, mint amit Isten jónak mondott. A Kísértő, a Sátán, a 
mennyből indult. Isten őt is tökéletesnek teremtette és szabad döntési képességet 
adott neki. Romlása az lett, hogy önértékelési zavara támadt, Jézus helyébe akart 
lépni. Ezt a kozmikus méretű lázadást mondja el szimbolikus, költői nyelven 
Ézsaiás a Babilon felett meghirdetett ítélet kapcsán (Ézs. 14, 12-15.), valamint 
Ezékiel próféta, amikor Tírusz pusztulásáról beszél (Ez. 28, 11-19). Azóta is 
minden bűn lényegében önértékelési zavarból indul. Nem fogadom el, nem 
találom meg a helyemet Isten teremtett világában, és mást látok jónak, mint 
amit jónak mondott Isten. Szembe kerülök azokkal a törvényszerűségekkel, 
amelyek előbb voltak, mint ahogy én megszülettem, és a törvények áthágásának 
következménye visszazuhan rám. Mégis Istent látom felelősnek a rosszért, ami 
hibás döntésem következménye.

A bűn nem más, mint ember az önellentmondásban. Minden bűnt elsősorban ön-
magam ellen követek el. Isten teremtői elgondolásának foglalata a törvény, a 
bűn ennek, vagyis életem alapjának a tagadása. A háborúknak, katasztrófáknak, 
életünk minden szenvedésének végső soron az az oka, hogy a bűn következté-
ben az ember szembekerült a világot irányító és fenntartó törvényszerűségekkel. 
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Azokkal a törvényszerűségekkel szemben akarja megvalósítani életét az ember, 
amelyek életünket fenntartják. 

A bűn így több, mint egy elkövetett rossz cselekedet. Inkább egy állapot, ami-
nek az a jellemzője, hogy önmagunk érdekei ellen élünk és közben azt az illúziót 
tápláljuk magunkban, hogy minden erkölcsi törvényt félrelökve megvalósítjuk 
önmagunkat. 

Ha Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek tudom magam, 
akkor célja lesz az életemnek, és nem kell az önmegvalósítás hiú ábrándjait 
követve élni – Isten, a másik ember és a teremtett világ ellenére. Ez az élet – 
rohanás a halálba. A halál a bűn egész földre kiható, egyetemes következménye. 
Nem büntetés, hanem következmény. Aki megszakítja kapcsolatát azzal az 
Istennel, aki az élet ura, kívül kerül az életen. Ez a halál. Ez bűneink egyetemes 
következménye.

A Biblia – a keresztény reménység könyve. Nemcsak látleletet ad, amelyben 
megállapítja, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, tehát mindnyájunk sorsa a 
halál, hanem azt is elmondja, hogy van győzelem a halál felett. Minden ember 
meghal, de nem mindegy, hogy hogyan. Minden embernek megjelent Isten üd-
vözítő kegyelme Jézusban. Ha ő áll porom felett, akkor van reménységem, hogy 
Ő az én halálomat is legyőzi. Ha ezt a megjelent kegyelmet, ami egy új alkalom 
egy új kezdésre, visszautasítom, céltalanságban marad az életem.

A mai ember legnagyobb baja, hogy a bűn önellentmondását nem látja. Úgy gondol-
ja, hogy a bűn következményeinek megszüntetésével lehetne boldoggá tenni az 
életet. Nem szabályosan akar közlekedni az élet országútján, hanem a rendőrö-
ket akarja onnan kitiltani. Azt akarja, hogy mindenki az ő szolgálatára álljon. 
Az énjét akarja megvalósítani. A bűnről csak akkor akarunk tudni, ha ellenünk 
követték el. Lényegében mindenkit vétkesnek tartunk, hiszen úgy érezzük, hogy 
érdekeink ellenére élnek a többiek, csak magunkat kiáltjuk ki tisztának. Úgy 
gondoljuk, hogy mi vagyunk a mérték, amihez mindennek igazodni kell. És ha 
jön a „jaj Istenem” helyzet, amely előtt tehetetlenül áll az ember, akkor Istent 
hibáztatjuk. Miért engedte meg?  Isten vádolásával próbáljuk az élet törvénye 
ellen elkövetett bűneinket palástolni. Miért engedte meg a háborúkat, amit 
a mi emberi önzésünk robbantott ki? Miért vannak természeti katasztrófák, 
noha Isten teremtett szép világát mi tesszük tönkre? Miért halnak meg ártatlan 
emberek, kérdezzük, s közben a mi önzésünk a földkerekség legveszélyesebb 
kórokozója.

Isten úgy teremtette az embert, hogy szabad választási képessége legyen. Nem prog-
ramozta be ösztöneinkbe a jót, hanem adott értelmet, hogy szabadon tudjuk 
választani Isten lehetőségét, az életet. Ezt a szabad döntési lehetőséget játszottuk 
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el, amikor bűneink önellentmondásának rabszolgái lettünk. Visszaélve szabad-
ságunkkal, a rosszat választottuk. Mégis Istent hibáztatjuk?

Az ember szeretné feltalálni a következmények nélküli bűnt. Ez a világban, ahol 
a természet legkisebb egységét is törvények irányítják - lehetetlen. A Biblia, az 
ókori kelet emberéhez hasonlóan a bűnt és annak következményét egy dolog-
nak, egy egységnek látta. Ha egy követ feldobunk, az visszaesik. Ha valamit 
teszünk, annak következménye van. Az ember éppen azért erkölcsi lény, mert 
számolnia kell minden dolgában a következményekkel. Minden jó dolog, amit 
elvégzünk és minden rossz, amit elkövetünk, következményekkel jár. Mi azért 
vagyunk emberek, mert a következményekkel számolni tudunk.

Miért vannak háborúk?

Minden háború az ember valós érdekei ellen folyik. A háború az emberek egy 
szűkebb csoportjának az erőszakos önérvényesítése. Végső célkitűzése: élni a 
másik ellen. Mennél globálisabb egy háború, annál megfoghatatlanabb a célja. 
Egy háborúhoz nemcsak csatatér és fegyverek sokasága kell, hanem egy olyan 
eszme, amit nagyon sok emberrel sikerül elhitetni, és ezzel rávenni arra, hogy 
személyes érdekeiket áldozzák fel egy elképzelt földi Kánaánért. Ez a téveszme 
könnyen kimutatható a legjelentősebb, az egész világra kiterjedő konfliktusok-
nál  épp úgy, mint köznapi háborúskodásainkban.

Az az ember tud igazán háborúskodni, akinek valóságérzéke megvakul. Az 
ellenségeskedéshez elvakultság kell. Nem azért ilyen az ember, mert Isten ilyen-
nek teremtette, hanem azért, mert a bűn önellentmondó állapota ilyenné teszi. 
A háború a szeretet tagadása. A harmónia hiányának megszüntetését nem ab-
ban látják a hadakozó felek, hogy megkeresik közösen az elvesztett békességet, 
hanem a másik erőszakos meggyőzését tartják a boldogság elérése útjának. Az 
erőszak soha nem szül békét, hanem csak erőszakot. A béke biztosításához nem 
jobb fegyverekre, hanem több megértésre, szeretetre van szükségünk.

Az elmúlt évszázadokhoz képest furcsa helyzetbe került az ember. Régen a 
csatatereken vívták a háborút, most a hátország, a védtelen, fegyvertelen la-
kosság lett a csatatér. Erre épít a háború modern formája, a terrorizmus is. 
Erőszakkal akarja túszul ejteni a védtelen lakosokat annak érdekében, hogy 
kikényszeríthető legyen az általa akart dolog, ami szerinte az igazság. De az 
igazságot nem lehet privatizálni. Ennek a beteges gondolkodási módnak a kö-
vetkezménye, hogy egyre több ártatlan kerül a „csataterekre”. Egyre többször 
sóhajtozunk így tehetetlenségünkben: „Istenem, miért engedted meg…?” Pedig 
jól tudjuk, hogy nem Isten akarja a háborút. Ő az emberre a „békéltetés szolgálatát” 
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bízta (2Kor. 5, 19-21.). Az ártatlanok vére az önérvényesítő, a másik igazát, jo-
gát nem tisztelő ember bűne. Azé az emberé, aki a szabadságával visszaélt és a 
szeretet útja helyett az önzés útját választotta. 

Isten, amikor megáldja a földet, az embert, nem tesz különbséget jók és go-
noszok, igazak és vétkesek között. Ő felhozza napját mind az igazakra, mind a 
gonoszokra. (v.ö. Mát, 7, 19-21. 25-34. Lk. 12, 22-34.9). Isten gondviselése nem 
kényszer, hanem lehetőség, amivel hálaadással kell élni. A gondviselés megtaga-
dása a háború, az erőszak forrása. Az ártatlanok szenvedése nem Isten gondviselésének 
hiányát, hanem az emberi önzés szörnyű következményét mutatja. 

A Biblia jó híre az, hogy Isten meg akarja tisztítani az erőszaktól ezt a földet. 
Ennek eszköze az ítélet. Isten minden embernek, erősnek és gyengének, hada-
kozónak épp úgy mint a túszul esett védtelen embernek, felkínálja kegyelmét. A 
kegyelem egy új lehetőség arra, hogy ne az erőszak, a bűn pusztító önérvénye-
sítésének útját járjam, hanem visszataláljak a szeretet egyedül járható útjára. A 
kegyelem nem a bűn következményének elengedése, hanem lehetőség az újrakezdésre, a jóra, 
a változásra. 

A bűn és annak következménye gyakran úgy tűnik, útját állja a kegyelemnek. 
Ezért Isten ítélni fog, az ősi keresztény hitvallás szerint „eleveneket és holtakat”. 
Az ítélet nem Isten bosszúja, nem is a bűn természetes következménye. Ha 
Isten bosszúálló lenne, vagy ha Isten magára hagyná bűnében ezt a világot, 
akkor már régen nem lennénk. Az ítélet az emberiség egyetlen reménye, mert benne Isten 
helyre akarja állítani a világ jó rendjét. Meg akarja vele szabadítani az embert a bűn 
minden következményétől, meg karja ítélni azokat, akik pusztítják a földet (Jel. 
11, 17-18). 

A fátyol, amin nem látunk át

Az ember véges, korlátolt térben és időben, míg Isten végtelen. Ezért van-
nak dolgok, amikre az egyén életében semmilyen magyarázatot nem tudunk 
adni. Mi nem tudjuk Isten útjának minden részletét előre. De tudjuk, a célt. Ő 
azt akarja, hogy kiszabaduljunk a halál, a bűn, a háború, az általunk tönkretett, 
katasztrófákkal fenyegető természet rabságából. Azt akarja, hogy felszabadul-
junk az életre. 

A bűnt nem áll hatalmunkban legyőzni, a bűn következményeitől sem tudjuk megszabadí-
tani a világot. A szabadulásnak egyetlen reménye Jézus, aki ma még magához hív, de 
megígérte, hogy vissza is jön értünk, hogy a bűn kényszerítő erejétől szabadok le-
hessünk, hogy helyreálljon a béke Isten és ember, ember és ember, ember és a te-
remtett világ között. Mert ez az alapja annak, hogy békében élhessünk a földön.
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Nem az a kérdés hát, hogy miért vannak ezek. Erre a válasz egyszerű. Az 
ember a bűn ellentmondásába került. Még az sem az igazi kérdés, hogy hogyan 
lehet megérteni, hogy a bűnösök öngyilkos vétkei miatt ártatlanok szenvednek?  
Hiszen láthatatlanul, számunkra megismerhetetlen módon nekik is megjelent 
Isten üdvözítő kegyelme. 

A kérdések kérdése az, hogy hogyan ragadhatom meg Isten lehetőségét. Minden ember 
élete túlér a földi lehetőségeink szűk körén. Nékünk mindnyájunknak meg kell 
jelennünk Isten ítélőszéke előtt. Aszerint, amit e testben cselekedtünk, számot 
kell adnunk. Az ember számadásra kötelezett lény. Itt dől el igazán a sorsunk. 
Nem a jócselekedeteink lesznek az ítélet alapjai, hanem Isten kegyelme. Az 
ítéletben Isten azt vizsgálja meg, hogy az általa felkínált lehetőségből mennyit fo-
gadunk el. A földi életünk – edzőpálya, ahol Isten próbál azért, hogy helytállásra, 
győzelemre tanítson. Az igazi kérdés az, hogy Istennek próbái között hogyan 
állunk meg.

Az Istenben bizakodó embernek eltűnik az életéből a véletlen. A jónak és a 
rossznak egyformán célja lesz mindennapjainkban. Nem azt kell tehát kutatnom, hogy 
Jézus hogyan volt jelen egy-egy tragédiában, ami az ember bűnének természetes 
velejárója. Mivel ő a szeretet, ő biztos ott van minden tragédiában, és együtt 
szenved a szenvedőkkel. Inkább azt kell megkeresnem, hogy miért engedte meg 
Isten az életemben ezt a rosszat, mire akar tanítani? 

 A Biblia nem arra tanít, hogy életünk nagy csődhelyzeteiből saját erőnkből kell megsza-
badulni, hanem arra, hogy Isten vezetését, kivezető útját hogyan kell megtalálni. A bűn 
következtében jelentkező tragédiák így olyan ablakokká lehetnek, melyeken 
keresztül megláthatjuk a gondviselő, bennünket szerető Isten arcát. Ha hit, re-
ménység és szeretet nélkül vizsgálom ezeket a nehéz helyzeteket, akkor ezek el-
takarják előlem az emberért munkálkodó kegyelmes Isten arcát. Egyre kevéssé 
értem, hogy ő hogyan lehet mindenható, gondviselő Istenem. De ha a tragédia 
mélyén megkeresem Jézust, a velem szolidáris Isten-embert, akkor rádöbbenek 
arra, hogy az emberi lét legnehezebb mélységeiben is előttem járt Jézus, aki ma 
is velem jön az úton. Nélküle értelmetlen a hit, hiszen hinni csak őbenne érde-
mes, meghal a szeretet, mert az olyan fény, ami felülről jön, és éppen életünknek 
ezek a határhelyzetei mutatják meg, hogy bennünk, rajtunk, általunk árad-e ez 
a mennyei kincs. De ekkor vizsgázik a reménységünk is, ami túlér a bűn által 
tönkretett világ nagy önellentmondásán. Megtanít bennünket túllátni minden 
tragédián, ellátni egészen addig az országig, amit Jézus készít az öt szeretőknek, 
ahol az Isten sátora az emberekkel lesz, és együtt fogunk Vele lakni. 

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; 
sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel, 21,4)



TOVÁBBI KÉRDÉSEIRE VÁLASZT TALÁL PROGRAMJAINKON, 
MELYEKRE SZERETETTEL VÁRJUK !

KEDVES OLVASÓ!

Kiadványainkkal segítséget kívánunk adni Önnek abban, hogy közelebbi, 
élő kapcsolatba kerüljön Istennel. 

Ha személyes életében kétségei vannak és lelki nyugalmat keres, 
Önnek szólnak e bátorító szavak:

Isten szereti Önt!
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ján. 3,16

Isten elfogadja Önt és új életet kínál!
„Azért ha valakiKrisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” 

2 Kor. 5,17

Isten megbocsájta bűneit!
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket 

és megtisztítson minket minden hamisságtól.” 1 Ján. 1,9

Jézus Krisztus megváltotta Önt!
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” Ésa. 43,1

Jézus Krisztus várja Önt!
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 

és én megnyugvást adok nektek.” Mt. 11,28

 Isten örök életet kínál Önnek!
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 

és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Jn. 11,25
“Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van.” Jn. 6,47
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