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Az elet tele van kerdesekkel. Vannak magatdl erthetodoek 
es konnyen megvalaszolhatdk, vannak nehezebb k6rdesek es 
vannak eletbevagdan fontos kerdesek. 

Lehet, hogy most is, amikor kezbeveszed ezt a kis kdny-
vecsket, tele vagy kerdesekkel. Talan egeszsegi allapotoddal, 
anyagi helyzeteddel, munkahelyeddel, csaladoddal, jovdddel 
kapcsolatban. Eleted legfontosabb k^rdesei azonban Istennel 
hozhatdk kapcsolatba. Az egeszseg, jd anyagi koriilmenyek, 
megfeleld munkahely, boldog csaladi kdrnyezet, biztos jdvd 
mind-mind fontosak, de meg ezek is iddlegeseknek tekint-
hetdk, sot jelentoseguket vesztik, ha nines biztos, drok, elo 
kapcsolatod Istennel. 

A kdvetkezd oldalakon arra keressiik a valaszt, miert oly 
fontos Istennel vald kapcsolatunk, 6s hogyan lehets6ges ennek 
helyredllitasa. 

Eletunk legegetdbb k6rd6seit feszegetjiik, amelyeket elke-
riilhetetlenul mindenkinek meg kell valaszolnia. 

Olvasd el figyelmesen, ha kell tdbbszdr is a most kdvetkezd 
oldalakat. Lehet, hogy eg6sz 61etedre hat^ssal lesz az, amit itt 
olvasol. Ne nyugodj meg addig, amig dieted legfontosabb 
k6rd6seit kiel6git6en meg nem tudod valaszolni. 



Valoban letezik Isten? 
Ez a legfontosabb kerdes. H a nines Isten, akkor teljesen 
ertelmetlen nyomozddnunk utdna. Aki az Istent keresi, annak 
hinnie kell, hogy 6 van. Isten letezese ugyan matematikailag 
nem igazolhatd, de a rendelkezdsiinkre &[\6 adatok nagyon 
meggyozoek. 

Ndzziik peld^ul a viMgmindens6get. H a csak a vdetlenek 
produktumanak tartjuk azt, megannyi megvalaszolhatatlan 
kerdessel talaljuk magunkat szemben, amelyekre a legmoder-
nebb "big bang" elmelet sem ad vdlaszt. Ugyan hogyan jott 
letre az anyag, ami n61kul a "big bang" elmdlet sem magyar^z 
meg semmit. A kOzismert evolucids elmelet is gyenge 
Mbakon dll. Nines magyardzata a semmib6116trejOtt valamire, 
amely olyan csodalatos, magasan fejlett megnyilvdnuMsi 
formdkba OltOzOtt, mint amelyeket foldiinkOn ismerunk. 

A kiilOnfdle elm61etek 6s filozdfiai meggondoldsok nem adnak 
kiel6git6 magyardzatot. A z egyetlen megnyugtatd vdlasz igy 
hangzik: Kezdetben teremtette Isten az eget es a fdldet. Vilagunk 
nem a v61etlenek jdt6ka, amely a "mindenkor meglevfi" 
kozmikus porbdl Allt Ossze, hanem Isten szava alkotta azt, 
ugyhogy a nem Idthatokbol allt elo a Idthatd. A teremt6snek 
igenis volt egy kezdete, 6s Isten hatdrozta meg ezt a kezdetet. 
Afe/t amit 6 mondott meglett, es amit 6 parancsolt elodllott. Igy 



jott letre a vilagmindenseg csoddlatos rendje es torvenye, 
amelyben mindennek megvan a maga helye, a vegellathatat-
lan messzesegben levo galaktikaktdl kezdve a legparanyibb 
elolenyig. A tervhez hozzatartozik a tervezo, s a torvenyhez 
a tOrvenyadd. Isten a nagy tervezd es tdvwenyalkoto.Az Isten, 
aid teremtette a vildgot es mindazt, ami benne van, a mennynek 
es fdldnek Ura. 

A z isteni teremtes legffibb bizonyiteka maga az ember. A z 
emberben van valami , ami emberre teszi, megkuldnbOztetve 
minden mas teremtmenytdl; gondolkodd leny, kepes a j d 
a rossz megkiildnbdztetesere, lelkiismerete van, ismeri az 
irgalmat 6s a szeretetet, es mindezeken tumenoen az is-
tenimadat igenye elidegenithetetleniil szivebe van oltva. H o n -
nan vannak ezek a tulajdonsagai? S e m a veletlen, sem a 
fejlodestan embercsinalta torvenye nem lenne kepes egy i lyen 
lenyt letrehozni. A valasz igy hangzik: Az Uristen formdlta az 
embert a foldpordbdl, es elet leheletet lehelte orrdba. A z ember 
nem a veletlenek miive , hanem a vilagmindenseg terem-
tdjenek csoddlatos alkotdsa. 

Megj. A dOltbetiis szflveg idezet a Bibliib61. Az elofordulAsi hely jegyzeke az utolso 
oldalon talalhato. 



Valoban szolott az Isten? 
Ez is egy fontos kdrdes. Ha Isten nem leplezte volna le mag^t, 
maig is teljes tudatlansdgban lennenk szemelye felol. Ki 
tudod-e taldlni mi az Isten titka?A Mindenfiatd tdkeletessegeig 
eljuthatsz-e? Ertelmiinkkel nem vagyunk k6pesek Istent 
megragadni. Szuksegunk van arra, hogy kijelentse magdt 
nekiink. 

Isten mindenek elott a teremtett vilagban nyilvanitotta ki 
magat. Az egek hirdetik Isten dicsdseget, kezenek munkdjdrol 
beszel a mennyboltozat A vilagmindenseg elkepeszto mdretei, 
csodalatos rendje es szdps^ge sokat mond arrdl az Istenrol, 
aki megalkotta azt. Isten felmdrhetetlen hatalma, kikutat-
hatatlan bOlcsess6ge 6s minden k6pzeletiinket feliilmiild 
sokfeles6ge leplezddOtt le abban. Mert ami megismerheto az 
Istenbol az nyilvdnvald eldttiink, mivel Isten nyilvdnvalovd tette 
szdmunkra, megpedig ligy, hogy ami nem Idthato belole: orok 
hatalma es istensege, az a vildg teremtesetol fogva alkotdsainak 
ertelmes vizsgdlata reven megldthato. Ennel fogva nines 
mentsegdnk. 

Az emberi kommunik^cid legfontosabb kifejez6si eszkdze a 
besz6d, a szd. Isten a Szentirds szavain keresztul szdl hozz^nk. 
Az 6sz0vets6gben kOzel 4 0 0 0 alkalommal taMljuk valamilyen 
formdban kifejez6sre juttatva azt, hogy besz61t az Ur. Ciak 



Mdzes kOnyveiben 500 alkalommal van ez feljegyezve. Joggal 
dllapitja meg Pdter apostol: "sohasem ember akaratdbol szdr-
mazott a profecia, hanem a Szentlelektdl indittatva szolaltak 
meg az Istentol kukldtt emberek." 

Egyetlen m ^ irds sem tartalmaz annyi nyilvdnvald utal^t 
arra, hogy a szerz<3 isteni megbizatds alapjdn szdl, 6s pr6f6-
cidja be is teljesedett. Nem lehet nem komolyan venni a 
bizonyit6kok sokasdgdt. Ugyszint6n letagadhatatlan a Biblia 
hatdsa az emberekre. Nines m6g egy kOnyv, amelyik ilyen 
61etformdl6 hatdssal rendelkezne. Emberek millidi bizonyi-
tottdk 6vezredeken keresztul, hogy az Ur torvenye tdkeletes, 
feliiditi a lelket. Az Ur into szava hatdrozott, bdlccse teszi az 
egyugyut. Az Or rendelkezesei helyesek, megdrvendeztetetik a 
szivet. Az Ur parancsa vildgos, ragyogdvd teszi a szemet. 

Az elmult 2000 6v sordn, amidta a Biblidt mai formSjdban a 
keziinkben tarhatjuk, senki sem tudta a Szentiras egyetlen 
kijelent6s6t sem hitelt 6rdemlden cdfolni. Ez azzal magya-
razhatd, hogy a teljes Iras Istentol ihletett. Ez6rt ne emberi 
besz6dk6nt fogadjuk azt be, hanem Isten beszedekent, amint-
hogy valoban az is. 

7 



Milyen az Isten? 

Isten letezes6nek az elismerdse csak az els6 lepes. Ezt koveti 
annak felismerdse, hogy ez az Isten a teremtett vilagon, illetve 
a Biblia lapjain keresztiil szol hozzank. De meg itt sem 
dllhatunk meg, tobbet kell megtudnunk Istenrol. Nezziik meg 
milyennek irja le a Szentiras Istent. 

Isten szemely. Isten nem valamilyen ero, dolog vagy hatds, 
hanem szemely, aki gondolkodik, 6rez, kiv^n es cselekszik. De 
ne kepzeljuk ot valamilyen felhdk kOzott trdnolo, hosszii 
szakalii dreg bdlcsnek. Az ilyen kepek csak megtevesztenek 
bennunket. Az Ur az igaz Isten, eld Isten, orokkevalo Kirdly! 

Isten szemelyenek megnyilvanulasa. Csak egy igaz Isten van. 
6 azt mondotta: En vagyok az ebo es az utolso, rajtam kiviil 
nines Isten. Isten mdgis hdrom szemdlyben mutakozott be az 
embernek, mint Atya, Fiii (J6zus Krisztus) 6s Szentldlek. 
Valamennyitik teljes m6rt6kben azonos Idnyegu Istennel. A 
Bibla beszdl az Atya Isten dicsosegerol; azt ^llitja, hogy az Ige 
(Jezus Krisztus) Isten volt; 6s tObbszOr szdl az Ur Lelkerol. 
Isten egy, de a Szenth^romsdgban ez az egy Isten h^rom-
f61ek6ppen leplezte le mag^t eldttUnk. 

Isten Leiek. Istennek nincsenek dimenzidi. Nines teste vagy 
olyan jellegzetess6ge, aminek alapjdn form^j^t 6s nagysdg^t 
meghat^rozhatn^nk. Az Isten Lelek, is akik imddjdk ot, azok-



nak lelekben es igazsdgban kell imddniuk. Ez azt jelenti, hogy 
Isten Idthatatlan. Istent soha senki sem Idtta. 6 nem helyhez 
kOtOtt, hanem kepes mindenkor mindeniitt jelen lenni. Nem 
en toltom-e be az eget es a fdldet? - igy szol az Ur. Isten tehdt 
tOkdletesen tudataban van annak, hogy mikor, hoi milyen 
esemdnyek zajlanak le. Es ez nem csupdn arra vonatkozik, 
amit teszunk vagy mondunk, hanem arra is amit gondolunk. 
Meg a gondolataink sincsenek titokban el6tte. 

Isten drdkkevalo. Istennek nincsen kezdete. A Biblia ezt igy 
fejezi ki: "drdktdl fogva mindorokke vagy te, 6 Isten!" Soha 
nem volt 6s nem is lesz olyan id<3, amelyben Isten ne lenne 
jelen. Igy mutatkozik be a Jelen6sek konyv6ben: "aki van, es 
aki volt, is aki eljovendo." 6 OrOkk6val6 es valtozatlan. En az 
Ur nem vdltoztam meg dllitja magarol. 6 mindenkor az aki 
volt, 6s a jovoben is ugyanaz marad. 

Isten fiiggetlen. Valamennyi teremtett 16ny fiiggo viszonyban 

van m&s 16nyekkel, illetve dolgokkal 6s v6gs<3 soron Istennel. 
Isten azonban teljes m6rt6kben fiiggetlen mindentdl 6s min-
denkitdl. OnmagSban 16tez6. Nem szorul emberi kez szol-
gdlatdra, mintha szilkolkodne valami nelkul; mivel 6 ad 
mindenkinek eletet, leheletet es mindent. 



Isten szent. Szentsegeben felseges, dicsosegeben felelmetes. 
Semmi 6s senki sem hasonlithatd a szentseges Istenhez. Nines 
olyan szent, mint az Ur, akiben semmi hiba, szepld 6s t6k61et-
lens6g nem taldlhatd. A Biblia azt mondja r61a: "Szemed tiszta, 
nem nezheti a rosszat, nem tudod elnezni az elnyomdst." Es ez 
a szent Isten elvdrja tdliink is, hogy szentek legyiink. Parancsa 
ma is igy hangzik: "Szentek legyetek, mert en szent vagyok." 

Isten igazsagos. Isten nem csupdn teremt6nk 6s fenntartonk, 
hanem birdnk is, aki igazsdgosan it61 6s jutalmaz. itelet 
Istene az Ur, igazsdg es jog tronjdnak tdmasza. It61et6vel 
szemben fellebbezesnek helye nines. 

Isten tdkeletes. Isten tud^sa hatdrtalan. Nines olyan teremt-

meny, amely rejtve volna eldtte, sot mindenki mezitelen es 
fedetlen az 6 szemei elott. Neki kell majd szdmot adnunk. Isten 
eldtt leplezetlen a mult, a jelen 6s a jOvd, ismeri gondola-
tainkat, besz6dunket 6s cselekedeteinket. B0lcsess6ge tOk61e-
tes 6s szdmunkra kikutathatatlan. 6, Isten gazdagsdgdnak, 
bolcsessegenek es ismeretenek melysege! Milyen megfoghatat-
lanok az 6 iteletei, es milyen Mkutathatatlanok az 6 litjai! 

Isten a vilagmindenseg ura. 6 az egyetlen 6s legfels6 
uralkoddja a vildgmindens6gnek, semmi sem esik hatalmi 



koren kiviil. ̂ miV csak akar az Ur, megteszi az egen es a fdlddn. 
Istenndl nines v61etlen vagy meglepetds. Mindent sajdt akarata 
es elhatdrozdsa szerint cselekszik, a vilagtOrtenelem alakulasdt 
is 6 hatdrozza meg. Senkinek a hozzdjaruMsdt vagy a tanacsdt 
nem kell kikdrnie, 6s senki sem akaddlyozhatja meg szand6ka 
v6grehajt6sdban. Senki sem foghatja le a kezet, es senki sem 
mondhatja neki: mit csindlsz? 

Isten mindenhato. Minden hatalom az 6 kez6ben van. 
Magdr61 igy besz61: En vagyok az Ur, minden elonek az Istene. 
Van-e szdmomra lehetetlenl Ez nem jelenti azt, hogy Isten 
akdrmit csindlhat, hiszen 6 nem k6pes a hazugsagra, nem 
kdvet el hibdt, nem v6tkezik, nem tagadja meg magat, de 
mindannak megt6telere k6pes, ami jellem6nek megfelel. 

A felsoroltak csak dttekintd k6pet adnak Isten term6szeter61, 
ahogyan azt a Bibliabdl megismerhetjiik. Sokkal tobbet 
lehetne elmondani rdla (a 22. oldalon m6g foglalkozunk ezzel 
a t6mdval), 6s sok minden van, amit ma meg sem tudunk 
6rteni. Isten hatalmas dolgokat miivel, kikutathatatlanul, 
csodds dolgokat, megszdmldlhatatlanul. A Mindenhatot nem 
tudjukmegtaldlni, azaz az emberi 6rtelem soha nem lesz kepes 
6t a maga teljesseg6ben felfogni. Ezen nines mit csodalkozni, 
ha nem igy lenne nem lenne m61t6 imddatunkra. 



Ki vagyok en? 

A modern elet nyugtalan luktetese csak fokozza az elet 
ertelmenek keresese utani olthatatlan szomjunkat. Istenrdl 
mdr szoltunk, de mit tudunk magunkrol? Honnan jottiink es 
hova megyiink, s ugyan mivegre vagyunk itt ezen a vilagon? 

Az elso, amit tisztdznunk kell, hogy az ember nem a vaksi 
veletlen diet egyik jdl rendezett atomcsomdja, amely tdbbszdri 
szerencses dtrendezddes folytdn olyanra sikeredett, hogy azt 
ma embernek nevezhetjiik. A Biblia azt tanitja, hogy az 
embert Isten teremtette. Megteremtette Isten az embert a maga 
kepmdsdra. Isten kepmdsdra teremtette, ferfivd es nove terem
tette dket. Az ember tdbb, mint egy magasan fejlett dllat. 
Rokonsdgunkat nem a majmok kOzdtt kell keresniink. M i 
eppen annyira kuldnbdziink az dllatoktdl, mint azok a 
nOv6nyekt61, vagy mint a nOvdnyek az dsvdnyoktdl. Mdreteire 
ndzve az ember ugyan eltdrpul a nap, a hold 6s a csillagok 
mellett, de Isten egy megkuldnbOztetett helyet biztositott 
szdmdra viMgunkban. Erre utal az embernek adott elsd 
utasitdsa is: Uralkodjatok a tenger halam, az eg madarain es a 
foldon mozgd minden eldlenyen! Az ember Isten szemdlyes 
kdpviseldjekdnt 61 ezen a fdldOn, 6s az Istentdl kapott felhatal-
mazdssal uralkodhat a fOldOn 616 valamennyi teremtmdnyen. 



Sot, ezen tulmenoen Isten kiilonos m61t6saggal ruhazta fel: a 
maga kepmasara teremtette az embert. Ez nem azt jelenti, 
hogy az ember mdreteiben, vagy formajaban hasonlo Istenhez 
(mint mondottuk Istennek nincsenek mdretei, formdja), arrdl 
sines szd, hogy az isteni tulajdonsdgokat csOkkentett mertdk-
ben, amolyan miniatur istenk6nt, magunkban hordozndnk. 
Isten kdpmdsdra teremtetts6gunk azt jelenti, hogy hozzd 
hasonld, ertelmes, lelki-szellemi k6pess6gekkel felruhdzott, 
erkOlcsi 6rz6kkel bird, halhatatlan, tOkdletes Idnynek terem-
tettunk, Isten termdszete jutott kifejez6sre bennunk. 

Kezdetben az ember OrOmmel engedelmeskedett Istennek 6s 
ennek eredmenyekent a legteljesebb harmdniaban elt terera-
t6j6vel. L6t6nek 6s hovatartozasdnak k6rd6se nem okozott 

problemat neki, tisztaban volt vi lagban elfoglalt helyevel es 
szerep6vel. De nem csak az ember volt megelegedett, hanem 
Isten is Ordm6t lelte az emberben. A Biblia megdllapitja, hogy 
a teremt6s befejezt6vel, miutdn Isten megteremtette 6s meg-
dldotta az embert, a teremt6s korondjdt: "Isten Idtta, hogy 
minden, amit alkotott, igen jo." T0rt6nelmiink e kezdeti 
szakaszdban tdk61etes emberek, tOk61etes kOmyezetben, tO-
k61etes harmdniaban 61tek egymdssal 6s Istennel. Ma ezt 
anndl kev6sb6 dllithatjuk. M i tOrt6nt iddkOzben? 



Hoi tortent a hiba? 
E kerdesre adhatd dszinte valasz igy hangzik: Egy ember dltal 
jott be a bun a vildgba, es a bun dltal a haldl. 

Az elso emberpdr, Adam es Eva, nagy szabadsagban elt; 
Istennek csupdn egy tiltd parancsa volt szamukra: a jo es rossz 
tuddsnakfdjdrol nem ehetsz, mert ha eszel rola, meg kell halnod. 
Ez volt a prdbakd, amelyen Isten lemerhette, hogy az ember 
akar-e engedelmeskedni szavdnak - pusztan azert, mert 0 azt 
ligy k6rte - vagy nem. A Satdnnak sikeriilt ravennie Evat arra, 
hogy ne higgyen Isten szavdnak 6s engedetlen legyen parancsa 
'\v2ini.Azasszony ugy Idtta, hogy jo volna enni arrdl a fdrol, mert 
csdbitja a szemet, meg kivdnatos is az a fa, mert okossd tesz: 
szakCtott a gyCimdlcsebol, evett, majd adott a vele levo ferjenek 
is, es 6 is evett. Igy "jOtt be a bun a viMgba." Tudatos 
engedetlens6ge r6v6n az ember megszakitotta kapcsolatdt 
Istennel. Mdr nem szerette, hanem f61t tdle, Elrejtoztek az 
Uristen eldl a kert fai kozott. Boldogsdg, bizalom 6s drdm 
helyett sz6gyen, buntudat 6s f61elem kOltOzdtt a sziviikbe. 

Isten azt mondta, hogy az embernek meg kell halnia, ha 
engedetlen lesz, 6s ez be is kdvetkezett. A haMl elvdlasztdst 
jelent, 6s engedetlens6guk pillanatdtdl kezdve elidegeniiltek 
Istentdl, elvdltak tdle, lelki 6rtelemben meghaltak, 6s a testi 
haMI is kezdet6t vette. Az ember lelkileg halott lett egy 



haland6 testben. De ez m6g nem minden. Adam 6s Eva 
gyermekei is OrOkOlt6k sziileik biinOs termeszet6t. Ett6I kezd-
ve, mint a megfertdzOtt forrdsviz, a bun m6rge Adam vala
mennyi utddaban felfedezhetd, 6s ennek megfelelden minden 
emberre dtterjedt a haldl azdltal, hogy mindenid vetkezett. 

A "mindenki" e sorok irdjdt 6s olvasdjdt is magdba foglalja. 
M i lehet, hogy sohasem fogunk taMlkozni ezen a fdlddn, m6gis 
ebben nagyon egyek lehetunk: valamennyien a haldl fel6 
vezetd liton jdrd bundsdk vagyunk. Ha azt mondjuk, hogy 
nincsen buniink, onmagunkat csaljuk meg, es nines meg ben-
niink az igazsdg. Hasonldk6ppen 6rtelmetlen lenne tagadni a 
haldl elkerulhetetlen t6ny6t. A t6nyek elferdit6se vagy sz6pit-
get6se semmit nem vdltoztat azokon. 
A napilapok, a TV 6s a rddid nap mint nap eml6keztet 

bennunket arra, hogy milyen zurzavaros vilagban 61unk. 
Kdnnyu elit61ni a kulOnf61e tdrv6nytelen, igazsdgtalan 6s 
erdszakos cselekedeteket, de mieldtt mdsokat megit61n61 n6zz 
a szivedbe 6s Idsd meg, mennyire 61sz Te Istennnek tetszd, 
megszentelt 61etet? Teljesen Onzetlen, tiszta, dszinte 6s 
szeretettel teljes az 61eted? Ugye tudod a vdlaszt erre a 
k6rd6sre. Mindenki vetkezett, es hijdval van az Isten dicso-
segenek. Sziilet6sedn61 fogva, tenn6szeted szerint 6s cseleke-
deteid alapjdn a bundsdk kdz6 tartozol; szembe kell n6zned 
ennek t6ny6vel, 6s az ezzel jdrd kdvetkezm6nyekkel. 



Mennyire sulyos a bun? 
Miutan megallapitjak egy betegseg tenyet a kovetkezo meg-
valaszolasra varo kerdes igy hangzik: mennyire sulyos a 
betegseg? Nem kev6sb6 fontos ennek megallapitasa a biin 
okozta lelki korsdgunkra ndzve. Vannak, akik nem veszik 
komolyan a bunt, biiszkek kihagdsaikra 6s sportot uznek a 
bun6z6sb61. Masok emberi gyenges6gr61 besz61nek, ami 
6ppugy hozzdnk tartozik, mint bdrmelyik 61etfunkci6nk. A 
"mindenki ilyen" 6s "mindenki ezt csinalja" azonban nem 
oldja meg a probl6mat, hanem eltereli a figyelmet a 16nyegrdl. 
De lassuk mit mond a Bibla a bunOs emberrol, rblad 6s rdlam. 

A bun lealacsonyitja az embert. Ez nem jelenti azt, hogy 
elk6peszt6en gonoszok vagyunk, 6s mindenfele bunt vdlogatds 
n61kul elkOvetunk. M i igenis k6pesek vagyunk kulOnbs6get 
tenni a jd 6s a rossz kdzdtt, tudunk drdmdt okozni, segiteni 
mdsoknak, de tudomdsul kell vennunk, hogy a bun elvd-
laszthatatdlanul hozzdtartozik term6szetunkhdz; 6rtelmunk, 
akaratunk, lelkiismeretunk, hajlamaink, 6rzelmi 6s k6pzelet-
villgunk teljesen meg van fertdzve a bun csirdjdval. Csa-
Idrdabb a sziv mindennel, javithatadan. Nem annyira azzal van 
a probl6ma, amit teszunk, hanem amik vagyunk. Az6rt v6t-
keztink, mert bundsdk vagyunk, nem pedig megforditva. 



A bun beszennyezi az embert. A Biblia szerint "beliilrol, az 
ember szivebol jonnek eld a gonosz gondolatok, pardznasdgok, 
lopdsok, gyilkossdgok, hdzassdgtdresek, kapzsisdgok, gonosz-
sdgok; valamint csalds, kicsapongds, irigyseg, istenkdromlds, 
gog, esztelenseg." Eszerint Isten elott minden bun egyforman 
sulyos, legyen az gondolat, szd vagy cselekedet. Egyesek csak 
az olyan cegeres bunOket tarjdk elitdenddnek, mint a gyilkos-
sdg, rablas vagy sikkasztds, a Biblia azonban nem tamasztja 
aM ezt a felfogdst. Mindaz, ami nem iiti meg az isteni m6rt6ket 
bunnek tekintendd, legyen az gondolat, szd vagy cselekedet. 
Ezek utdn, ki mondhatja: tisztdn tartottam szivemet, tiszta 
vagyok, nines vetkem? Vajon elmondhatod ezt magadrdl? Ha 
nem, akkor a Te eletedet is beszennyezte a bun. 

A bun torvenyszegove tesz. A Biblia szerint a bun torveny-
szeg6s, szandekos lazadas Isten tekintelye es torvenye ellen. 
Semmifele polgari tdrveny nem kenyszerit bennunket hazug
sagra, csalasra vagy barmilyen mas bun elkovetesere. Az 
ember sajat elhatarozasa alapjan vdtkezik, megszegve Isten 
szent tdrvenyeit, ami sulyos kdvetkezmenyekkel jdr, mert igaz 
biro az Isten, aki minden nap biintet. Isten egyetlen bunt sem 

hagy biintetleniil. Az it61et kis hdnyada mdr ebben az 6ietben 
bekOvetkezik, (taldn fel sem figyeliink rd), de a vdgsd it61et a 
haMl utin vdr az emberre, amikor az itdet napjdn mindenki 
maga fog onmagdrol szdmot adni az Istennek. 



Mi lesz a halal utan? 
Kulonfele elkepzelesek vannak errol. Egyesek ligy gondoljak, 
hogy a halallal mindennek vege, masok ugy velik, hogy 
mindenki a mennybe jut. Vannak, akik azt hiszik, hogy van 
egy dtmeneti hely, ahol a bunOsOket felkeszitik a mennyre. A 
Biblia nem tdmogatja ezeket a felfogdsokat, hanem kijelenti: 
elvegzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azutdn 
az Met. Azok, akik rendeztdk Istennel vald kapcsolatukat a 
mennybe jutnak, bebocsdtdst nyernek Isten atyai hajldkdba, 
a tdbbiek pedig drok pusztuldssal bunhodnek az Urtdl es az 6 
dicso hatalmdtol. A Biblia szdhaszdlata szerint erre a pokol-
ban kerul sor. N6gy fontos igazsdgra kell itt rdmutatnunk: 

A pokol (gyehenna) tenyleges valosag, nem a valldsos em
berek kdpzeletvildgdnak szulemdnye. A Biblia nem hagy 
k6ts6get efeldl, s tdbbet besz61 az itdletnek errdl a helydrdl, 
mint a mennyrdl. A bunds nem keriilheti ki a gyehenna 
bunteteset, teste a gyehenndra vettetik. 

A pokol felelmetes hely. A Biblia szerint a gydtrelem helye, 
olyan mint a tiizes kemence, amely orokos izzdsban van, 6s 
olthatatlan tuzzel eg. Sem ejjel, sem nappal nines nyugalmuk az 
ott szenveddknek, ahol sirds es fogcsikorgatds lesz osztdly-
rdszilk. A tdbbieknek fenntartott dlddsokbdl semmi sem jut 



az Itelet helyen levoknek, a legkisebb enyhiilesre es vigasz-
talasra sem szamithatnak, amely Isten jelenletenek a vele-
jardja. 

A pokol vegleges. A pokolba vezetd liton egyirdnyu a for-
galom, onnan nines visszaiit, A menny 6s a pokol kdzdtt egy 
nagy szakadek van. A pokol rettenete nem a megjobbit^ c61jdt 
szolgdlja, hanem Isten drOk it61et6nek a kifejez6d6se. 

A pokol Isten igazsagos iteletet hirdeti. A Biblia szerint Isten 
igazsagos iteletet mond a vildg folott, igazsdgosan jdr el, amikor 
a bundst a pokolra kdrhoztatja. V6gsd soron csak azt adja 
nekik, amit maguk vdlasztottak. Megvetett6k Istent, 6s elfor-
dultak tdle itt a fdlddn, ott majd d fordul el tdliik. Szabad 
vdlasztasuk szerint ligy ddntdttek, hogy Isten n61kiil 61ik le 
61etuket, ddnt6siiket Isten drdkre megpecs6teli. Isten eljardsa 
semmikeppen sem tekinthetd igazsagtalannak. 

Ezeknek a rettenetes t6nyeknek az ismeret6ben hely6nvald 
komolyan elgondolkodni azon a k6rd6sen, amelyet az Ur 
J6zus tett fel az isteni tekint61y6t tSmadd irdstudoknak 6s 
farizeusoknak: Hogyan menekdlhetnetek meg az itelettol, a 
gyehenndtdl? 



Mit segit a vallasossag? 

A vallaslexikonok tObbszdz valldst tartanak szdmon, s ezek 
mind az ember valldsos igdnydnek a kiel6git6s6t c61ozzak. 
Vannak, akik a napot, a holdat 6s a csillagokat tisztelik, mdsok 
a foldet, a tiizet 6s a vizet istenitik, ismet mdsok k6b61, fabdl 
vagy fembol keszult kulOnfdle dllatszobrokat imddnak. Se 
szeri, se szama azoknak az istens6geknek, amelyeket az 
eltorzult emberi kdpzelet sziilt. Voltak, akik a Idthatatlan Isten 
irdnti tiszteletuket kulOnfdle dldozatokkal, 6s valldsos ce-
remonidkkal igyekeztek kifejezesre juttatni. A vallds azonban, 
bdrmennyire is komolyan veszik, soha nem k6pes az ember 
buneinek k6rd6s6t megoldani. Ennek tObb oka is van. 

A vallas soha nem tudja kielegiteni Istent. A valldsban az 
embernek az a prdbdlkozdsa jut kifejez6sre, hogy valamilyen 
m6don kieszkOzOlje Isten jdindulatdt. De minden igyekezete 
hidbavald, mert a Ieg6szint6bb odaszdndssal sem tud valami 
Isten szdmdra elfogadhatdt felmutatni. Minden igazsdgunk 
olyan, mint a szennyes ruha, mondja a Biblia. Istent csak a 
tOk61etes el6giti ki, s valldsossdgunk ett61 tdvol All 



A vallasossag nem tisztit meg a buntol. Az erkolcsOs diet meg 
nem buntelen 61et. A jocselekedetek nem kepesek a rosszat 
megsemmisiteni. Istennel valo kapcsolatunk helyreallasa nem 
a cselekedetekert van, hogy senki se dicsekedjek. Vallasos 
igyekezettink 6s cselekedeteink, legyen az keresztel6s, kon-
firmdMs, b6rmdMs, bemerit6s, dldozat, lirvacsora, ima, 
templomba jdras, adomdnyok, j6cselekedetek, id6nk 6s er6nk 
odaszdndsa, bibliaolvasds, vagy akSrmi m ^ , soha nem lesznek 
k6pesek akdr csak egyetlen bununket is jdvdtenni. 

A vallas nem kepes bunds termeszetiink megvaltoztatasara. 
Cselekedeteink 6s magatart^unk csupdn kifejezoi sziviink 
dllapotdnak, tunetei legnagyobb probl6mdnknak, az emberi 
sziv romlottsdganak. A templomba jards 6s a kiilOnfele val
lasos cselekedetek lehet, hogy lelki ig6nyunket kiel6gitik, de 
alapvetoen nem tesznek mdssd benniinket. Ki adhat tisztdt a 
tisztdtalanbdl? Senki. 

A fent felsorolt vallasos cselekedetek Onmagukban nagyon 
hasznosak lehetnek. Dics6retes dolog a templomba jdras, a 
bibliaolvasds 6s az imddkozds, maga Isten is buzdit ezekre 
benniinket, de nagy hiba lenne azt dllitani, hogy ezek 
gyakorlasa r6v6n rendezettnek tekinthetjuk Istennel val6 
kapcsolatunkat. Ak i ezekben bizik csak nOveli bunei szdmdt. 



Van megoldas? 
Igen, van! Istennek van megoldasa 61etunk 6get6 kerdeseire. 
A Biblia kOzponti iizenete igy foglalhato Ossze: Mert ligy 
szerette Isten a vildgot, hogy egyszuldtt Fiat adta, hogy aid hisz 
obenne, el ne vesszen, hanem drok elete legyen. 

Kordbban mdr rdmutattunk arra, hogy Isten igazsdgossdga 
megkOveteli azt, hogy a bun elnyerje mdltd buntet6s6t. A 
Biblia azonban azt is mondja, hogy Isten szeretet. 6 gyijlOli a 
bunt, de ugyanakkor szereti a bundst, 6s k6sz megbocsdtani 
neki. De hogyan mentheti fel az igazsdgos Isten a biinOst, 
amikor tOrv6nye szerint a biln buntet6se haldl? Ezt a 
problemdt egyedul Isten oldhatta meg, 6s 6 taldlt is rd 
megolddst Fidban, J6zus Krisztusban. A Biblia ezt igy fejezi 
ki: Az Atya elkCildte a Fiat a vildg udvozitojeul. 

Isten Fia emberr6 lett, emberi formdt vett fel, de foldOn 
jdrtakor is teljesen megfirizte isteni 16ny6t. Mert benne lakik 
az istenseg egesz teljessege oszthatatlan egysegben. Ugyaniigy 
Isten volt, mintha sohasem lett volna emberr6. J6zus Krisztus 
szem61ye ilyen 6rtelemben teljesen egyediildlld. Fogantatdsa 
eg6szen kulOnleges mddon tOrt6nt, nem volt test szerinti apja, 
a Szentl61ek ereje dltal fogantatott egy szuz m6h6ben. Fel-
16p6se, besz6dei, tettei, csoddi, eg6sz I6nye, jelleme mind-mind 



egyedulalld volt. Az emberek dlmelkodtak tanitdsdn, mert 
szavdnak hatalma volt. Fell6p6s6t csodak kisert^k, gydgyitott 
mindenfele betegseget es erotelenseget a nep koreben, sot halot-
takat is feltamasztott. Nines hozzd hasonld, tdk61etes jellem, 
jdllehet hozzank hasonloan Msertest szenvedett mindenben, 
Mveve a bunt. Isten, a Mindenhatd Atya joggal monhatta el 
rdla: "Ez az en szeretett Fiam, akiben gyonyorkodom." 

Ez utdbbi mondat arra is utal, hogy 6 hifinytalanul megtartotta 
Isten tOrv6nyet, ez6rt a bun buntet6se 6t nem kellett, hogy 
siijtsa. Ennek ellen6re bunOs kezek elfogtdk, hamis tanii-
bizonysdgok alapjan elit61t6k, 6s v6gul Jeruzsdlemben 
keresztre feszitett6k. HaMla azonban nem "v61etlen bal-
szerencse" volt, hanem Isten hatdrozott dontese es terve szerint 
tortent. Az Atya az6rt kiildte el FiAt erre a vildgra, hogy 
elszenvedje a bian biintet6s6t, 6s J6zus ezt Onk6nt vSUalta. 
Sajat szavai szerint 6 az6rt jdtt, hogy eletet adja vdltsdgul 
sokakert. Halala csakugy mint 61ete egyediilalld volt. 

Mindennel fontosabb, hogy megertsd miert jott es halt meg 
a kereszten J6zus, 6s mit jelent az 6 haMla szamodra. 



Miert allt a kereszt? 
A Biblia valamennyi tanitasa Jezus Krisztus keresztjdben 
csucsosodik ki, haMldnak jelent6s6g6t teszi 6rthet6v6 sza-
munkra. A Szentirds kOzponti iizenete nem Jdzus tetteihez, 
csoddihoz vagy tanitdsdhoz kapcsolodik. Ezek mind fontosak, 
de a legldnyegesebb annak felismerdse, hogy Jezus Krisztus 
azdrt jott erre a vildgra, hogy meghaljon helyettiink, miattunk 
6s drettunk. Ez ad kulOnOs jelent6s6get az 6 haldldnak. 

Jezus mint Helyettes meghalt helyettiink. Ez Isten szeretetd-
r61 tesz bizonysagot. Isten szemeben a bunOs remdnyteleniil 
elveszett, hisz igazsdgossdga megkOveteli a biin buntet6s6t. 
Hogyan menekiilhet meg az ember Isten jogos haragja el61? 
A Biblia azt mondja: "Isten abban mutatta meg szeretetet, hogy 
Krisztus mar akkor meghalt ertunk, amikor bundsdk voltunk." 
Isten egy csoddlatos tervet dolgozott ki az ember meg-
ment6s6re. Ennek 6rtelm6ben Fia Onkdnt vdllalta a bunOst 
megilletd helyet 6s magdra vette a bun buntet6s6t, meghalt 
az Igaz a nem igazakert, hogy nekiink dletiink lehessen. 

Jezus mint Bunhordozo meghalt miattunk. A mi buneink 
miatt kellett neki meghalnia. Isten szents6ge megkivdnja a 



bun buntet6s6t. J6zus halala nem megrendezett isteni szinjd-
tdk volt, hanem rettenetes val6sdg. A kereszten fiiggve igy 
kidltott fel: "Istenem, Istenem, miert hagytdl el engem?" Aiz 
Atya elfordult szeretett Fidtdl, aki a legteljesebb m6rt6kben 
dtdlte a bun buntet6s6nek Istentdl elvdlasztd it61et6t. Isten 
szents6ge megkOvetelte, hogy valamennyi bun elnyerje m61t5 
biintet6s6t, s amikor az Ur J6zus dtvette a bunOs helydt, ezzel 
egyiitt a bundsre vdrd biinetdst is magdra vdllalta. Az egyetlen 
buntelen bunhdddtt a mi v6tkeink miatt. 

Jezus mint Megvalto meghalt erettiink, hogy megvdltson 
bennunket a rdnk vdrd haMlos it61ettdl. A feltdmadott Meg-
vdltd Isten hatalmdnak a bizonysdga. Hdrom nappal haldla 
utdn Krisztus hatalmasan Isten Fidnak bizonyittatott, a szentseg 
Lelke szerint, a haldlbdl valo feltdmadds dltal. Sok bizonyitekkal 
meg is mutatta, hogy el 6s tobbe nem hai meg, a haldl nem 
uralkodik rajta. Az Ur Jdzus feltamaszt^a annak a bizony-
sdga, hogy Isten elfogadta Fia haMldt a bunds ember helyett, 
a bun zsoldja teljesen kifizettetett. Ennek alapjan ajdnlhatja 
fel nekunk a biindk bocsdnatdt, a biindk it61ete aldli men-
tessdgunket. Ordk itdlet helyett Ordk 61et vdromdnyosai le-
hetiink. 

Mindez mit jelent a szdmodra? Hogyan rendezddhet dieted 
Isten eldtt? Hogyan lehet Krisztus a Te Megvdltdddd? 

7 



Az olvasottak utdn nemde kivdnatosnak tunik Istennel val6 
kapcsolatunk helyredllitdsa? Nemde j6 lenne megvdltottnak 
lenni, kibdkulni Istennel, akdrmi dron is? Ha nines ez a vdgy 
benned, akkor azt ajdnlandm, hogy taMn olvasd el m6g egyszer 
az el6z6 oldalakat, k6rve Istent, hogy mutassa meg az azokban 
rejl6 igazsdgot. 

Ha Isten leleplezte eldtted, mire van leginkdbb szuks6ged, 6s 
szeretn61 megvdltott lenni, akkor biinbdnattal terj meg Isten-
hez, es higgy az Ur Jezus Krisztusban. 

Terj meg Istenhez. Bunnel szembeni magatartdsodban, gon-
dolkoddsodban m61yrehat6 vdltozdsnak kell tOrt6nnie. Eg6sz 
61eted 180 fokos fordulatot kell vegyen. 6szint6n meg kell 
bdnnod, hogy v6tkezt61, felMzadtdl a szent Isten ellen. Az 
elkOvetett biinOk miatti sz6gyen6rzet 6s sajndlat ennek jelei. 
6szinte bunbdnat n61kul Isten nem tud megbocsdtani. Bun-
bdnatunk valddisdgdt az bizonyitja, hogy 61etunk lij irdnyt vesz, 
minden igyekezetiinkkel azon lesziink, hogy Isten J6tetsz6s6-
re, a megtereshez meltoan eljunk. 

Higgy az U r Jezus Krisztusban. Ez mindenek eldtt azt jelenti, 
hogy fel kell ismemed: J6zus a Krisztus az elo Isten Fia, aki 
meghalt a gonoszokert. Tovdbbd azt is jelenti: higgy abban, 
hogy 6 valdban meg tud menteni. Bizzdl benne, hidd el, hogy 



csak egyedul d kepes Istennel vald kapcsolatunkat helyre-
dllitani. Az ember buszkesdge tiltakozik az ellen, hogy ne saj at 
6rdemeiben, valldsossagdban bizzon, hanem egyediil Jezus 
Krisztusban. Pedig nines mds ut a szdmunkra. Semmi 6s senki 
mds nem vdlthat meg bennunket csak Krisztus, aki iidvoziteni 
tudja orokre azokat, akik dltala jdrulnak Istenhez. 

Ha Isten meg tudott gydzni afeldl, hogy mire van szuks6ged, 
6s vdgy tdmadt a szivedben elfogadni J6zus Krisztus helyettes 
dldozatdt, ligy ne k6slekedj ezt elmondani neki. Legjobb, ha 
hangos imdban juttatod kifejezdsre gondolataidat. Ez segit 
abban, hogy magad is tisztdn Mssd mi van a szivedben. Valid 
be magadnak 6s Istennek, hogy megvdltdsra szoruld bunds 
vagy, k6rd J6zus Krisztust, hogy mentsen meg, 6s foglalja el 
az dt megilletd helyet 61etedben. Ennek az lesz az eredm6nye. 

hogy v6glegesen elszakadsz a biintdl, 6s neki szenteled 61eted. 
A Biblia szerint, ha szdddal Umak vallod Jezust, es sziveddel 
hiszed, hogy Isten feltdmasztotta dt a haldlbdl, akkor ddvozulsz, 
mert meg van irva, aki segitsegul hivja az Ur nevet, ddvozul. 
Ha valdban hiszel benne, mint Uradban 6s Megvdltddban, 
akkor mindezeket az ig6reteket a magad6nak vallhatod. 



Ha eljutottal iddig s bizalmadat valoban J6zus Krisztusba 
vetetted, akkor minden okod megvan arra, hogy Orvendezzel. 
Helyreallt Istennel val6 kapcsolatod, amit a Biblia ugy fejez 
ki, hogy "megigazultal", s azt mondja, mivel tehdt megigazul-
tunk hit dltal, bekessegiink van Istennel a mi Urunk Jezus 
Krisztus dltal. Buneid k6rd6se Jdzus Krisztus dltal elint6zest 
nyert, mivel aki hisz obenne, az 6 neve dltal bdnbocsdnatot 
nyer. Isten hdzaban csalddtag lettdl, hiszen akik befogadtdk ot, 
azoknak megadta azt a Idvdltsdgot, hogy Isten gyermekeive 
legyenek. OrOk 61eted van, nines most mar semmifele kdrhoz-
tato itelet azok ellen, akik a Krisztus Jezusban vannak. Maga 
Isten vett lakozdst benned Szentlelke dltal: annak Lelke lakik 
bennetek, aki feltdmasztotta Jezust a haldlbdl. (3ridsi vdltozds 
tortdnt detedben, s most elkezd6dhet a lelkiekben val6 
nOveked6s. Ezzel kapcsolatban n6gy dologra hiyjuk fel fi-
gyelmed, melyeknek nagy jelent6s6ge lesz lij 61etedben. 

Imadsag. Istenhez most ligy beszdlhetsz, mint soha kordbban: 
Atyddnak szdlithatod. Imddhatod 6s dicsditheted 6t szerete-
tedrt, szents6g66rt 6s hatalmd6rt. Bocsdnatdt naponta megta-
pasztalhatod, hiszen Isten gyermekei sem mondhatjdk el 
magukr61, hogy tOk6Ietesek, de ha megvalljuk buneinket, hu 
es igaz 6: megbocsdtja buneinket es megtisztit benniinket minden 
gonoszsdgtdl. Naponta hdldt adhatsz irdntad tanusitott j6-



sagdert. Felismered milyen sok minden6rt lehetsz halas neki 
nap mint nap. De fokdnt az tolt majd be el nem miild hdlaval, 
hogy megmentett, gyermek6v6 fogadott 6s OrOk 61ettel ajdn-
d6kozott meg. Soha nem fog neh6zs6get okozni ezekert hdldt 
adni. Ujbol 6s ujbdl k6rheted segits6g6t, erej6t 6s vezet6s6t, 
magad 6s mdsok szdmdra. KiilOnOsen azok6rt imddkozhatsz, 
akik ma m6g tdvol vannak Isten ismeret6t(31. 

Bibliaolvasas. Az imddsdg Istennel vald besz61get6s, amely
ben elmondjuk neki gondolatainkat. A Biblidn keresztul Isten 
szdl hozzdnk. Ez6rt nagyon fontos, hogy naponta olvassuk 
Isten Ig6j6t, hogy megtudjuk mi kedves az Umak. Mikdzben 
olvasod a Szentirdst k6rd Istent, hogy vildgositsa meg az 
olvasottakat, 6s engedelmeskedj az Ige tanitdsdnak, hogy 
ezdltal novekedhess az iidvossegre. Ha segits6gre van sziik-
s6ged irjdl a 31. oldalon taMlhatd cimre, vagy keresd fel 
szem61yesen az ott jelzett gyiilekezetet. 

Kozdsseg. Most, hogy Isten csaMdjdnak tagja lett61, d azt 
akarja, hogy rendszeresen taldlkozz testv6reiddel. Ossze-

jdveteleinkrol ne maradjunk el... hanem buzditsuk egymdst. Ez 
azt jelenti, hogy min61 hamarabb csatlakozz egy gyiilekezet-



minden esetben kOnnyti egy eg6szs6ges, biblikus gyiilekezetet 
taldlni, ahol e fiizetben olvasottaknak megfeleloen magya-
rdzzak a Biblidt. Akit61 kaptad ezt a fiizetet taldn segits6gedre 
lehet keresdsedben. Isten n6pe kOzOtt forgolddva nOvekedni 
fogsz J6zus Krisztus megismer6s6ben, mdsok tapasztalata 
tdged is gazdagithat. Megismered majd Isten rendel6seit a 
keresztel6ssel (bemeritdssel) 6s az lirvacsordval kapcsolatban, 
felismered mennyi OrOm forrdsa lehet Istent61 kapott k6-
pess6geid kamatoztatdsa mdsok javdra. Megldtod milyen nagy 
sziiksdged van a gyiilekezetre 6s a gyulekezetnek is rdd. 

Szolgalat Hamarosan azt is felfedezed, hogy micsoda kivdlt-
sdg az Urat, Istenedet szolgdlni, teljes szivedbol es teljes lelked-
bol. Soha ne felejtsd el, hogy 6 szabaditott meg minket es 6 
hivott el szent hivdssal. TOrekedj a megszentelt 61etre. Az az 
Isten akarata, hogy megszentelodjetek. Keresd az alkalmat hoi 
haszndlhat fel Isten. Ne felejtsd el, hogy Krisztus Jezusban jo 
cselekedetekre teremtett Isten. Mindenkor 16gy k6sz elmondani 
milyen nagy dolgot tett az Ur veled. Ez nem csupdn kOteless6ge, 
hanem OrOmteli kivdltsdga minden Isten gyermek6nek, bol-
dog megtapasztalds, a benned lev6 uj 61et jele. 

Mostant61 fogva igyekezz ugy 61ni, hogy 61eted mindenkor 
annak nagy tetteit hirdesse, aid a sotetsegbol az 6 csoddlatos 
vildgossdgdra hivott el. 
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ELtlUIMK 
LEGFONTOSABB 
KERDESEI 
JOHN BLANCHARD 
Egdszseg, jolet, karr ier , csalad, j ovd -
az elet tele van kerdesekkel . 

A z diet drtelmet kutatva fontosabb kerdesek is 
felmeriJlnek. H o n n a n jottunk es hova megyiink? 
Mivegre vagyunk itt, ezen a vilagon? 

Ele tunk legfontosabb kerdesei azonban Istennel 
kapcsolatosak. V a l o b a n Ictezik Isten? M i t tudunk rola? 
Megismerheto egyallalan? Kapcso la lba lephetunk vele? 
Megtapasztalhatjuk c le t i inkbcn? H a igen, hogyan? 

E z a kis fiizet ezeket a kerdeseket celozza meg. 
Valasza i egyszeriick cs kcizvetlcnek. 

Olvasd ei figyclmesen, lehet, hogy egcsz 
eletedre hata.ssal lesz az, amit benne olvasol. 


