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 „Na ismét! Egy toborzó röplap,” ez az első gondolatod. És ez jó, hogy elővigyázatos személy 
vagy. Körültekintő, aki tudja mérlegelni a dolgokat. Elvégre, ezt elolvashatod, vagy egyszerűen csak 
eldobhatod. 
 De hiszem hogy megegyezünk abban, hogy az életkörülményeink megkövetelik, hogy 
mindenről komolyan elgondolkodjunk. Az élet nehéz. És rövid. Biztonságra és szeretetre vágyunk, 
kitöltöttségre, anyagi biztonságra... És látjuk, hogy mindenki erre vágyik. Belátjuk, hogy a világnak 
vannak szabályai és értékrendjei, de szivünk mélyén érezzük, hogy itt valami ne stimmel. Úgy tűnik, 
a célok mindig tovaszállnak, és mi sikertelenül futunk utánnuk, és nem tudjuk elérni és rendezni őket. 
Úgy tűnik, a szeretet elérhető számunkra, de mindig tovaszökik. Nem tudjuk elérni a tartós 
boldogságot. Mintha csak délibábot hajszolnánk. Az időnk úgy telik, mintha valaki stoppolná, mi 
pedig többet óhajtunk elérni, és szakadunk az óhajaink és lehetőségeink között, az integritás és 
kompromisszum között, a gondok és zavaros érzelmek között. 
 Elfogadható számodra az élet magyarázata, melyet a modern oktatási rendszer és a tudomány 
nyújt? Talán az egyházak és a szervezett vallási testületek kinálata jó? Egyáltalán honnan tudhatjuk, 
hogy mi az igazság? Talán az igazság relatív dolog és mindenki úgy szabja ahogyan megfelel neki? 
 A világon vallás is létezik, illetve több vallási irányzat. Mit gondoljunk erről? 
 Vajon Isten teremtette az embert, vagy az ember Istent? 
 Hogyan keletkezett az élet? A tudomány az evolúciót bizonyítja, vagy a teremtést? 
 Ha Isten létezik, miért létezik rossz, és miért szenvednek ártatlanok? 
 Honnan erednek az emberiség súlyos létfentartási gondjai? Miért a betegség, hanyatlás, 
öregedés, halál? 
 Miért olyan misztikus és relytett a lelki világ? 
 Mi gátolja za Isten és ember közötti egyenes, szemtől-szembeni kapcsolatot? 
 Ha egy Isten van, mire jó az egyházak tömege? Hogyan és miért svingliznek a vallással? 

Mi is a tiszta igazság? Hogyan hat ki az igazság megismerése az élet értelmére? Létezik-e egy 
megbízható adatforrás, és milyenek a tények mindezekkel kapcsolatban? 

Vajon az egyházak egyenrangúak? Mivel a tanításaik ellentmondóak, honnan tudjuk, hogy 
melyik a mérce, az igazi? 

Vajon a Biblia ősi népek meséinek a gyűjteménye, vagy fontos üzenete van számunkra ma? 
Mi külömbözteti meg a Bibliát a többi vallásos könyvtől, vagy kijelentéstől? Vajon a Biblia 
egyenesben áll a tényekkel, az élettapasztalattal, a történelemmel, tudománnyal, józan ésszel és a 
lelkiismerettel? Ha igen, akkor miért nincsenek az üzenetei széles körben elfogadva? Miért nem 
hirdeti a társadalom, az oktatási rendszer, az ország? 

Be kell vallanod, hogy ezek a kérdések helyénvalóak, és konkrét válaszokat követelnek. Talán 
azért nem kapunk válaszokat ezekre, mert ez a világ manipulatív módon van vezetve? 

 
Álljunk meg itt egy pillanatra. Szabadon mondhatnád: Miért is érdekelne engem egy ott 

valamilyen „igazság“? Mi haszon abból? Hát nem jobb ha beleilleszkedek a megszokott 
kerékvágásba, és a könnyebb utat választom, és hajszolom az élvezeteket melyek elém tárulnak? 

Igen. Ez az amit már cselekszünk. Igaz? De ha valóban meg akarjuk ismerni létünk igazi 
jelentőségét és célját, ezen adatokat csakis a Teremtőnktől tudhatjuk meg. És itt tárul elénk egy 
alapvető dilemma: (1) mi a véletlen terméke vagyunk, és évmilliókig evoluáltunk a jelenlegi 
állapotunkig, vagy (2) van egy inteligens Teremtőnk. Ha az első az igaz akkor nincs semmilyen 
igazsági alapunk sem sztenderdünk – minden relatív és igazán semmi sem fontos. Mit gondolsz, a 
körülöttünk levő világ ezt hirdeti? Bizonyára nem! Az információk és törvényszerűségek a világban 
és az univerzumban, minden élőben és élettelenben, egy inteligenciára utal, mely mindezek mögött 
áll! 



Ha Isten létezik, az megváltoztatja a tényeket. Mi magunk nem lehetünk mérce az igaz és a 
hamis meghatározására. Léteznie kell egy objektív igazságnak. Ha értelmesek vagyunk, ezt a 
legkomolyabban ki kell kutatnunk. Mert ennek egyenes köze van életünkhöz. Múltunk megértéséhez. 

 
Honnan is kezdjük? Logikus dolog, hogy az a kiindulópont, amit a Teremtő kinyilvánított 

önmagáról. Van-e az emberiségnek egy ilyen adatforrása? Igen! Ez az iratgyűjtemény megtalálható 
egy könyvben, melyet Szentírás, vagy Biblia néven ismerünk. A legfontosabb bizonyíték, hogy a 
Biblia Isten Szava, a pontosság mellet (kéziratok bizonyítéka) a történelem mellet (arheológiai 
leletek), az ihletettség bizonyítéka. Ez egy végső bizonyítéka annak, hogy a Biblia abszolút, az ihletett 
igazság a természetfeletti bizonyítékokban áll, beleértve a próféciákat is. 

A Biblia minden írója azt állítja, hogy az üzenetet melyet közvetít, Istentől ered, mint Isten 
ihletett szava. (lásd 2.Sámuel 23:2; 24:11, 12; 2.Királyok 20:4-6; 2.Krónika 24:20; 2.Timóteus 3:16; 
2.Péter 1:21; Jeremiás 1:9; 26:1, 2; ApCsel 1:16; 2.Mózes 4:14-16; 4.Mózes 22:35,38; János 12:49) 
A Biblia nem egy jóváhagyott, vagy szerzői joggal védett könyv, sem ember vagy szervezet 
tulajdona, hanem egy könyvgyűjtemény, mely mögött Isten tekintélye áll. 

A Bibliában Isten kijelentette magát az emberiségnek, benne van feljegyezve a hiteles 
világtörténelem, a teremtéstől, mely egy kicsit több mint 6000 éve volt, egyészen a jövőben 
bekövetkezendő eseményekig, valamint a legfontosabb események ebben a periódusban. A Biblia 
megválaszolja a legfontosabb kérdéseket, mindenek előtt, hogyan keletkezett az ember, az élet 
jelentősége, a halál oka, a halál problémájának a megoldása, a törvények, melyek szerint 
legcélszerűbb az ember élete, az emberiség jövője... 

Habár a Biblia nem bizonyítja Isten létezését, hanem kész tényként kezeli ezt, a témakör 
megkövetel egy különös hozzáállást, mert a mai generációk egy óriási ateista eszmefuttatásnak és 
kiképzésnek vannak kitéve az élet minden terén. 

A kérdésre, hogy miért tartjuk a Bibliát egyedülállónak minden ú.n. szent írások fölött, a 
választ néhány sorban tudjuk felvázolni: 

1. A Biblia nem mond ellent a logikának, a tudománynak, a tapasztalatnak, az ismert 
történelemnek, a lelkiismeretnek és a józan észnek. Pontos és megbízható minden téren: 
tudományos kutatások zöme bizonyítja a Bibliát, a próféciák (előrejelzett események) 
bizonyítják a Bibliát. A Biblia szövege hiteles és bizonyítható, amint azt a legősibb 
felfedezett kéziratok bizonyítják, történelmileg is tanúsítva van nem csak a Zsidók 
részéről, és azon emberek részéről akik Jézus Krisztus kortársai voltak, hanem a 
történészek részéről is. 

2. A Biblia egy transzparens Teremtőt és Megváltót mutat be, aki világosan bemutatkozik. 
3. Maga Isten tesz bizonyságot, hogy ez az Ő szava, amit személyesen Isten Fia, Jézus 

Krisztus is megerősített. 
4. Erkörlcsileg és etikailag a Biblia felülível minden más irat fölé. 
5. A Bibliai igazság gyakorlati. Egy tökéletes és alkalmazható válasz az ember lelki 

szükségleteire. Ő mondja a mi elménknek, hogyan alkalmazzuk helyesen az akaratunkat, 
hogy ellenálljunk a rossznak a kisértés perceiben. Ő nyújt célszerű választ lényünk 
létfontosságú szükségleteire. Alapvetően az igazság fontos, mert elénk tárja Isten irántunk 
való szeretetét (de nem a bűneink és önigazult elképzeléseink iránt). Míg elmélkedünk a 
Biblia célszerű tanításán, felismerjük, hogy az igazság kész kitartani minden kritikát és 
felülvizsgálatot. Az igazságot azért fogadjuk el mert megértettük, nem pedig azért, mert 
jelet kaptunk hogy ez az igazság. A kimondottak alapján vizsgáljuk meg annak a 
tekintélyét, aki beszél. 

6. A Bibliának hatalma van befolyásolni életünket. Ebből következik, hogy a Biblia Isten 
élő Szava. 

7. Habár a Biblia könyvgyűjtemény 40 író tollából, mégis tökéletes összhang van oldalain. 
8. A Biblia elvileg tökéletesen meg lett őrizve a történelem foyamán. 
9. Szerzői főleg száműzött emberek voltak amiatt amit kinyilvánítottak. 



10. A Biblia nem keletkezhetett emberi bölcsesség gyümölcseként, mert nem felel meg az 
ember pszihológiai elvárásainak. 

11. A Biblia nem jár kedvében az emberi hiúságnak, nem szebbíti a dolgokat, hanem pontosan 
leírja az embereket és az eseményeket. 

 
Mi olyan fontos ebben számodra és számomra, és minden ember számára kivétel nélkül? 
Isten bemutatkozik, mint a teremtéseivel levő kapcsolatok Istene. Az Ő vágya, hogy éljünk 

boldogan. Hogy ez megvalósuljion, nem logikus, hogy Isten felállított egy életrendet? Természetesen, 
igen! Megfigyelhetjük, hogy az egész univerzum alá van rendelve egy törvényszerűségnek. Mind 
ezek a törvényszerűségek a Teremtőre utalnak. Mivelhogy Isten, mint önálló, élő lény teremtette az 
egész univerzumot élettérnek, a lelki törvények előnyben vannak az anyagi törvényekhez képest. Ez 
azt jelenti, hogy a legfőbb törvény az univerzumban Isten akaratát és jellemét fejezi ki. Egy ilyen 
törénynek lennie kell az Isten képmására teremtett lények életének fenntartása céljából, éppen úgy, 
mint ahogyan szükség van a fizikai törvényekre, hogy az univerzum az ő alkotóelemeivel és 
funkcióival fenn tudjon maradni. A törvény úgyszintén szükséges, hogy biztosítsa a rendszer 
biztonsági mehanizmusait a minőségi életfeltételeknek a teremtett, szabad, erkölcsi lények számára, 
ha valaki közülük egy alternatív cselekvést folytat Isten ellen és az életrend ellen. 

A Biblia tudósít, hogy valóban volt egy lázadás. Személyesen azonosítja az első lázadót a 
legmagasabb rendű angyal személyében Lucifer (fényhordozó) néven, aki a lázadás miatt Sátán lett 
– Isten és ember ellensége. Az embert szintén belevonta a lázadásba. És az ember elveszítette 
Teremtője képmását, elveszítette Isten dicsőségét, visszavonhatatlanul megromlott erkölcsileg és 
lelkileg, és a hanyatlás és a halál hatalmába esett. Ezzel elveszítette az életrte való jogát is. 

De Isten a nagy szeretetében kiutat nyújtott az embernek. – A megváltás tervét, mely minden 
emberi lénynek lehetővé teszi, hogy visszatérjen az Isteni családba. Egy visszatérést a célszerűséghez 
és a boldogsághoz. Visszatérést az élethez. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.“ (János 3:16) 

Isten egyszülött Fia tulajdonképen Jézus Krisztus. Vajon igaz az amit beszélt és cselekedett? 
Több mint 300 ószövetségi prófécia jelezte előre a saját jellegzetes módján a Messiás eljövetelét és 
az Ő küldetését az emberiség javára, Isten megváltási terve megvalósítására. Ő volt „a kit minden 
népek óhajtanak“. (Aggeus 2:7) Peter Stoner, matematikus kiszámolta a valószínűségét annak, hogy 
egy emberen beteljesedjen csak nyolc az összes messiási próféciából. Az esély 
1:100.000.000.000.000.000, annak esélye pedig, hogy egy emberen beteljesedjen 48 prófécia mely 
Jézusról szóll, 1:10¹⁵⁷. 

Maga az Atya Isten jelentette ki Krisztus identitását. „ Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én 
gyönyörködöm.“ (Máté 3:17). „Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.“ 
(Máté 17:5). 

Jézus azt állította magáról, hogy Ő Isten Fia: „És felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre 
kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia? 
Monda néki Jézus: Te mondád...“ (Máté 26:63-64). 

Ezért Jézus az egyetlen hiteles közbenjáró Isten és ember között: „Mert egy az Isten, egy a 
közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus“ (1.Timóteus 2:5). 

Ezek a tények cáfolhatatlanok. De figyelmen kivül hagyhatók. Bolondnak is tehetjük 
magunkat és keményfejűen haladhatunk a saját utainkon, de Isten figyelmeztet, hogy az az út 
semmiféleképen nem vezet az életre. „Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig 
örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.“ (Róma 6:23) 

Igen, a bűn az okozója minden problémánknak melyek kisérnek minket. Mivel lényünk ilyen 
állapotban van, mi nem vagyunk képesek racionális határozatokat hozni, és nem tudjuk valóban a 
legjobbat választani számunkra. Mi (ön)rombolók vagyunk, erkölcstelenek és a halál felé törekszünk. 
Ezért van szükségünk Krisztus evangéluimára, valamint szükséges, hogy megbékéljünk Istennel! 



„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.... Bizony, bizony 
mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek...  Azért ha a Fiú megszabadít 
titeket, valósággal szabadok lesztek.“ (János 8:32, 34, 36) 

A találkozás a mi drága Megváltónkkal ráébreszt minket a való állapotunkra, bűnbánatra vezet 
és akkor átadjuk magunkat Isten vezetésének. „Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a 
bűnösöket, a kik közül első vagyok én.“ (1.Timóteus 1:15) 

Olvasd el a prófétai előrejelzést a Messiás küldetéséről, mely fel van jegyezve Ézsaiás próféta 
könyvében az 53. fejezetben, és gondolkodj el egy ilyen Személyen. Talán az Ő jósága bűnbánatra 
ösztönöz, és felébreszti a vágyadat, hogy megbékélj Istennel. Szeretnéd-e személyesen 
megtapasztalni azon emberek tapasztalatát, akikről a következő igeszakasz ír? „Avagy nem 
gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az 
írásokat?“ (Lukács 24:32) Szeretnéd-e megtalálni a legnagyobb kincset, mely mellet minden más 
értéktelenné válik? (M´té 13:44) 

 
Lehet, hogy már érted: A vallás – az a valódi, Bibliai – nem csupán tilalmak zöme, melyet 

feltálalnak, hogy mit is veszítesz el ha vallásos leszel. Isten az életet kinálja! És ez a kinálat, 
természetesen a te beleegyezésedet igényli, egy közreműködést, kapcsolatot... Ne feledd el soha, hogy 
Isten az, aki megadja az igazság mércéjét, aki helyes útbaigazítást ad. Nem ember, nem egyház, még 
ha a te kedvenc egyházad is forog szóban, nem az alaptalan, személyes és korlátozott vélemények. 
Ha az objektív igazságokra alapozol, megvéded magadat az álkereszténységtől, külömböző 
szektáktól és a fanatizmustól. A lelkiség, vagyis vallás tere, nagyon veszélyes színtér, és éberséget, 
elővigyázatosságot, szerénységet, alázatosságot követel, és a tanulásra való készséget. És mindenek 
felett, becsületes hozzállást. 

És ez a levél számodra éppen ezt a célt akarja szolgálni. Nem toborzás céljából íródott, hogy 
egy felekezet, egyház, szekta vagy valami hasonló tagjává válj, hogy fizesd a tagsági díjat, hogy 
valaki anyagilag, vagy valami más módon kihasználjon. Emberek vagyunk, és ha Isten oldalán 
vagyunk, szükséges, hogy segítsünk egymásnak. A szeretet Isten iránt és a szeretet felebarátaink iránt 
a két alapvető elv, a két fő vezérszál. Nem jó ha magunkra vagyunk hagyva, de óvatosnak kell lenni 
és megőrizni magunkat a vallási csalásoktól. Mert ha vallásosak leszünk egy olyan módon, mely nem 
kedves Istennek, az talán a legnagyobb átokká vállhatna számunkra. Rosszabb helyzet, mintha nem 
is érdekelne bennűnket a vallás, vagy ateisták volnánk. 

Jó ha társalgunk emberekkel, akik valóban vallásosak oly módon, mely kedves Isten 
szemeiben, akik ezek mellet értelmesek, figyelmesek, kedvesek, készek segíteni, de feddeni is, készek 
mindent a nevén hívni... De óvatosnak is kell lenni, míg nem jön létre egy egészséges alap. 
Korunkban a tehnológia által könnyen hozzájutunk az adatokhoz. Ez a vallásra is érvényes. 
Tanulhatsz, mérlegelheted a dolgokat. Egy értékes adatforrást találsz a Valláskutatási intézet 
honlapján. (religija.me). Természetesen nem állítjuk, hogy ez az egyedüli valódi forrása a vallási 
alapismereteknek. Ezért jó ellenőrizni a dolgokat, miközben Isten Szava és a józan ész kell hogy 
legyen a mérce. Most tudod már azt is hogy ki küldte ezt a levelet, hogy a személy mely téged is 
megszóllított, osztja ezt a tudást. És természetesen te határozod el, hogyan fogsz viszonyulni ehhez a 
tartalomhoz. A választás a tiéd, és Isten segítsen, hogy helyesen válassz. 


