
Alaptanítások – 1. rész

Isten a vádlottak padján – Meghallgatod a vallomását?

I. Vádak, kérdések
Az emberekben számtalan kérdés, vád van 
Istennel kapcsolatban

• Alapfeltételezés:

◦ Ha van Isten,

◦ ...akkor Ő egy jó és szerető Isten

• Mégse ilyennek látják!

Miértek
(általános kérdések)

• Miért van rossz a világban?

• Miért engedi meg Isten ezt a sok 
szörnyűséget és szenvedést?

(bibliai kérdések)

• Miért adott utasítást a zsidóknak 
népirtásra?

(személyes kérdések)

• Miért nem hallgatja meg minden 
imánkat?

• Miért engedi meg, hogy XY beteg legyen,
vagy meghaljon?

Ezekre a kérdésekre nem kielégítőek a közhelyes
válaszok („csak, mert” hatás nagyon negatív...)

A vádlott: Isten
Ezek a kérdések Istent a vádlottak padjára 
ültetik

(ítélet koncepcióban általában Isten van a bíró 
szerepében és az ember a vádlott…)

• Igazságos bírósági eljárásban meg kell 
hallgatni a vádlott védekezését

• Istennek van védőbeszéde!

(Mátrix effektus)
Mindenki benne van a saját világában, amit a 
családi neveltetés, az iskola, a környezet 
alakított ki

• Az Istennel kapcsolatos ismereteinket is 
ebből a világból vettük (első verzió)

• Istennek egy egészen más verziója van a 
valóságról (másik verzió)

• Hit kérdése, hogy melyik verziót 
fogadjuk el hitelesnek

• Ahhoz, hogy dönteni tudjunk, meg kell 
vizsgálni a bizonyítékokat!

II. Isten története
Isten védőbeszéde (1. rész) négy pontból áll:

1. Teremtés

2. A rossz eredete

3. Karakter-gyilkosság

4. A bizonyítási eljárás

1/a. Mindent Isten teremtett
„Az ÚR szavára lettek az egek és szájának 
leheletére minden seregük.” (Zsoltárok 33:6)

„Mert hat nap alatt teremtette az ÚR az eget és a
földet, a tengert és mindent, ami azokban 
van, a hetedik napon pedig megnyugodott...” 
(2Mózes 20:11)
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1/b. Isten családot teremtett
Sokféle társadalom létezik (demokrácia, 
királyság, diktatúra, törzsi társadalom), de Isten 
családot teremtett:

„Történt egy napon, hogy eljöttek az istenfiak, 
hogy az ÚR színe elé járuljanak, és megjelent a 
Sátán is közöttük.” (Jób 1:6)

„Hanem szeressétek ellenségeiteket, tegyetek 
jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva, és 
nagy lesz a jutalmatok, és a magasságos Isten 
fiai lesztek, mert ő jóságos a háládatlanokhoz és
a gonoszokhoz is.” (Lukács 6:35)

„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a 
mennyekben vagy, szenteltessék meg a te 
neved.” (Máté 6:9)

1/c. A teremtéskor minden jó volt
„És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, 
íme, igen jó. És lett este, és lett reggel: hatodik 
nap.” (1Mózes 1:31)

Ha minden olyan tökéletes és jó volt, akkor 
hogyan jött be a rossz?

2. A rossz eredete
Lucifer, Isten legtökéletesebb és legjobb 
teremtménye tévedésbe esett:

„...Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, tele
bölcsességgel, tökéletes szépségben... Fölkent
oltalmazó kerúb voltál, és odaállítottalak téged, 
hogy Isten szent hegyén legyél; tüzes kövek közt
jártál. Feddhetetlen voltál útjaidon attól a 
naptól fogva, amelyen teremtettél, míg 
gonoszság nem lett található benned. 
Kereskedelmed nagysága miatt bensőd 
erőszakossággal telt meg, és vétkeztél... Szíved 
fölfuvalkodott szépséged miatt. 
Fényességeddel megrontottad 
bölcsességedet...” (Ezékiel 28:12-17)

• Lucifer tévedése saját jóságához (szép 
jelleméhez) kötődött!

Egy új eszme
„Miként hullottál le az égből, fényes csillag, 
hajnal fia? Lehullottál a földre, aki népeken 
tapostál! Holott ezt mondtad szívedben: Az 
égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem 
trónomat, és az összegyülekezés hegyén 
telepszem meg, messze északon. A magas felhők
fölé megyek föl, és hasonló leszek a 
Magasságoshoz.” (Ézsaiás 14:12-14)

• Azt állította, Istentől függetlenül is jók 
vagyunk

• (Fontos!) A tökéletes és jó Lucifer nem 
rossz akart lenni, hanem csak még jobb: 
legalább olyan jó, mint Isten

„Hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek 
abból, megnyílik a szemetek, és olyanok 
lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak 
tudói.” (1Mózes 3:5)

• Lucifer eszméje: A teremtmények 
önmagukban, belülről fakadóan jók, 
ezért maguk is el tudják dönteni, mi a 
jó nekik és hogyan válhatnak még jobbá!
(önkormányzás!)

• Ebből az következik, hogy én jobban 
tudom, mi a jó nekem, mint Isten!

• Ebből pedig az következik, hogy Isten 
nem a legjobbat akarja nekem!

A rossz gyökere
Isten az Istentől független „jóság” eszméjét 
nevezi a gonoszság gyökerének (l. Ezékiel 28)

• A mai világban sok ateista jó embernek 
tartja magát

• Sőt vannak ateisták, akiket mások is jó 
embernek tartanak

• Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy Isten 
nélkül ne létezhetne jóság...
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• Pedig itt a Földön sok rossz is van, de a 
mennyben mindenki csak jó volt!

• A mennyben még annyira sem volt 
egyértelmű ez az állítás, mint most a 
Földön

3. Karakter-gyilkosság
Lucifer karakter-gyilkosságot indított Isten 
ellen, amikor azt állította, hogy a teremtményei 
Tőle függetlenül boldogabbak lennének.

Hogyan reagáljon erre Isten?

„...ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság. 
(2Korinthus 3:17)

Isten családot hozott létre, ami a szabadság és a 
szeretet elvein működik

• Isten nem egy kényúr, nem diktátor!

• Ha elfojtotta volna az új eszmét, az már 
nem Ő lett volna!

Egy hétköznapi példázat
A szomszédod megvádol, és az egész környéken 
azt terjeszti rólad, hogy egy szélhámos gazember
vagy, aki pénzt csal el az emberektől. Te tudod, 
hogy ez nem igaz. Mit teszel?

• Megpróbálsz a szomszéd szívére beszélni,
és meggyőzni őt tévedéséről.

• Megpróbálsz a környékbeliek szívére 
beszélni, hogy ne higgyenek a 
rosszakaródnak.

• Bepereled a szomszédodat.

• Megölöd a szomszédodat.

• Kit érdekelnek a szomszédok?

Következő gondolatkísérlet: mi van akkor, ha 
mindezt a saját gyermeked teszi ellened, aki a 
legkedvesebb számodra?

• Lucifer jóság-eszméjét nem lehet hatalmi
eszközökkel megcáfolni

• A diktatórikus felszámolás éppenséggel a
vádakat igazolnák!

4. A bizonyítási eljárás
A nehezebb út a kézzelfogható tényeken alapuló
bizonyítás

Két eszme ütközik
Isten állítása: egyedül Isten jó

„Jézus pedig azt mondta neki: Miért mondasz 
engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül 
Isten.” (Márk 10:18)

Lucifer állítása: bárki lehet jó, Istentől 
függetlenül

„Hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek 
abból, megnyílik a szemetek, és olyanok 
lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak 
tudói.” (1Mózes 3:5)

• A két állítás egymás ellentéte

• Szavakkal / logikai érvekkel nem lehet 
bizonyítani vagy cáfolni egyiket sem

• Kész tényekre van szükség a 
bizonyításhoz

Isten eljárása tisztességes
„De magasztos lesz a Seregek URa, amikor ítél, 
és a szent Isten szentnek bizonyul 
igazságban.” (Ézsaiás 5:16)

• Az eljárás minden értelmes teremtmény 
számára ellenőrizhetően tisztességes, 
mert tényeken alapul

„Semmiképpen sem. Sőt inkább az Isten legyen 
igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van
írva: Igaznak bizonyulj beszédedben, és 
győzedelmes légy, amikor vádolnak téged.” 
(Róma 3:4)

• Isten jellemével kapcsolatban sok kérdés 
és vád van
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• Ő ezekre mind választ ad, de nem 
csípőből tüzel vissza

• Isten tisztességes úton bizonyítja az 
igazát

III. A bizonyíték
A bizonyítási eljárás hosszú és fáradságos, mert 
kell hozzá:

• sok idő és történés (szilárd tények)

• az ember

Ha érdekel a továbbiakban...

• Isten hogyan tárja fel a bizonyítékait...

• és mi ebben az egész eljárásban a mi 
szerepünk...

akkor hallgasd meg a folytatást!

Összegzés
I. Isten vád alatt van (fordított ítélet!)

• A vádlottat meg kell hallgatni

II. Isten története

1. Isten Teremtő (mindent jónak teremtett)

2. Lucifer az Istentől független jóság 
eszméjét találta ki (ez a gonoszság 
gyökere)

3. Az Isten elleni karaktergyilkosságot nem 
lehet hatalmi eszközökkel helyrehozni

4. A megoldás egy tényeken alapuló 
bizonyítási eljárás, az ember 
közreműködésével

III. További részletek csak akkor, ha tényleg 
érdekelnek a bizonyítékok...
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