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Fő üzenet, központi igazság

A gonoszság, a szenvedés léte NEM 

kérdőjelezi meg Isten létezését (sőt 

jellemét sem)



TEHETELEN vagy GONOSZ?

Epikurosz: „Isten vagy nem 

jó, vagy pedig nem 

mindenható."

Hume: „Nem akarja Isten a 
gonoszt megakadályozni, 

vagy nem képes rá? Ha 
nem tudja, tehetetlen, ha 

képes, de nem hajlandó

rá, akkor gonosz!"

Ézs 55.8 Bizony, a ti gondolataitok nem az 

én gondolataim, és a ti utaitok nem az én 

utaim - így szól az Úr. 9 Mert amennyivel 

magasabb az ég a földnél, annyival 

magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, 

és az én gondolataim a ti 

gondolataitoknál

GONOSZSÁG = ISTEN 
NÉZŐPONTJÁT NÉLKÜLÖZŐ 

(ISTENNÉLKÜLISÉG)

A gonoszság, és a bűn - az 

Isten elleni lázadás 

következménye!

HA - ISTEN  JÓ akkor NEM

MINDENHATÓ

Ha MEG AKARJA  AKADÁLYOZNI  

- de NEM KÉPES RÁ (TEHETELEN), 

Ha NEM akarja megakadályozni -

GONOSZ



•Filozófikus ateista: A felelőtlenek, akik nincsenek tekintettel másokra, jól 
élnek, akik pedig arra törekszenek, hogy jót cselekedjenek, a végén ott 
állnak megfürödve.

A materialista ateista:
• élet a véletlen révén keletkezett. Az erősebb életben marad és felemelkedik, a gyengét irgalmatlanul kiirtják. 
Az egyes embernek nincs jelentősége; 
•Isten nem létezik. Minden véletlen. Könyökkel érvényesülhetsz! Az egoizmus juttat sikerhez. Csak az erős az 
életrevaló, aki alul marad, az csökkent értékű.
•Az élettelen anyag életet alkotott, a lélektelen anyag intelligenciát hozott létre. Az erkölcs nélküli anyag 
eredményezte a célt és a rendet.
•Ember nem más, csak egy  (bonyolult) gép (leállítható, kidobható, becserélhető…).
•Darwin (kétségbevonható) fejlődéselméletében van: „erősebb túlélésének tana" is. Heinrich Himmler (Gestapo 
vezére) - érvényre kell juttatni a természet törvényét, azaz az erősebb túlélését. Ennek eredményét a gázkamrák
jelentették.

Mit mond az ATEISTA?

Dosztojevszkij : „Ha Isten nem 

létezne, minden szabad lenne”



Ateista értékrend (?)

Marquis de Sade: „Mivel a természet minket (férfiakat) tett 
erősebbé, azt tehetünk vele (a nővel), amit akarunk." Mi ez, ha 
nem bármiféle értékrend abszurd felrúgása? (Sade->szadizmus)

Hegel megteremtette a „modern gondolkodás” filozófiai 
előfeltételeit. 
Az igazság nem feltétlen igazság többé. Nem fogadható el többé
abszolút mérceként semmi. (antitézis -> szintézis)
Dr. F. Schaeffer ezzel kapcsolatban ezt mondta: „Ha nincs semmi 
abszolútum, ami a társadalom mércéje lehetne, akkor a társadalom
lesz önmaga mércéje." Azaz mindenki úgy él, ahogy jónak látja. 



NEM LEHETSZ meggyőződéses ATEISTA! 
(max. agnosztikus)

• Állítás:a tenger fenekén sehol nincs gombostű !- mindent átkutattál?
• Tudásunk korlátozott, - ez üres állítás. (uez: Isten nincs – átkutattál 
mindent?)

A rossz dolgok miatt legfeljebb Isten jelleme és szándéka kérdőjelezhető

meg, 

de létezése NEM!

•Senkinek sincs olyan tudása, hogy ateista lehessen. Az ateisták, 
akik Istent halottnak nyilvánítják és nem hisznek Benne, nem a 
semmiben hisznek, hanem saját fantazmagóriáikban.



SZENVEDÉS

Gyógyszerek vagy kábítószerek-> vak vagy nyomorék 
gyerekek jönnek a világra? 
Miért élhetett vissza a hatalommal olyan bestiális módon
Hitler, Sztálin, Eichmann, Husszein stb.? 

Ha létezik Isten, hogyan engedheti meg 
mindezt?

Eichmann a Harmadik 

Birodalom „fő-hóhér”-ja

Nem hiábavaló a sok 

szenvedés, ha van Isten?



INTELLEKTUÁLIS PROBLÉMA (szellemi, értelmi)

Gonoszság problémája

Gyötrelem problémája 

Szenvedés forrása:

Ember: Gazdasági, politikai, szociális 
igazságtalanság, kizsákmányolás, 
agresszió, kínzás, gyilkosság, erőszak, 
házasságtörés, hűtlenség, szolgaság, 
népírtás, háborúk,… + 
Egymással szemben elkövetett: sértő, 
kárt okozó dolgok

Természeti katasztrófák (közvetetten 
felelősek vagyunk legtöbbször - esőerdők, 
benzin, füst, …



Milyen választ adhatunk?
• A még nem szenvedő ember: racionális választ vár

• Szenvedő: a szívüket is kielégítő választ (ami: enyhíti a gyötrelmet, 
erősíti hitét, reményt, erőt, bátorságot ad a kitartáshoz)

Példa: gyermek, gerincprobléma - műteni kell! Hogy 
magyarázza el a szerető anya?
Most még nem fáj neki. Anya: meg kell műteni - kben baj lesz!
Műtétek sorozata - ami fájdalmas - gyermek: "Miért engedted, 
a fájdalmakat!"

• Biztosítsuk szeretetünkről,

• remény - "jobb lesz", 

• vele vagyunk. 

• Hit erősítés orvosokba, 

bölcsességükbe –

• hit nélkül rosszabb, 

nehezebb.



SZENVEDÉS – tényleg ez a probléma (!?)

büszkeség: ragaszkodás a saját elképzelésemhez, elutasítom az 

igazságot, védelmezem a hazugságot

megtörtség = megadod magad a tényeknek, az igazságnak, kapitulálsz 

Isten előtt. A teljes igazodás a valóság tényeihez és értékeihez.

Önigazság, büszkeség - megtörtség 

hiánya a nyomorúság oka, 

a többire Istennek van megoldása 

• SZÜKSÉGES,
• KIKERÜLHETŐ,  
• SZÜKSÉGTELEN



ATEIZMUS
Egy megoldás (de ez csak ront a dolgon), hogy kiirtsuk a 

problémát

Ha nincs Intelligens Tervező - értelem nélküli, személytelen erők 
hoztak létre mindent - a gonoszság, szenvedés érthető (értelem 
nélküli folyamat) - így az ateizmus megszabadul az intellektuális 
problémától

Gonoszság probléma marad: sőt rosszabb

Ateizmus: minden reménységet elvet, céltalan, reménytelen szenvedés

zsarnoki ésszerűtlenségnek alávetve



Az ellenség egy jó módszere

 - Ha Isten csalódást okoz neked, akkor hagyd ott! 

 - Tagadd meg, és...? Rémkép ez. Jób 2.9 : Még most is kitartóan feddhetetlen 

vagy? Átkozd meg Istent, és halj meg! 10 De ő így felelt neki: Úgy beszélsz te is, 

ahogyan a bolondok szoktak beszélni! Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell 

fogadnunk. 

 - Hagyd el Istent, majd megáldalak én, az Ördög.

 - Azt hisszük, hogy miénk a hatalom – Te vagy a Király!

 - Tisztázatlan az élet célja és értelme - kényelem

 - Világ megoldása: legyen minden meg, amire vágysz - tökéletes környezet

 - Legyen meg az én akaratom!  (Mindenhatónak kellene lenned)

Megtévesztés, hitetés



De az élet nem működik Isten nélkül sem!    

• Hány ember él nyomorultul - Isten nélkül sem jobb 

nekik.

• Nem jó megoldás szakítani Vele.

• Mit gondolsz Ő is szakít veled? (gyerek szakít - szülő 

nem)

Ef 2. 12 Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel

közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló

idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 



REMÉNYSÉG ISTENNEL

A szülő is törődik a gyerekével, Isten még inkább (ő tette a szülőbe ezt)

Róm 5. 3 De nemcsak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell 

állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. 4 A 

kitartás eredménye a kipróbált jellem, abból pedig reménység származik, 5 ez a 

reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Hiszen Isten szeretete betöltötte 

szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra. 

Nem! Sőt - fel tudja használni a gyötrelmeket a jövendő 

sorsunkra való felkészítésre!

Nem hiábavaló a sok szenvedés, 

ha van Isten?   

Megpróbáltatások – kitartás – jellem  - remény



Milyen választ tudunk adni a 

gonoszság problémájára
Ember-ember elleni gonoszságok: Hitler, Sztálin, Mao-Ce-tung, Pol Pot, indonéz 
kormány, vallási-politikai üldözések, maffia, terrorista, Hirosima, Jugoszlávia, Ruanda, 
Demokratikus népek: bomba, akna, fegyver gyártása, korrupció, kizsákmányolás, 
gyermek bántalmazás, …

Apcsel 17. 31 Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd

az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről

bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” 

Miért nem vet véget 
ennek Isten?

DE MIT HASZNÁL EZ NEKÜNK - MAJD, ÖRÖKÉLET?

Miért nem most? MINDENHATÓ - NEM IGAZ?



VÁLOGATÁS NÉLKÜLI ÍTÉLET PROBLÉMÁJA

KIRÍVÓ ESETEKBEN MEGTETTE

• Özönvíz (világ), Sodoma/Gomora (város) – csak páran maradtak
• Fasizmus, kommunizmus - milliók fertőződtek meg - hogyan 
szelektálhatna?

• HA MEGTENNÉ - HÁNYAN MARADNÁNAK?
• HOL A HATÁR A JÓ / ROSSZ KÖZÖTT?
• EMBEREK MEGVÁLTOZHATNAK! - ESÉLY!

De hát Ő
MINDENTUDÓ, MINDENHATÓ?



Mi / ki okozza a rosszat?

Ki az oka a rossznak? Mit mondanak?
•Kapitalisták
•Kommunisták
•Állítkínzók
•Emberkínzók
•Feketék 
•Fehérek
•Kínaiak
•Kivándorlók
•Bevándorlók
•…

•SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNYEK VANNAK CSAK
•UGYANOLYANOK MÁS HATALOMMAL - KÁROKOZÁS 
MÉRTÉKE FÜGG ETTŐL

ISTEN IGAZSÁGOS (MINDENTUDÓ)

Isten ABSZOLÚT mércéjével: senki sem bűntelen
Róm 3. 10 amint meg van írva: „Nincsen igaz ember egy sem, 

Róm 3. 23 mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. 
ÉN, ÉN, ÉN!

- Legyek ura
- Zimbardo 1971, 
egyetemisták-
börtönösdit
játszottak

milyen az emberi természet 

az Ő kegyelme nélkül?



ISTEN TÜRELMES – ha nincs megtérés - ítélet

• NINIVE - gonosz volt, megtértek, Jónást megfeddi - mert 
azonnali ítéletet akart

• Özönvíz – a meghirdetés után még 100 évet várt
• Kánaáni népek megváltozására 400 évig várt – utána 

ítélet

2Pt 3. 8-10 Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, 

mint egy nap.  Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, 

hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, 

hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig

úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek

égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. 

HA BŰNÖSÖK VAGYUNK - MIÉRT NEM TEREMTETT 
OLYANNAK, hogy NE TUDJUNK VÉTKEZNI, GONOSZT TENNI?



Az emberi lét dicsősége és ára
MIÉRT NEM TEREMTETT OLYANNAK, NE TUDJUNK VÉTKEZNI, GONOSZT TENNI?

MEGTEHETTE VOLNA
(MINDENHATÓ)

ERKÖLCSI LÉNY: 

• SZABAD AKARAT, SZABAD VÁLASZTÁS NÉLKÜLI (ERKÖLCSILEG 
NEM FELELŐS)
• KOMPUTERIZÁLT ROBOTOK LENNÉNK - SZERETNÉL ILYEN 
LENNI?

• KÜLÖNBSÉGET TUD TENNI JÓ / ROSSZ KÖZÖTT
• KÉPES A SZABAD VÁLASZTÁSRA (JÓT v. GONOSZT teszünk)

ERKÖLCS - Magatartásunkat szabályozó, helyesnek tartott szabályok összessége.
• VANNAK HATÁROK (szabályok)
• DE van LEHETŐSÉG A KIKERÜLÉSÉRE IS (választás lehetősége)

Számítógép: nem tudja, hogy mit "tud", erkölcsi döntésről sem tud. Be van programozva.
Rosszul választ - nem lehet felelőssé tenni, nem érez bűntudatot, nem tudja milyen komputernek 
lenni
Ember: nincs beprogramozva, képes a választásra, általában büszke a döntésére 
Vállaljuk a felelősségünket, dicséretet várunk (ha jó a következmény) - letagadjuk, ha rossz (Nem 
tehettem róla)



EMBERI LÉT DICSŐSÉGE
• NEM ROBOT: szabadon adhat/kaphat igaz, érett SZERETETET 
• ERKÖLCSI LÉNY KÉPES FELFOGNI TEREMTŐJE SZENTSÉGÉT, SZÉPSÉGÉT,ERKÖLCSI NAGYSZERŰSÉGÉT

• SZABAD AKARAT - felelősséggel
• KÉPESSÉG A SZERETETRE
• SZABADON DÖNTHET: SZERETI ISTENT, MEGBÍZIK BENNE, ENGEDELMESKEDIK 
NEKI v. nem

ÁDÁM DÖNTÖTT: NEM ENGEDELMESKEDIK - LÁZADÁS ISTEN ELLEN (azt teszi, amit jónak lát)

EZT TESSZÜK AZÓTA IS (kisebb/nagyobb mértékben)

ISTEN TUDTA - SZABAD AKARAT - VISSZA FOG ÉLNI VELE

DE KINEK A HIBÁJA?

ISTEN MINDENTUDÓ –
TUDHATTA!

MIÉRT ENGEDTE 
TOVÁBBMENNI?

• DÖNTENI KELL: ISTEN  v. NEM ISTEN (nincs olyan, 
hogy nem döntök)

• NINCS KÉT MENYORSZÁG
• NEM KÉT JÓ KÖZÖTT KELL VÁLASZTANI



ISTEN BIZTONSÁGI HÁLÓJA
(teremtés előtt elkészítette)

Róm 5. 7-8 Hiszen még az igazért is aligha

halna meg valaki, bár a jóért talán még

vállalja valaki a halált. Isten azonban abban

mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy

Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor

bűnösök voltunk. 

LÁZADÁS, ÖNFEJŰSÉG, BŰN, GONOSZSÁG MIATT NEM KELL ELVESZNI

NEM CSAK SZAVAKKAL, DE CSELEKEDETTEL MUTATTA MEG -
SZERETI A LÁZADÓ, BŰNÖS EMBERT!



JÉZUS KRISZTUS- a FIZETŐ (MEGVÁLTÓ) ISTEN

• JÉZUS KRISZTUS által ISTEN FIZETI MEG  A BÜNTETÉST AZ 

EMBER HELYETT (kivált a bűn rabságából)

• ISTEN VISEL EL MINDEN HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET (bűn 

miatt okozott kár)

• GARANCIÁT kap az ember - menyország és nem 

kárhozat (a megtérteknek)

• MÁR A FÖLDÖN CÉLT KAP, VEZETÉST, …

ÚT KÉSZÜLT: ha az ember
• felfedezi bűnei romboló következményét
• Megbánja bűneit
• Bocsánatot nyer, megbékél Istennel
• Kapcsolat helyreáll



JÉZUS – A SZENVEDŐ ISTEN

Zsid 2. 17 Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a 

testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az

Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen

a nép bűneiért. 

SZENVEDŐ ISTEN: 
JÉZUS EMBERRÉ LETT:

Ézs 53. 6 Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, 

mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta

mindnyájunk bűnéért. 

ISTEN NEM MARADT TÁVOL AZ EMBERI  SZENVEDÉSTŐL, SŐT RÉSZÉVÉ VÁLT

MEGÉRTI A SZENVEDÉSÜNKET, MEG LEHET BENNE 
BÍZNI!

JÉZUS (ISTEN) : minden szenvedést elviselt (mellőzöttség, 
megvetés, üldözés, éhezés, szomjazás (40 nap), korbács, 
igazságtalanság, meggyilkolása, kereszthalál …



• ISTEN GYERMEKÉVÉ VÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES - ÖNKÉNT ELFOGADNI KRISZTUST

• ÖNKÉNT - > SZABAD AKARATTAL KELLETT TEREMTENIE AZ EMBERT

• TUDTA, ENGEDETLENEK LESZÜNK
• EGYETLEN MÓD VISSZATÉRÍTENI - FIA NEMCSAK EMBER LESZ, DE FELAJÁNLJA 

MAGÁT HELYETTES MEGVÁLTÓKÉNT, ÜDVÖZÍTŐKÉNT
• ELHORDOZNI AZ EMBERI BŰNÉRT JÁRÓ SZENVEDÉST, FÁJDALMAT, BÜNTETÉST 

1Pt 1. 18 tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon

váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, 19 hanem

drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. 20 Ő 

ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg 

tiértetek, 

SZABAD AKARAT

MI KÖZE ENNEK AZ EMBERI  SZENVEDÉSHEZ?

rossz választások, fájdalmat, 

szenvedést okoz magának, másnak 



ISTEN NEM MARADT TÁVOL, MAGA IS SZENVEDETT

?? Milyen hatalmas a haszon és a dicsőség (Isten és ember 
számára) - ha Isten vállalta a keresztet??

Róm 8. 32 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért

odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 35 Ki 

választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy

szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy

veszedelem, vagy fegyver?   38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem

halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem

eljövendők, sem hatalmak, 39 sem magasság, sem mélység, sem

semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten

szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 

MEGNYUGTATÓ, ERŐT AD

A fájdalom problémájára adott intellektuális válaszok 

szükségesek és hasznosak!



GYÖTRELEM PROBLÉMÁJA
(Természeti katasztrófák által okozott fájdalom)

Minden korban úgy gondolták: bizonyos mennyiségű kockázat, szenvedés megéri

• Sportolók
• Hegymászók, Felfedezők
• Balett táncosok
• Berepülő pilóták
• Autóversenyzők



ISTEN CÉLJA A VILÁG MEGALKOTÁSÁVAL
VILÁG - NEM ÖRÖK, IDEIGLENES

EMBER - ÖRÖK

• Képességeket kaptunk (test, lélek, szellem, intelligencia, 
beszéd, erköcsi érzéek, isten-tudat) - nem volt előzetes 
beleegyezés - tudatára ébredünk ezeknek. 
TEREMTMÉNY!

• Ajánlatot kaptunk: legyünk Isten gyermeke - tudatos 
beleegyezést vár Isten - GYERMEK

És láttam új eget és új földet, mert az 
első ég és az első föld elmúlt, és a 
tenger sincs többé. Jel 21.1



Jn 1. 10-13 A világban volt, és a világ általa lett, de a 

világ nem ismerte meg őt:  saját világába jött, és az övéi

nem fogadták be őt.  Akik pedig befogadták, azokat

felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 

mindazokat, akik hisznek az ő nevében,  akik nem

vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem

Istentől születtek. 

• Egy emberi lény NEM automatikusan Isten 

gyermeke!

• Gyermekévé váláshoz: be KELL fogadnunk

Krisztust és hinni az Ő nevében

• Nem mindenki fogadja be – így nem lesz 

gyermek

• Folyamat a gyermekké váláshoz: Istentől 

születni (saját életét adja belénk)

Teremt-
mény

Isten

gyerme-
ke



GYERMEKEKET AKART ISTEN! - EZ A CÉLJA!

Ef 1. 4 Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése

előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 5 Előre

el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és

tetszése szerint, 6 hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel

megajándékozott minket szeretett Fiában. 
Célja nem a kényelmünk, hanem az érettség

Érettség = maga akaratát aláveti egy magasabb 

tekintélynek, ami a valóság rendje - végső szintje a 

szeretet.    

FÁJDALOM NÉLKÜLI PARADICSOM ISTENNEL VALÓ IGAZI KAPCSOLAT NÉLKÜL 

NEM LEHETSÉGES - (SZELLEMI KATASZTRÓFA LENNE CSAK)

ISTEN RENDSZERÉBEN VAGYUNK – SZABAD AKARATUNKKAL NEM 
LEHET KIZÁRNI ŐT !



Ennek a világnak vége lesz

AZ EMBER ALÁVETTETETT A HALÁLNAK

(hanyatlás, romlás (gének), öregedés, halál)

(minden romlik, pusztul)  VÉGLEGES PUSZTULÁS VÁR A VILÁGRA

A TEREMTETT VILÁGOT ALÁVETETTE A HIÁBAVALÓSÁGNAK

Különben hova/meddig nőne a 
gonoszság?



ISTEN TERVE A VILÁG HELYREÁLLÍTÁSÁRA

Róm 8. 21 hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a 

romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges

szabadságára.

Jel 21. 1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2 

És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy 

menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 3 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: 

„Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten 

lesz velük; 4 és mert az elsők elmúltak.” 5 A trónuson ülő ezt mondta: „letöröl minden könnyet a 

szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,Íme, 
újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” 

MÁR KRISZTUS JÉZUSSAL MEG IS KEZDŐDÖTT! -
FELTÁMADT - MI IS FELTÁMADUNK

MIRE VÁR(UNK) - MIÉRT NEM MOST 
ÁLLÍTJA HELYRE?



MIRE VÁR(UNK) - MIÉRT NEM MOST?

ISTEN TELJES FELNŐTT FIAIVÁ VÁLUNK - MEGKAPJUK AZ ÚJ ÉG ÉS FÖLD 
INTÉZÉSÉNEK FELADATÁT

Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy 
hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok 
testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, 
és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig 
megigazított, azokat meg is dicsőítette. Róm 8.29-30

(Mi értelme lenne a helyreállításnak, ha ugyanolyan gyenge, bűnös 
emberek kezébe jutna?

Róm 8. 19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja

az Isten fiainak megjelenését. 



EVANGÉLIUM HIRDETÉSE (EZ A DOLGUNK) – S A VILÁG MEGVÁLTOZHAT
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MEGTÉRÉS - SZABAD VÁLASZTÁS, EGY SZÍVBELI DÖNTÉS

Ézs 55. 7 Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az

Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. 

Jn 5. 24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz

abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, 

hanem átment a halálból az életbe. 

2Kor 5. 19 Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, 

úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés

igéjét. 20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: 

Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem ismert

bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 

ISTEN 
GYERMEKE 

MEGTÉRÉSTEREMTMÉNY



Megváltozás (átváltozás)



Megelégedettség keresése

 Keressük (vérünkben van) a megelégedettséget 

 Fizikai étvágy, esztétikai érzék, erkölcsi ítélet, szerelem – megelégedettségért kiált

Siker, 

öröm

Csalódottság, 

becsapottság, 

cserbenhagyottság, …

Nem 
sikerült

Vallás – alapvető gond a bűn, 

próbáld jobban csinálni, légy jobb, 

kedvesebb,…

Keressük  a 

megoldást



ELÉGEDETLENSÉG ALAPVETŐEN 

KÖVETKEZIK ABBÓL, HOGY

Bűneink bántják Istent, 

törvényeit arcul csapják, 

Kivívják haragját

Nem érezzük jól 

magunkkat (Ilyennek 

teremtett)

NINCS BÉKESSÉGÜNK

MEG KELL BÉKÜLNÜNK 

ISTENNEL!



Megelégedés azáltal, hogy azzá leszünk, 

aminek Isten szánt minket

Megjavulásban reménykedünk, de Isten radikálisabb 

megoldása

 Új élet, új természet (Simon -> Péter, Saul ->Pál, új ember, 

új név

 Pl: sírba, tetem mellé egy mag – ami fává növekedik



Megelégedés azáltal, hogy úgy 

dolgozunk, ahogy Isten elgondolta

 Isten alkotott minket

 Arra, hogy az Ő akaratát cselekedjük, betöltsük örömét

Ne az én, hanem a TE akaratod legyen 

meg!

Addig nincs békességünk, 

megelégedettségünk, amíg

Rákényszeríthetjük magunkat a 

szolgálatára, de
Hogyan szerethetjük Őt 

önként?



Hogyan szerethetjük Őt önként?

2Kor 5.14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, 
hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt 
meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem 
annak, aki értük meghalt és feltámadt. 

Felfedezni, megérteni ki vagyok én valójában (bűnös, alávaló), és  

mit tett értem Jézus! 

Ha nem halt volna meg értem, nekem 

kéne meghalnom

Ez most már nem az én életem
Krisztus „igája” 

boldogító, felemelő

Krisztusért 

végzett 

munka 

megelégít



 Élet céljáról?

 Mi történik az élet után?

 Életünk értékes, örök célt szolgált-e?

Megelégedés azáltal, hogy 

tudjuk, mi történik

A HIT NEM BIZONYTALANSÁG!

Jn 15.15Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz 
az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én 
Atyámtól, tudtul adtam nektek. 

2Kor 5.6Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol 
lakunk az Úrtól; 7 mert hitben járunk, nem látásban. 8 De bizakodunk, és inkább 
szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. 



Megelégedéshez vezető út

EGYSZERŰSÉG

Apcsel 16.31 „Higgy az Úr Jézusban, 
és üdvözülsz mind te, mind a te házad 
népe!” 



Összefoglalva

• Isten szeretet-kapcsolat(család)-t akar.

• Megteremti az embert.

• Élhető környezetet teremt, szépséget, …

• Felelősséget ad neki

• Szeretet csak önkéntes lehet (adni – elfogadni)

• Adni azt, amire szüksége van/felnevelni (szülő) – nem 

szentimentális

• Lázadó gyerek (Bukás)

• Következmények

• Szabad akarat miatt szenvedés, fájdalom, 

igazságtalanság

• Isten mindenért fizet – igazság betöltve

• Bizalom kiépülhet.

• Ember – elfogadja? 



Ítélet (igazságszolgáltatás)

Isten ideiglenesen eltűri a gonoszt e világban, hogy egy nap, akik önként választják Őt 

szeretni, azokkal majd együtt lakhasson a mennyben, tisztelve a szabad akaratukat, de 

kizárva a gonoszt.



Isten 

gyermekeket 

akart
Teremtmények 

szabad akarattal

Rossz döntések, bűn, 

szenvedés

Mindenki 

minden 

bűnéért fizetett

Döntés Jézus mellett 

(ajándék elfogadása)

Újjászületés (Isten 

gyermeke)

POKOL

MENNYORSZÁGÉrettség

MEGPRÓBÁLTATÁSOK, 

SZENVEDÉS

kitartás jellem

remény

Jobb döntések 

(néha)

Isten nem halott, Ő biztosan él!

Élj úgy, mintha az életed megérné, hogy meghalt érted!



Nem léteznek fodrászok
 Egy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a szakállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, 

kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, különféle területeken. Végül szóba került 
Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette:

 - Én nem hiszem, hogy Isten létezik.

 - Miért ilyen biztos ebben? - kérdezte a vendég.

 - Nos, csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki megértse, miért nem létezhet Isten. Most mondja meg 
őszintén, ha Isten létezne, hogy lehetne annyi beteg ember a világon? Hogy is hagyhatnának el szülők 
gyerekeket? Ha Isten létezne, se szenvedés, se fájdalom nem lenne. Nem tudok elképzelni egy szeretettel 
teli Istent, aki lehetővé teszi mindezt körülöttünk.

 A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán úgy döntött, hogy nem válaszol a fodrász feltevésére, mert nem 
akart vitába keveredni. Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég fizetett, majd elbúcsúzott tőle és 
kilépett az utcára. A következő pillanatban szemébe ötlött egy ember, akinek hosszú, gondozatlan haja és 
loboncos szakálla volt. Piszkosnak és kulturálatlannak tűnt.

 A vendég visszafordult, és megint belépett a fodrászüzletbe, ahol megszólította a fodrászát:

 - Tudja mit mondok? Nem léteznek fodrászok a világon!

 - Hogy mondhat ilyet uram? - kérdezte meglepetten a fodrász. - Hiszen itt vagyok én, én fodrász vagyok, 
nem? Épp most fejeztem be az ön hajának és szakállának a rendbetételét.

 - Nem, nem! - erősködött a vendég. Fodrászok márpedig nem léteznek, hiszen ha léteznének, akkor nem 
lennének olyan hosszú, gondozatlan hajú és szakállú emberek az utcán, mint az az ember ott, látja?

 - Ah, de hát attól még léteznek fodrászok! - válaszolt a mester. - Tehetek én arról, hogy az az ember nem 
jön be hozzám?

 - Hát ez az! - bólintott rá a vendég. - Éppen erről van szó! Isten is létezik! Tehet Ő arról, hogy az emberek 
nem fordulnak Hozzá, hogy nem keresik meg Őt? Ezért van olyan sok fájdalom és szenvedés a világon.



2. SZENVEDÉS, NYOMORÚSÁG

 Önigazság

 Büszkeség

 Megtörtség hiánya

Amivel nem tud Isten mit kezdeni

(ezekben nekünk kell változtatni – szabad akarat!)



1.  Önigazság, becsapottság

 valósnak hinni ami nem az

 a valóság félreértelmezése (élet célját, értelmét, boldogságot, örömet, 

életet...)

 Emberi nézőpontban élünk - azt hisszük van megoldást Isten nélkül - pedig 

nincs

 Jn 14.6 Én vagyok az út , valóság, élet - tökéletes megoldás, de keskeny -

nincs más..

 Ézs 44. 20 Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezette megcsalt szíve, 

hogy meg ne szabadítsa lelkét, és ezt ne mondja: Hát nem hazugságra 

támaszkodtam? 

Hamuban gyönyörködik: vmi elégettnek a maradékának (értéktelen) ad nagy értéket

Szívem: melyet kiképzett a világ, álmaim.... hamisban gyönyörködik

Nem szabadul meg a lelkünk, pedig halljuk a Biblia üzenetét. Mert nem hisszük el, mert 
hazugságra támaszkodtam.

Nekem van egy megoldásom az életre- meg ne próbáld elvenni tőlem!



Folyamatos propaganda Isten ellen

 Hazugság, vád. Háború van, intellektuális - kétely ébresztés, vádlás, Isten 

ellen.

 Célja: távol tartson attól, Aki megmenthet.

 Fel kell ismerned a propagandát, döntened kell!

1.a.  Nem te vagy az ellenség Isten szemében!

Te a gyermeke vagy. Bevégzett munka! 

Róm 8.1 Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus 

Jézusban vannak, 2 mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban 

megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. 3 Mert ami a 

törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg 

Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő Fiát a bűnös testhez hasonló 

formában, és elítélte a bűnt a testben, 



 Hagyd abba a védekezést.

 Elpusztítani akarják az önképedet. Ne utasítsd el zsigerből a Biblia üzenetét.

1.b. Nem Isten az ellenség  (hanem a bűn és az Ördög)

1.c Isten elleni lázadás nem megoldás semmire

1.d. Az élet nem működik Isten nélkül sem! 

Hány ember él nyomorultul - Isten nélkül sem jobb nekik.

Nem jó megoldás szakítani Vele.

Mit gondolsz Ő is szakít veled? (gyerek szakít - szülő nem)

1.e. Tisztázatlan a hatalom kérdése:

Az életem, körülményeim fölött az enyém a hatalom - gondolom. 

Mt 6. 13 mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Ha Isten gonosz lenne, akkor sem lenne jó lázadnod - sőt...

(Jób felesége ilyen: átkozd meg Istent, és halj meg - szuper tanács)



 Úgy tanuljuk mienk a hatalom, nekünk kell megoldani...

 Érvelni lehet, manipulálás... de nincs lehetőséged befolyásolni a másik 

ember akaratát.

 Nincs hatalmunk szinte semmin - frusztráció

 Elvárások vannak velem szemben. Ha megvan a hatalmam a teljesítésre -

csak akkor jogos.

 Csalódásokat hoz  a hatalom félreértése miatt.

 Miért nyomorult az ember - olyan fába vágjuk fejszénket, ami túl nagy.

 Gyerek - nem vesz magára olyan terhet, amit nem tud elhordozni.



 Tanították: az életnek KÉNYELMESNEK, jutalmazónak kell lennie

 A kényelem hiánya megkérdőjelezi Isten jellemét, szeretetét

 Kényelmetlenségben szétesek - boldogtalan vagyok.

 Cél: legyenek meg a cuccok... ezzel   Lemondtunk a szabadságunkról és a valódi 
dolgokról

 Vedd el a házát, kocsiját, nyaralását - szétesik az ember

 Biblia definíciója a boldogságról:

 - aki az Úrban bízik

 - akit megfenyít és bölcsességet ad neki

 - akinek a bűnei megbocsátattak

 "Ember küzdj és bízva bízzál" - a küzdés maga már jobb

1.f. Tisztázatlan az élet célja, értelme és a boldog élet titka

1.g.  a világ megoldása az életre önmagában sem működik

Világ megoldása: valósuljon meg minden elvárásom (minden simuljon hozzám) -

7milliárd ember, nem vagy mindenható, mindentudó

Isten megoldása:   Elengedés, rugalmasság - te igazodsz a körülményekhez 



2. büszkeség

 ragaszkodás a saját elképzelésemhez, elutasítom az igazságot, 

védelmezem a hazugságot

 Teljesítményt nézi (kudarc ha nem teljesítesz)

 Kicsi korunktól kezdve tanítják (büszke vagyok rád…) – helyette 

inkább: hálás vagyok érted Istennek



3. megtörtség hiánya 

 megtörtség = megadod magad a tényeknek, az 

igazságnak, kapitulálsz. A teljes igazodás a valóság 

tényeihez és értékeihez.



MEGOLDÁS

 Istennek célja van az életünkkel.

 Ő akar a minden lenni. Magát adta. Szeret.

 Te nem vagy Isten ellensége - a gyermeke vagy.

 - Saját életének árán vásárolt meg.

 - Szövetséget kötött. Vér ott van a mennyben. Elveszíthetetlenül 
gyermeke vagy.

Róm 8. 29 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy Fia 

képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. 

Amilyen Ő, olyanok legyünk mi is.



Tézisek (állítások)

 Róm 8. 31 Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki ellenünk? 

 Jn 3.16-t hiszed? 

 Gal 2. 20   az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta 

értem. 

El van kötelezve - a legjobbat hozza ki belőled.

 Róm 8. 29 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy Fia képmásai 

legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között.

2.a. Isten velünk van és mindent a jóért tesz

Hiszed? 

Ellenség kételyt akar ébreszteni.



 Elkényeztetett gyerek - brutálisan tönkre teszi, nyomorult , gyenge ember 

lesz (nem értette meg soha, milyen a világ) 

 Érettség = maga akaratát aláveti egy magasabb tekintélynek, ami a 

valóság rendje - végső szintje a szeretet.    

2.b. Célja nem a kényelmünk, hanem az érettség

Ef 4. 13-14 míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az 

egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy 

többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az 

emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által. 15 

Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, 

aki a fej, a Krisztusban. 

Akármi jön: Alkalmazkodik, átalakítja, alázattal 

aláveti magát.



 - evangélium (van egy végső teljes megoldás - JK bevégzett munkája)

 naponta is el kell fogadnom, mint egy tekintélyt, aminek alávetem magam.

 Kr-ban van egybefoglalva minden - mennyben és földön. (Kol 1.9-10)

 - Isten jelleme és hatalma

 Ne lássam kevesebbnek, mint Aki - Irgalma, türelme, szeretete, nagyszerűsége, …

 Alázat = saját elképzelésemmel szemben Isten elképzelését fogadom el

 Nem adom meg magam az elképzeléseimnek

 Megtörtség = azt tesz velem amit akar (szívem megfolyik ELőtte)

 Ebben a kiszolgáltatottságban látom meg, mennyire szeret.

Ef 3. 19 és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így 

beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. 20 Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül 

is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint, 

Róm 10. 17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. 

2.c. Valóság, amihez alkalmazkodnom kell

Kol 1.9-10 Mert úgy tetszett neki hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, 

amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban 

egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. 



PROBLÉMA
 Körülmények értelmezése alapján ítélem meg Istent

 Kijelentett igazságot felülértelmezem az önigazságommal

 Látás által élek.

 Nem tudom uralni a valóságot úgy, h igazodjon az elképzeléseimhez -

csalódás, szenvedés.

 Gondolkodásmódbeli vírusaink vannak.

 A világ célja, hogy megtartson egy rendszer keretein belül, ahol könnyen 

vezethető, manipulálható vagy.

 - Hívő: 2Kor 5. 7 mert hitben járunk, nem látásban. 

Szellemi háború (szembeszél), propaganda - eltorzítsa az igazságot.

 Ellenség fő fegyvere: önigazság

 Emberi nézőpontot akar alapigazságként elfogadtatni.



3. Végső megoldás - Istenben való bizalom

Kol 1. 9 Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül 

imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát

minden lelki bölcsesség és belátás révén, 

Előfeltétele: Isten akarja menedzselni az életed (megtérés szükséges)

Jak 1. 5 Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki 

készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. 

Bölcsesség: megérti a tények és kapcsolatok alapján a nem látható (v későbbi) dolgokat

Tudatosan emlékeztetem magam Isten ígéreteire (a valóságra)

3.a Megismerni Isten jellemét

• a Biblia a valóság teljes definíciója - a legjobb hinni benne (az igazságban)

• Miért nem hiszel az igazságban (ha már megismerted)?

• Lusta elme. (mindig azt hittem,... Isten akkor segít, ha magamon segítek) – HAZUGSÁG

• Isten tisztelettel megáll a te hitetlenséged határán!

3.b Megalkuvás nélkül hinni abban, amit magáról mond

Gyógyulás ott kezdődik: tényleg elhiszed Istennek, hogy

minden rendben van.



 dacosság, konokság van bennünk

 Szívem megfolyása Isten előtt.

 (Okom van örülni - nyisd ki a szemed, és láss!)

 Szembenézek Isten jellemével - egyetlen lehetséges dolog: ÖRÖM

 Hit az ember felelőssége, elmebeli fegyelem.

3.c Kapituláció:

Fil 4. 4 Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. 



 Csak, ha egy végtelen hatalom garantálja a gondtalanságot.

3.d Gondtalanság: (következmény)

3.e. Normális élet (következmény)

Róm 8. 28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden 

javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. 



4.  Hála: mindenért, mindenkor hálát adjatok

 Mindent ingyen kapok, ajándékba (kegyelemből) kapok, minden az enyém (Kr. is), 
minden a javamra van ...- hála.

 - Hála az egyetlen helyes válasz.

 - Hála ámulatos lelki gyakorlat ( 7 hibára veszek 1 jót észre) 

 - elménk betegsége: nem látjuk a jót

 Mid van - vedd számba!

 Keresed a hiányt - ne tedd ! - a lelked beteg.

 - Gyógyító folyamat

 Mindenkor/mindenért - ha hiszek abban: minden a javára van annak, aki...

 Objektív valóság az, hogy Isten tudja/látja a teljes képet

1Thessz 5. 18 mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 



5. Öröm

 1. örülj!

 2. imádkozz (beszélj)!

 3. adj hálát!

 Összhangban élj a valósággal - a tévedésből gyere ki a valóságra!

AMI JÖN, AZT ELFOGADJUK(ÖRÖMMEL, HÁLÁVAL)!

1Thessz 5. 16 Mindenkor örüljetek, 17 szüntelenül imádkozzatok, 18 

mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti 

javatokra. 



6. Isten beavatkozik az életembe
(változtatásra késztessen)

 Ahhoz, hogy Isten érettségre és szentségre vezessen sokszor ellenem kell álljon, létre kell 

hoznia olyan körülményeket, amik érettségre vezetnek. 

 Szent = közönséges ellentéte, különleges, egy célra félretett, vki, akinek megújult az 

értelme 

 Helyzetileg az vagyok, de tapasztalatilag is ez akarok lenni. Összhangban lenni azzal, 
ami vagyok.

 Mint az agyagos - formálja, gyúrja - az agyag csak "elszenvedi" a formálást (jó ha nem 

áll ellen)

 Kemence élmény - gondold végig, elméletben is tanulhatod, nem kell a kemence 

mindig.

 Légy gyors a hallásra, ... aki az Úr törvényén elmélkedik - szimulátor.

Minden és a semmi határán élni!

Zsid 12. 26-27 Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: 

„Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is.”  A „még egyszer” 

pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, 

hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek.



 Megrendíti - Isten , nem az Ördög (Ördög megtartana abban a nyugalomban, eleinte)

 Rendíthetők meg kell rendüljenek - hogy a rendíthetetlenek megmaradjanak (teljes rsz

váltás).

Zsid 12. 28 Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal 

szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. 29 Mert a mi Istenünk 

emésztő tűz.

• Ideig valót lecserélni az örökké valóra.

• Válság = a mi megoldásunk az életre kudarcot vall (alapvető szükség megszűnik, 

széthullik)

• A probléma az, hogy a munkában (magamban) bízom.



7. Isten szenvedést kell okozzon nekünk

Szenvedés:

 a) szükséges (elviselni) - ez hozza a fejlődést (rugalmasság a válasz)

 nem tudunk szenvedni, pedig ez megrabol a növekedéstől (sok fajta 
növekedésre csak a szenvedés a megoldás)

Zsid 2. 10 Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a 
mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét 
szenvedések által tegye tökéletessé. 

 Megváltóságához kellett ez (emberségéhez).

Rugalmasság a válasz.

 Kereszt  - Isten menedzseli az életem

 Isten megígérte, nem hagy minket erőnkön felül kísérteni.

 Teljes örömnek tartsátok:   hiszti helyett  HÁLA

Jak 1. 2 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 3 

tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 4 Az állhatatosság pedig 

tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden 

fogyatkozás nélkül. 

Cél : végtelen igazodás Istenhez (valósághoz)



 b) szükségtelen szenvedés:  (kontra  hálaadás, megvallás)

 szükséges szenvedésre adott éretlen reakcióból fakad

 Óriási lehetőség: a szükségesben jól szenvedni - így nem lesz szükségtelen 

(95%) szenvedés

 Szükségtelen szenvedés teljes ellentéte:  hálaadás, megvallás

Megvallom Isten igéit ( ok, elszúrtam, de minden a javamra van. 

Jobb a baráti dorgálás, mint az ellenség hízelgése. 

Hitetlenségből hívőként viselkedem.


