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ELŐSZÓ 
 

Katasztrófa, szerencsétlenség, nyomorúság, gyógyíthatatlan be-

tegségek, szenvedések – ilyen világban élünk. Amíg távoli esemény-

ként csak tudomást szerzünk róla, megdöbbent, de amikor közel 

kerül hozzánk, akkor válik ez igazán nyugtalanítóvá. Lassan már nincs 

is olyan család, ahol nem történtek vagy nem történnek gonosz dol-

gok. Legtöbbször csak a nyomasztó érzés és a megválaszolatlan kér-

dések maradnak hátra, amik mind egy szóval kezdődnek: Miért?  

A válasz hiánya akkor válik igazán elviselhetetlenné, amikor 

mindezek a veszteségek és bajok elérik Isten népét, vagy egyszer  

csak hívatlanul bekopogtatnak hozzánk. Ekkor egy világ omlik össze 

bennünk és nem értjük Istent. Hogyan lehetséges ez? Hogyan enged-

hette? Megérdemeltük talán?  

Bár sorra vesszük a lehetséges okokat, vajon mit csináltunk 

rosszul, de nem látjuk a megoldást. Talán becsapottnak érezzük ma-

gunkat. Mintha Isten rászedett volna bennünket. Ráadásul a felekeze-

tek, ahogy a Szentírást magyarázzák, itt is többféle választ adnak.  

Az utóbbi évszázad nyugati egyházában mintha a hamis prófé-

ták nyugtattak volna bennünket: Ne félj nem lesz baj! Mintha valami 

rózsaszín köd szállt volna Isten népére. Mintha Isten azt ígérte volna, 

minden szép és jó lesz, nem kell tartani semmitől, és nem kell felké-

szülni semmire. Ezzel szemben Jézus és az apostolok egyebet sem 

tettek, csak Isten népét figyelmeztették, hogy az egész világ nyomorú-

ság és szenvedés elé néz. Így írt erről Pál apostol a 2 Timótheus 3,1-

ben: „Azt pedig tudd meg az utolsó napokban nehéz napok jönnek.” 
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Péter apostol pedig mindezt már reánk alkalmazza, megmutat-

va annak okát, ami sok esetben történik és az arra adandó helyes vá-

laszra biztat bennünket.  

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, 

mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen: akinek álljatok 

ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságoto-

kon ugyanazok a szenvedések telnek be.” (1 Péter 5,8-9) 

   Mindkét igeversben mindkét szerző feltételezi, hogy „tudjuk” 

ezeket. A valóság azonban az, hogy sok keresztény szeretné nem tud-

ni, és az utolsó idők nyomorúságát és szenvedését inkább elutasítani 

és eltolni magától.  

Derek Prince józanul és tabuk nélkül hozza elénk e témát. Elő-

ször is megnyugtat, hogy teljesen természetesek a reakcióink, amikor 

a tragédiákat szemléljük. Igen, félelem, nyugtalanság, sőt kétségbeesés 

van a szívünkben. Másrészről félreteszi a szokásos magyarázatokat  

és inkább Isten Igéjét elemzi aprólékosan és az okok feltárása mellett 

ad valamit, amire rendkívül szükségünk van: ez pedig a reménység.   

Bízunk benne, hogy bátorítást nyersz abból a pozitív szemlélet-

ből, Isten Igéjéből és a belőle fakadó reménységből, amit Derek Prince 

ezen az íráson keresztül nyújt számodra.  

 

Derek Prince Ministries - Magyarország 
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BEVEZETÉS 
 
 

Miért történnek tragédiák Isten népével, különösen azokkal, 

akiknek példamutató az életük a hit és a szolgálat területén? Ha Isten 

jó, akkor miért van annyi nyomorúság, szenvedés, üldöztetés és igaz-

ságtalanság a világban? Ezek azok a kérdések, amelyek – ha őszinték 

vagyunk – alkalmanként mindnyájunkat nyugtalanítanak. Az olyan 

leegyszerűsített válaszokban, mint például „egy bukott világban 

élünk”, „ez Isten átka a bűnös emberiségen”, „az ördög az oka”, vagy 

„ez Isten megengedő akarata”, fellelhető némi igazság, ám nem mindig 

adnak választ szívünk legmélyebb kérdéseire.  

Tapasztalataim szerint két fő oka van annak, amiért nehéz idő-

kön megyünk át és mindkettő a legfőbb javunkat szolgálja. Az első egy 

állapot, amely ellen tehetünk valamit: ez a függetlenség bűne. A máso-

dik fölött nincs hatalmunk: az Istentől kezdeményezett nehézség, 

mely abból a vágyából fakad, hogy a Vele való meghitt kapcsolat új 

szintjére emeljen bennünket. Pontosan ez a második ok Jób történe-

tének lényege.  

E könyv kísérletet tesz néhány kérdés áttekintésére, bár nem 

feltétlenül a megválaszolására. A már fent említett tények alapján két 

részben fogjuk tárgyalni a témát. Először az Istentől való függetlenség 

keresésének általános, de vétkes problémáját fogjuk megvizsgálni, 

majd onnan Jób könyvének rövid tanulmányozása felé fordítjuk a 

figyelmünket. Reményeim szerint e tanulmány friss meglátásai meg-

nyitják a szívedet és az elmédet azok előtt a szokatlan módok előtt, 

melyeket Isten választ, hogy foglalkozzon velünk.  
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Már az elejétől szeretném nyomatékosítani, hogy nem tudom 

megadni az összes választ. Még a könyv olvasása után is lesz néhány 

olyan kérdésed, amire nem találtál feleletet. Ez ne lepjen meg, hiszen 

egyikünk sem képes teljesen megérteni Istent és az Ő útjait. Ha képe-

sek lennénk rá, Ő nem lenne Isten.  

 

Két hasznos igevers 
 

Két igevers fényt derít e megválaszolatlan kérdések okára. Pál  

a Róma 11,33-ban ezt írja Istenről: 

 
„Mely igen kifürkészhetetlenek az Ő ítéletei,  

és kinyomozhatatlanok az Ő útjai!”  

 

Ha megpróbálod kifürkészni Isten ítéleteit, sosem fogsz a végé-

re érni; és – ehhez hasonlóan – ha megpróbálod megismerni Isten 

útjait, rá fogsz jönni, hogy kinyomozhatatlanok. E tény felismerése 

hatalmas segítséget fog nyújtani neked, mert a tudatára ébreszt, hogy 

akadhatnak olyan események és körülmények az életedben, amelye-

ket talán soha nem fogsz megérteni, és amelyeknek talán soha nem 

fogod megtudni az okát. 

A második igevers, a Példabeszédek 3,5 a legtöbbünk számára 

jól ismert: 

 
„Bízz az ÚRban teljes szívedből,  

és ne a magad értelmére támaszkodj!”  
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Néhány éve a feleségemnek, Ruthnak problémája volt a nyaká-

val. Miközben ennek kapcsán kereste az Urat, Isten a Példabeszédek 

könyvének ebből a verséből megmutatta neki, hogy valójában nem 

engedelmeskedik az Igének. Ahelyett, hogy az Úrban bízott volna, 

megpróbálta megérteni, mi történik a nyakával és mit kellene kezde-

nie vele. Te is tettél már ilyet? Én igen, ám ez a tendencia a részünkről 

teljesen ellentétes a Szentírással. 

A Biblia azt mondja, hogy bízzunk az Úrban teljes szívünkből és 

ne a magunk értelmére támaszkodjunk. Nem rossz, ha meg akarunk 

érteni valamit. A megértésünknek azonban másodlagosnak kell lennie 

az Úr iránti bizodalmunkhoz képest. 

Így amikor az élet néhány igazán nehéz kérdéséhez közele-

dünk, alapvetően annak megértésével kell kezdenünk, hogy az Úr és 

az Ő útjai többnyire kinyomozhatatlanok. Ezért a bizalom – és nem a 

megértés – az Úrral való járásunk egyedüli biztos alapja. 

 

Tanulni az Igéből 
 

Szeretném javasolni, hogy ha még sosem olvastad végig Jób 

könyvét, akkor ismerkedj meg vele. Tisztában vagyok azzal, hogy nem 

szerepel előkelő helyen a legtöbb keresztény olvasmányainak listáján. 

Úgy hiszem azonban, hogy sok szempontból ez az egyik legfontosabb 

könyv a Bibliában. Ha elolvasod – mielőtt rátérsz e könyv második 

részére – az hasznodra fog válni és sokkal világosabb hátteret fog biz-

tosítani az ott megosztott tanításhoz. 

Amikor bármiféle problémával vagy kihívással nézek szembe, 

szeretek olvasni és elmélkedni azokról a bibliai szereplőkről, akik 

hasonló utat jártak be.   
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Hasznosnak találom, ha felteszek magamnak néhány ehhez ha-

sonló kérdést: Hogyan reagáltak a nehézségre? Végső soron jó reakció 

volt? Tanulhatok a hibáikból? Volt-e olyan bűn az életükben, amire 

Isten rá akar világítani az enyémben? Ha a helyes ösvényt követem, 

mit fogok tapasztalni a végén? 

 

Egy teljes könyv 
 

Ha az a fajta keresztény vagy, aki ragaszkodik az ismerős igeré-

szekhez, vagy elkanyarodik azoktól a témáktól, amelyeket nem ért, 

hadd juttassam eszedbe, mit mond a Biblia: 

 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,  

a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 

hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen 

Isten embere.” 

2 Timótheus 3,16-17  

 

Ha csak a felét olvasod el a Bibliának, sosem leszel teljes hívő. 

Miért? Azért, mert a teljes Írás Istentől ihletett; még a nemzetségtáblá-

zatok is! 

Az egyik barátom egyszer mesélt nekem egy emberről, akivel 

Indiában találkozott. Amikor megkérdezte tőle, hogyan jött az Úrhoz, 

a férfi azt felelte, hogy a nemzetségtáblázatok olvasása révén. 

A barátom meghökkenten tudakolta:  

– Hogyhogy?  

– A mi kultúránkban az isteneknek nincs származásuk – hang-

zott a válasz.  



17 
 

– Ők csak megjelennek. Sosem tudjuk, hogy ki honnan való. 

Annyira érdekelt, hogy megismerhetjük valakinek a származá-

sát. 

 

Láthatod, hogy még a nemzetségtáblázatok is isteni ihletésűek 

és lehetséges, hogy éppen ezek adnak pontos választ valaki kérdésére. 

Most forduljunk ahhoz az alapvető problémához, amivel mind 

szembesülünk: a függetlenség bűnéhez. Ha nem birkózunk meg ezzel 

a kérdéssel, akkor számos más problémát sem leszünk képesek meg-

oldani az életünkben és nem fogjuk megérteni a jelentőségét és az 

értelmét sok helyzetnek, amivel találkozunk az életben. 
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1. RÉSZ A FÜGGETLENSÉG BŰNE 
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1. fejezet 

_______________ 

1. A SÁTÁN CSAPDÁJA 
 
 

Mi az az elsődleges probléma, amellyel mindannyian szembe-

nézünk? Mi az az egy dolog, amellyel mindnyájunknak meg kell bir-

kóznunk? Hogy választ adhassunk e kérdésekre, vissza kell mennünk 

az emberi történelem kezdetéig – ősszüleinkhez: Ádámhoz és Évához. 

Az ő esetükből kiindulva megállapítunk egy mindünket érintő alapve-

tő igazságot. 

Miért kell visszamennünk ehhez a történethez? Azért, mert 

mindnyájan Ádámtól származunk. Sok mai keresztény nem hiszi az 

emberiség eredetéről szóló részt Mózes első könyvében. Én azonban 

igen. Filozófusként számos elméletet tanulmányoztam az ember és a 

világegyetem eredetéről. Amikor azonban a Bibliához fordultam és 

hittel olvastam, valami olyasmit fedeztem fel benne, amit addig egyet-

len teóriában sem: ismeretet adott önmagamról.  

Rájöttem, hogy miféle teremtés vagyok; milyen elemekből áll  

a személyiségem, miért viselkedek úgy, ahogy és miért érzem azokat a 

nyomásokat, amiket. Ezt az ismeretet mind Mózes első könyvéből 

kaptam, Ádám és Éva teremtésének ábrázolásából. A teremtés törté-

nete nagyon pontos és alapos beszámoló az emberiség eredetéről.  

A Biblia sok helyütt Ádám fiairól beszél, még ha ez nem is nyil-

vánvaló az angol fordításokban. Mindig tartsd észben, hogy a Biblia 

igazsága és az üdvösség reménysége mind Ádám és a leszármazottai 

felé irányul.  




