
MIÉRT NEM HISZEK
(Képzelt „érvek” és tapasztalt megjegyzések a hit ellen)

· Nem hiszek, mert Istent még nem látta senki
· Nincs túlvilág, onnan még nem jött vissza senki
· Én szeretem a kézzelfogható dolgokat, itt pedig semmi nincs bi-

zonyítva.
· A világ tele van gonoszsággal és igazságtalansággal. Isten – ha

létezne – nem engedné ezt meg.
· Nem hiszek, mert a papok is csak emberek. Ők is hazudnak. Vi-

zet prédikálnak.
· Nem hiszek, mert rendes ember vagyok, mégis tele vagyok prob-

lémával. Bezzeg XY él, mint Marci Hevesen. Mindenki tudja,
mekkora gazember, mégis neki jól megy.

· Miért pont velem kellett megtörténni, hogy elhagytak, kisem-
miztek?

· Mindig a becsületes emberek fizetnek rá. Megtanultam, hogy
nem érdemes jónak lenni.

· Tudnék egyet s mást mesélni XY plébános úr nőügyeiről.
· A Biblia túlhaladott mese. Mindenki tudja, hogy a világ nem hat

nap alatt készült.
· Tudományosan bebizonyították, hogy az ember a majomtól

származik, hosszú evolúció alakította ki.
· Képtelenség és nevetséges, amit a papok tanítanak. A tudomány

mindent megmagyaráz.
· Ha Isten saját képmására teremtette az embert, akkor miért olyan

gonosz?
· Az egyházakat is csak a pénz érdekli, eladták magukat a politi-

kának.
· A Biblia tele van tévedéssel és ellentmondással.
· Hiába imádkoztam, mégis meghalt XY. hozzátartozóm. Na, ak-

kor hol van Isten?
· A lengyel zarándokok sokan meghaltak Balatonszentgyörgynél

egy baleset következtében. Pedig állítólag  Istennek kedves dol-
got cselekedtek.

· Gondviselés mesebeszéd. Miért olyan kevés a nyugdíjam? Hol
van az igazságos Isten?

· XY meghalt, három gyerek maradt utána, - pedig nagyon rendes
ember volt.



· Hivő emberek között is ugyanannyi a beteg, sőt.. Akkor hol van
Isten?

· A tudomány mindent bebizonyított a „teremtésről”. Most ugye
hallgat az Isten.

· A középkorban az egyház a haladás kerékkötője volt. Még ő is
terheket rakott az egyszerű emberek vállára.

· Nem is  értem,  hogy XY okos,  tudós  és  mégis  elhiszi  azt  a  sok
dajkamesét, amit a pap mond a templomba.

· Méghogy Ádám és Éva. Általános iskolások is tudják, hogy két
embertől nem származhat az emberiség. A sok rokoni házasság
miatt rég elfajult volna.

· Hogy lehet az, hogy Ádám és Éva bűnt követett el, és nekünk
kell meginni a levét?

· Noé bárkájáról jobb nem is beszélni. Kész vicc!
· Az egyház sok évszázaddal Galilei után még mindig a Földet

képzeli a világmindenség közepének. Csillagászok szerint ezré-
vel van a kozmoszban a földéhez hasonló életfeltétel..

· Az UFÓ-ban még lehet valami, mert azt legalább már látták és
fényképezték. Kicsit többet elárulnának, minden világossá válna.
Én még itt is szkeptikus vagyok.

A Kedves Olvasó bizonyára találkozott ezekkel, vagy ezekhez ha-
sonló ”bölcsességekkel”, melyek jól tükrözik a hitet elutasítók felü-
letességét, vagy magát az elutasítás „igazoló” erőfeszítéseket.
Ezért is szükséges a hívőknek is folyamatosan kutatni Isten
akaratát, és folyamatosan ápolni életük legértékesebb kincsét: a
HITET. Mert nemhogy ezen csacskaságok cáfolata, de ennél sok-
kal több, mélyebb és hatalmasabb igazságok is kinyilatkozásra ke-
rültek, melyek fényesen kiállják az un „tudományos” gondolkodás
próbáját. Idézőjelet azért használtunk, mert az örök élet szempont-
jából a véges „tudomány” teljesen értéktelen, hiszen minden tételé-
ről kiderült (és folyamatosan kiderül), hogy nem egészen igaz, csak
bizonyos feltételezések mellett. Ilyen értelemben nem állhatja ki
az örökkévalóság próbáját.


