


Régi és új
A Messiás haláláról

Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos
teteiről,  Vele  szerzet tapasztalataikról.  Van azonban egy különös  igehely,
ami ennek látszólag ellentmond:

„Ne emlékezzetek a régiekről, ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról! Íme,
én újat cselekszem. Most készül, hát nem tudjátok még? Igen, utat készítek
a pusztában, és folyóvizeket fakasztok a kietlenben.” (Ézsaiás 43:18-19)

Az új nem a régi
Miért mondja it az Úr, hogy ne a régi
dolgokon gondolkodjunk? Ez az ígé-
ret egy olyan tapasztalatot vetít előre,
ami  nemcsak  meghalad  minden  ko-
rábbit Isten népe történelmében, ha-
nem  bizonyos  értelemben  ellentétes
is vele.  Ha fgyelmesen elolvassuk a
szövegkörnyezetet,  láthatjuk,  hogy a
Vörös-tenger  szétválasztására  hivat-
kozik, amikor utat csinált népének a
tengeren át (v. 16-17). Csakhogy ak-
kor kiszárítota a tengert, most pedig
vizet fakaszt a pusztában – ez látszó-
lag ellentétes korábbi „módszerével”.

Egy másik fontos megállapítást is te-
hetünk az ige alapján: az Istennel va-
ló  kapcsolat  „régi” útja  –  amiből  a
Vele való tapasztalatok táplálkoztak –
akadályt képezhet az „új” megtapasz-
talásában.  Ez  elsőre  különös  gondo-
latnak tűnhet,  hiszen  miért  kérdője-
lezné meg bárki is az Istennel szerzet
tapasztalatát?!  Jézus  azonban  vilá-
gossá  tete  számunkra,  miről  is  van
szó.

Borok és tömlők
Jézus szolgálatának elején a követke-
ző példázatot mondta:

„És senki sem tölti  az újbort  régi
tömlőkbe, hiszen az újbor szétsza-
kítja a tömlőket, a bor kiömlik, és
a tömlők is tönkremennek. Hanem
az újbort új tömlőkbe kell tölteni.
És  senki,  aki  óbort  iszik,  nem
kíván  újat,  mert  azt  mondja:
jobb az ó.” (Lukács 5:37-39)

Az utolsó mondat a kulcs megértés-
hez. A tömlő az emberi gondolkodás-
módot jelképezi, a bor pedig az ehhez
illeszkedő tanítást. Jézus tanítása me-
rőben új volt, és sokan azért is vetet-
ték el, mert nem egyezet előzetes el-
képzeléseikkel.  Az  „óbor”  jobban íz-
let nekik, ezért nem kellet nekik az
új. A régihez való ragaszkodásuk mi-
at  nem  tudták  befogadni  az  újat.
Fontos ugyanakkor észrevennünk, mi
volt a régi gondolkodásmód és a régi
tanítás,  ami Krisztus elvetéséhez ve-
zetet:
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„...mi  pedig  Mózes  tanítványai
vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel
beszélt Isten, erről pedig azt se tud-
juk, honnan való.” (János 9:28-29)

A  zsidó  vezetők  azért  veteték  el  a
Messiást,  mert  gondolkodásukat  a
törvény keretei közé szorítoták – és
ebbe nem fértek bele Jézus megnyil-

vánulásai.  A  törvény arról  szól,  mit
kell  az  embernek  tennie,  hogy elfo-
gadhatóvá váljon Isten előt, Jézus pe-
dig arról beszél, Isten mit tet és tesz
az  emberért,  hogy  újra  összhangba
kerüljön  Vele.  Az  egyik  az  emberi
cselekedetekről szól, a másik pedig az
isteni kegyelem csodájáról.

Törvény vagy kegyelem
A törvény szerinti gondolkodás azonban nemcsak a kétezer évvel ezelőt élt
zsidók számára volt probléma. Ez a veszély a keresztényeket is ugyanúgy fe-
nyegeti. Pál apostol olyan keresztényekhez írta a Galata levelet, akik a pogá-
nyok közül tértek meg, részesültek a Szent Lélek keresztségéből, de később
mégis a törvény útjára tértek:

„Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és
kiestetek a kegyelemből.” (Galata 5:4)

Milyen retenetes gondolat! Kiesni a kegyelemből?! Pedig a törvény és a ke-
gyelem útja teljesen ellentétes egymással. A törvény útja a „régi” út, a kegye-
lem az „új” út. Ezzel kapcsolatban két eltérő álláspont terjedt el a kereszté-
nyek közöt:

1. Az  egyik  csoport  azt  hangsúlyozza,
hogy  Jézus  felmentet  minket  a  tör-
vény  (a  Tízparancsolat)  megtartása
alól  a  kereszten,  így  az  a  kereszté-
nyekre nem érvényes. Ugyanakkor az
Isten  iránti  viszontszeretetből  mégis
meg kell tartanunk bizonyos szabá-
lyokat, amelyeket az Újszövetség előír
(melyek nagyjából le is fedik a Tízpa-
rancsolatot).

2. A másik csoport ezzel szemben kitart amellet, hogy a Tízparancsolat to-
vábbra is érvényben van, és azt változatlan formában meg kell tarta-
nunk.

Bármily furcsa, valójában mindkét felfogás a „régi” úthoz, a törvény szerinti
gondolkodásmódhoz tartozik. Ugyanis mindkető arról szól, mit  kell az em-
bernek tennie, hogy elfogadható legyen Isten előt. Jézus Krisztus útja egé-
szen más!

2014. július ☙ 3

Tartalomjegyzék

Régi és új.........................................2

Fedetlen arccal...............................6

Kozmikus konfliktus....................10

Bevington naplója V.....................22

Egyszerű receptek........................29

Vele sántikálva..............................35

Hit az ígéretekben........................37



Az újbor
Jézus a megfeszítése előti, utolsó va-
csorán fontos tanítást adot erről ta-
nítványainak:

„Hasonlóképpen vete a poharat is,
miután  megvacsorázot,  és  ezt
mondta: Ez a pohár az új szövet-
ség az én véremben, amely tiéret-
tetek kiontatik.” (Lukács 22:20)

A Jézus által felkínált újbor tehát az
új szövetség. Jeremiás próféta által Is-
ten előre megmondta, miben lesz más
ez a szövetség a régitől:

„Íme, eljönnek majd a napok – ezt
mondja az ÚR –, és új szövetséget
kötök Izráel és Júda házával. Nem
olyan szövetséget, amelyet atyáik-
kal kötötem azon a napon, ame-
lyen  kézen  fogtam őket,  hogy ki-
hozzam őket Egyiptom földjéről, de
megrontoták szövetségemet, noha
én férjük maradtam – így szól az
ÚR. Hanem olyan lesz az a szövet-
ség,  amelyet  e  napok  után  kötök
Izráel házával – ezt mondja az ÚR
–, hogy törvényemet a bensőjükbe
helyezem,  a szívükbe  írom be,  és
Istenükké leszek, ők pedig népem-
mé lesznek.  És  nem tanítja többé
senki a felebarátját és senki a test-
vérét ekképpen: Ismerjétek meg az
URat!  Mert  ők  mindnyájan  is-
mernek majd engem,  kicsinytől
a  nagyig – ezt  mondja  az  ÚR –,
mert  megbocsátom  bűneiket,  és
vétkeikről  többé  nem  emlékezem
meg.” (Jeremiás 31:31-34)

Néhány  alapvető  különbséget  hang-
súlyoz a prófécia a régi és az új szö-

vetség  közöt.  Az első  pont,  hogy a
régi nem működöt az ember soroza-
tos  törvényszegései  miat.  Ezzel
szemben az új működik, mert nem az
emberi erőfeszítéseken alapul, hanem
Isten csodáján, amit az ember benső-
jében, szívében végez. A másik lénye-
ges különbség, hogy az új szövetség-
ben mindenki személyes, szoros kap-
csolatban áll Istennel.

A régi szövetségben az emberek egy
szabályrendszerrel  álltak  kapcsolat-
ban.  Az  emberi  természet  azonban
vagy a kiskapukat keresi a szabályo-
kon, vagy egyszerűen áthágja azokat,
azt remélve, hátha megússza a bünte-
tést. Aki azonban az új szövetség ré-
szese,  már  nem szabályokhoz  viszo-
nyul,  hanem egy élő  személlyel  van
állandó közösségben. Minden gondo-
latával és érzésével, teljes akaratával,
egész lényével Jézus szívére hangoló-
dot,  és  készséggel  teljesíti,  bármit
mond neki – függetlenül atól, hogy
megköveteli-e a törvény vagy sem:

„Ha szeretek engem,  megtartjá-
tok  a  parancsolataimat,” (János
14:15)

Minden szabad
Ahogy a kétezer évvel ezelőt élt zsi-
dók,  úgy  ma  is  nagyon  sok  keresz-
tény megbotránkozik azon a gondola-
ton, hogy nem a törvénynek kell ve-
zérelnie  életünket.  Mindjárt
„liberalizmust” kiáltanak, és azt állít-
ják, hogy legalizáljuk a bűnt. Ez azon-
ban nagyon távol áll a valóságtól. Pál
apostol  így  ír  keresztény  szabadsá-
gunkról:
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„Vagy nem tudjátok, hogy az igaz-
ságtalanok nem fogják örökölni Is-
ten országát? Ne tévelyegjetek! ...
Minden szabad nekem, de nem
minden használ. Minden szabad
nekem,  de  ne váljak semminek a
rabjává.” (1Korinthus 6:9a,12)

Mindaz, ami ellentétes Isten akaratá-
val, bűn. Aki egységben van Istennel,
nem élhet bűnben; aki a bűn útját vá-
lasztja, elszakítja magát Istentől, és a
bűn rabjává válik (1János 3:6-9; János
8:34). Az új szövetségben minden sza-
bad, mert nem szabályok alapján mű-
ködik!  Csakhogy nem minden hasz-
nál, mert nem minden egyezik Isten
akaratával.

Új tömlő
Az  ember  természetes  gondolkodás-

módja  eredendően  romlot,  és  nincs
összhangban Istennel, hiába szimpati-
zál  elméletben  a  jó  erkölcs  elveivel,
vagy akár a Tízparancsolatal. Éppen
ezért sokan nem tudják elhinni, hogy
egy keresztény életét már nem külső
szabályok irányítják. Ahogy az újbor
szétszakítja a régi tömlőt, úgy a régi
– szabályokat igénylő – gondolkodás-
mód sem fér össze az új szövetséggel.

Isten  személyes  kapcsolatot  szeretne
velünk, amelyben teljes lényünk Őrá
van  hangolódva.  Azt  szeretné,  hogy
Vele  legyünk  közösségben,  ne  csak
egy szabályrendszerrel. Ehhez új töm-
lőre – új szívre és új szemléletre – van
szükségünk. Ebben a viszonyrendszer-
ben pedig csak egyetlen igazán lénye-
ges kérdés van: „Szereted-e Jézust?” ■

Sánta János

A fenti témához szorosan kapcsolódik Vlad Ardeias igehirdetése a két titok-
ról: A törvényszegés titka és Isten titka. E megdöbbentő tanulmánysorozat fel-
tárja,  miért  indult  hanyatlásnak  a  kereszténység  az  apostolok  korában,  és
hogy mi hogyan kerülhetjük el ugyanezt a veszedelmet. A hanganyag elérhe-
tő weblapunkon, illetve kérésre CD-n ingyenesen postázzuk.
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Helyzetjelentés
Kedves Olvasóink! Családunk költözése – ami várhatóan még augusz-
tusig elhúzódik – sok plusz terhet rót ránk, és ezért sajnos néhány szá-
mot ki kellet hagynunk. Ha véget ér ez a rendkívüli állapot, terveink
szerint ismét havi rendszerességgel folytatnánk a kiadást. Ezúton is kö-
szönjük Olvasóink megértését és imatámogatását! Imánk és reménysé-
günk, hogy folyóiratunk továbbra is áldások forrása lesz, és segíti Isten
gyermekei hitben való növekedését. ■

A szerkesztő



Fedetlen arccal
Szemlélni Isten arcát

A bűn egyik legretenetesebb következménye, hogy az Istenről alkotot ké-
pünk eltorzult. Ez az emberi történelem tragédiája, és a megváltás tervének
nagy célja az Isten-kép helyreállítása az egész teremtet világegyetemben. E
félelmetes romlás tényét könnyen teten érhetjük ős-szüleink viselkedésében
is, miután engedetlenek voltak az Úr iránt:

„Ekkor megnyílt mindketőjük sze-
me,  és  észreveték,  hogy mezítele-
nek. Fügefalevelet fűztek hát össze,
és  ágyékkötőket  csináltak  maguk-
nak. Majd meghalloták az ÚR Is-
ten szavát, aki hűvös alkonyatkor
a kertben járt. És elrejtőzöt az em-
ber és a felesége az ÚR Isten elől a
kert fái közé.” (1Mózes 3:7-8)

Érdekes megfgyelni, hogy Ádámnak
és Évának még Isten látogatása előt
volt  egy terve.  Azt  találták ki,  hogy
összeaggatnak  néhány  fügefalevelet,
és eltakarják meztelenségüket,  hátha
így  alkalmassá  válhatnak  az  Isten
előti megállásra. Ámde amikor az Úr
megjelent, rájötek, hogy saját erőfe-
szítésük alapján soha nem léphetnek
eléje. Amikor meghalloták a hangját,
világossá  vált  számukra,  hogy  nem
tudják jóvá tenni engedetlenségüket,
ezért inkább elmenekültek és elbújtak
színe elől.

Vegyük észre, hogy nem Isten űzte el
őket, és nem is Ő rejtőzöt el előlük.
Azért  jöt,  hogy  megkeresse  az  em-
berpárt. Isten pontosan tudta, mi tör-
tént, mit tetek, mégis jöt és kereste

őket.  Változot  Isten  jóindulata  irá-
nyukban akár egy jotányit is amiat,
hogy etek a tiltot gyümölcsből? Egy
fkarcnyit  sem!!!  Az  igazi  szeretet
soha nem változik. Egy jó apa szereti
gyerekeit, akár jók, akár rosszak, akár
hibáznak,  akár  sikert  aratnak  –  egy
apa  mindenkor ugyanúgy szeret.  Is-
ten  kijelenti :  „Mert  én,  az  ÚR,  nem
változom meg...” (Malakiás 3:6a) Ő te-
hát  szokásához  híven  ment  Ádámot
és  Évát  meglátogatni,  lázadásuktól
függetlenül.  Isten  hozzájuk  való  vi-
szonyulása nem változot.

Isten elrejti arcát
Valami viszont történt – ez nem kér-
dés –, és ez a fordulat a bűn legsúlyo-
sabb,  legtragikusabb következménye.
Az ember elmenekült és elrejtőzöt Is-
ten – Atyja és legjobb Barátja – elől.
Erről a változásról, ami az ember Is-
tenhez való viszonyulásában bekövet-
kezet, más bibliai történetek is tanús-
kodnak.  Nézzük  meg például  Mózes
és Isten találkozását a Sinai-hegyen:

„És  amikor  dicsőségem  elvonul
előted, a kőszikla hasadékába állí-
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talak,  és  kezemmel  betakarlak,
míg átvonulok. Azután kezemet el-
veszem rólad, és hátulról meglátsz
engem, de az arcomat nem látha-
tod.” (2Mózes 33:22-23)

Nyilvánvaló,  hogy Isten magatartása
e  találkozás  alkalmával  szándékosan
jelképes jellegű. Az Úr – ha szándéká-
ban állt volna – dicsőségét eltakarva
mutathatot volna Mózesnek valami-
lyen arcot is. Amikor Jézus megjelent
Ábrahámnak  két  angyalával  együt,
Ábrahám  láthata  arcát,  és  nyíltan,
szemtől szemben beszélhetet is Vele.
Amikor  tehát  Isten  azt  mondta  Mó-
zesnek, hogy  nem láthatja dicsőségét
úgy, hogy életben maradjon, egy mély,
lelki  jelentőséggel  bíró  leckét  akart
szívünkbe vésni.

„Arcomat  azonban nem láthatod,
mert nem láthat engem ember úgy,
hogy  életben  maradjon.” (2Mózes
33:20)

Ez volt a válasz Mózes ama kérésére,
hogy: „Kérlek, mutasd meg nékem a te
dicsőségedet.” Ez  különösen  érdekes
annak fényében, amit János apostol ír
evangéliumának kezdetén:

„Az Ige testé let, és közötünk la-
kozot,  és  látuk  az  ő  dicsőségét,
mint  az  Atya  egyszülötjének  di-
csőségét,  aki  teljes  volt  kegyelem-
mel és igazsággal.” (János 1:14)

János azt állítja, mi  látuk az ő dicső-
ségét, Isten ellenben azt mondta Mó-
zesnek, hogy nem láthatjuk az Ő ar-
cát és dicsőségét; nem láthatja Őt em-
ber úgy, hogy életben maradjon.  Ezért
az  Úr  elrejtete  arcát,  és  Mózesnek

csak  a  hátát  mutata  meg.  Van  né-
hány lelki tanulság, amit meg kell ér-
tenünk ebből. Mi Isten dicsősége? Az
Ő jelleme. Mózes ezen tapasztalata ál-
tal  Isten  azt  akarta  megtanítani  ne-
künk,  hogy az  ember  számára  lehe-
tetlen teljes valóságában meglátni az
Ő jellemét. E tapasztalat megsemmi-
sítő erővel sújtaná le az elbukot em-
bert.  Mit  tet  ezért  Isten?  Hátulról
mutata meg magát Mózesnek. Mi eb-
ből a tanulság?

A  bűnös  állapot  nemcsak  félelmet
gerjeszt  az  emberben Istennel  szem-
ben,  hanem a  Róla alkotot képet  is
eltorzítja. Amikor Ádám és Éva elrej-
tőzöt Isten elől, Ő előte semmit nem
tet,  ami  arra  ösztönözhete  volna
őket,  hogy  féljenek  Tőle.  Az  Atya
hozzájuk való viszonyulása nem vál-
tozot, ám tragikus módon az ő isten-
ismeretük  megváltozot,  és  mivel  a
Róla  formált  képük  eltorzult,  nem
tudtak többé szembenézni Vele!!

Homályba burkolózva
Isten soha nem változik. Minden ne-
hézségünk e  bűnös állapotban,  min-
den Istentől  való  félelmünk, minden
Vele kapcsolatos fenntartásunk abból
fakad, hogy félreértjük Őt, nem pedig
abból,  ki  is  Ő,  és  hogyan  viszonyul
hozzánk  valójában.  Isten  nem  szab
feltételeket  nekünk,  mielőt  elfogad-
na. Nem azt mondja: „Ha nem vagy
elég jó, a közelembe se jöhetsz!” Ha
mégis így gondolkodunk Istenről, en-
nek  oka,  hogy  még  mindig  a  hátát
nézzük, arcát eddig nem látuk:

„Akkor  azt  mondta  Salamon:  Az
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ÚR  mondta,  hogy  felhőben  kíván
lakni.” (1Királyok 8:12)

Ez egy nagyon különös igevers, mivel
más szakaszokból úgy tűnik, Isten ra-
gyogó világosságban lakozik. Minden
alkalommal,  amikor  megjelenéséről
olvasunk, vakító fény rejti alakját, it
azonban  Salamon  kijelenti,  hogy  a
„sötétség homályát” (angol KJV fordí-
tás) választota lakásául. Hogyan ért-
sük ezt?  Nyilvánvaló,  hogy Isten it
az  emberiséggel  való  kapcsolatáról
beszél. Istennek homályba kell burko-
lóznia, mivel az ember képtelen lenne
az Ő teljes dicsőségét szemlélni. Ez az
intézkedés nem Isten, hanem az em-
ber korlátoltsága miat születet, és az
Istennel  kapcsolatos  tévképzetei  te-
szik szükségessé.

E torz nézetek oly mélyen belegyöke-
reztek  az  emberi  gondolkodásba,
hogy még napjainkban is,  a  legjobb
keresztények közöt is fellelhetők, és
számtalan  területen  mérgezik  Isten-
nel való kapcsolatunkat. Az Úr félre-
ismerése  a  legfőbb  tényező,  ami  hi-
tünket  gátolja,  és visszatart bennün-
ket áldásainak elnyerésétől.

Istennek mégis sűrű homályban kel-
let lakoznia az emberrel való kapcso-
latában, mivel az ember képtelen let
volna  befogadni  Isten  ismeretét  a
maga valóságában. Ez a lepel még ma
is nagyon sok ember elméjén ot ül,
és ez a mi problémánk is.  Ugyanak-
kor  2Korinthus  4-ben  olvasunk  egy
csodálatos kijelentést :

„Ha mégis leplezet a mi evangéli-
umunk, azoknak leplezet, akik el-

vesznek,  akikben  e  világ  istene
megvakítota  a  hitetlenek  elméit,
hogy ne lássák a Krisztus dicsősé-
ges  evangéliumának világosságát,
aki Isten képe. Mert nem magun-
kat hirdetjük, hanem az Úr Jézus
Krisztust, magunkat pedig mint a
ti szolgáitokat a Jézusért. Mert Is-
ten, aki azt mondta, hogy a sötét-
ségből világosság ragyogjon, ő gyúj-
tot  világosságot  a  szívünkben,
hogy  felragyogjon  Isten  dicsőségé-
nek ismerete Krisztus arcán.” (2Ko-
rinthus 4:3-6)

Amikor  Mózes  ezt  kérte:  „Mutasd
meg nekem a  te  dicsőségedet !”,  Isten
így  felelt :  „Arcomat...  nem  láthatod
úgy, hogy életben maradj” – úgyhogy
csak  hátulról  mutata  meg  magát
neki. Az Újszövetség adja meg ennek
lelki  magyarázatát.  Azt  olvassuk,
most már lehetséges látni Isten dicső-
ségét – és életben maradni –, mivel az
Atya ezt  a  dicsőséget  Jézus Krisztus
arcán kinyilatkoztata! Általa lehetsé-
ges Isten arcára tekinteni  és életben
maradni.  Természetesen,  amikor  Jé-
zus arcára tekintünk, akkor nem egy
szó szerinti fényességet látunk. Ami-
kor a Biblia a Jézus arcán megnyilat-
kozó isteni dicsőségről beszél,  akkor
Isten  jellemét  és  természetét  érti
alata. Az Atya viszonyulása az embe-
riséghez teljes mértékben megmutat-
kozik Jézus Krisztus „arcán”, azaz éle-
tében.  Ez a lényeg,  és  amikor Istent
kutatjuk, mindig abban a világosság-
ban kell Őt vizsgálnunk, amely Jézus
arcán  tündököl,  különben  téves  el-
képzeléseink lesznek.

❧ Hitből hitbe8



Átadott dicsőség
Miután  Mózes  találkozot Istennel  a
Sinai-hegyen,  különös  dolog történt.
Úgy  tűnik,  az  Úrral  való  szoros
együtlét révén Mózesre is „átragadt”
valamennyi az Ő dicsőségéből:

„Amikor Mózes a Sínai-hegyről le-
jöt, kezében volt a bizonyság két
táblája. Mikor a hegyről leereszke-
det Mózes, nem tudta, hogy arcbő-
re sugárzik, mivel Istennel beszélt.
És amint Áron és Izráel minden fa
megláta,  hogy  arcbőre  sugárzik,
féltek  közeledni  hozzá.” (2Mózes
34:29-30)

A  Bibliában  sokszor  láthatjuk  ezen
elv  működését.  Az  Isten  jellemével
kapcsolatos igazságok leplezeten ke-
rülnek az emberek elé, mert képtele-
nek lennének  megérteni.  Amíg  nem
látjuk Jézust úgy, amint van, addig az
evangélium  számunkra  is  leplezet
marad,  és  soha  nem  fogjuk  igazán
megérteni. Isten azonban Jézus Krisz-
tusban elvete a leplet, így mindenki

megláthatja Benne az Ő dicsőségének
teljes ragyogását:

„De  eltompult  az  értelmük,  mert
amikor  az  Ószövetséget  olvassák,
ugyanaz a lepel mind e mai napig
felfedetlenül  rajtuk  marad,  mivel
az  csak  Krisztusban  tűnik  el.
Mindmáig  amikor  csak  olvassák
Mózest, lepel borul a szívükre. De
amikor megtérnek az Úrhoz, lehull
a  lepel.  Az  Úr  pedig  a  Lélek,  és
ahol az Úrnak Lelke, ot a szabad-
ság.  Mi  pedig  az  Úr  dicsőségét
mindnyájan  fedetlen arccal tük-
rözzük, és az Úr Lelke dicsőségről
dicsőségre  ugyanarra  a  képre  for-
mál  át  minket.” (2Korinthus
3:14-18)

Ahogy Jézus arcát leplezetlenül szem-
léljük,  mi  is  elváltozunk  ugyanazon
ábrázatra Isten Lelke által.  Pontosan
ezt teszi értünk: lépésről lépésre tárja
fel előtünk Jézus arcát, hogy a lepel
lehulljon,  és  úgy  lássuk,  értsük  Őt,
amilyen a valóságban. ■

David Clayton

2014. július ☙ 9

Áttekintő kérdések a tanulmányhoz

1. Miért rejtőzöt el Ádám és Éva Isten elől?

2. Hogyan viszonyult Isten hozzájuk bűnbeesésük után?

3. Miért nem mutata meg Isten sokáig az embernek teljes dicsőségét?

4. Megláthatjuk ma Isten dicsőségét? Hol és hogyan?



Kozmikus konfliktus
A háború eredete

A tevékeny mindennapok eseményei közepete sokan úgy gondolják, hogy
mindaz, ami velünk történik, csupán a véletlen műve, illetve az emberek, álla-
tok és a természet tevékenységének következménye. A különböző világvallá-
sok könyveiben és az ősi történetekben, mítoszokban leírt lények és esemé-
nyek csak az emberi fantázia termékei; a valóságban azonban nem léteznek,
és ezért a történelem és az egyéni sorsok folyásába sem tudnak beavatkozni.
A modern tudomány a természetfölöti mellőzésével mindenre képes magya-
rázatot  adni.  A régen pl.  démoni megszállotságnak tartot betegségeket  is
csupán az ember gondolkodásában végbement folyamatok és környezeti hatá-
sok eredményeként értelmezi.

Megrendítő valóság
Az imént felvázolt szemlélet azonban
nagyon távol áll az igazságtól. Egy, az
egész világmindenséget érintő küzde-
lem folyik  körülötünk,  mely  sokkal
kegyetlenebb  és  következményeiben
messze hatóbb,  mint  a  Csillagok há-
borújában és más sci-fi  könyvekben,
flmekben  ábrázolt  háborúk.  Mond-
hatjuk úgy is, hogy a valóság sokkal
megrendítőbb, mint a kitalált történe-
tek.  Bár  ez  utóbbiak  sok  valóságos
elemet  tartalmaznak,  a  beléjük szőt
hazugságokkal  és  hamisságokkal
mégis  egy  jól  felépítet,  az  emberek
gondolkodásmódját  befolyásolni
szándékozó stratégia részei. A későb-
biekben  részletesen  is  foglalkozunk
majd ezekkel a megtévesztésekkel.

Mindkét harcban álló fél hatással van
úgy a nemzetekre, mint az egyénekre,
és  az  egyik  vagy  másik  fél  melleti
döntéseink befolyásolják sorsunkat –

akár tudatosan történik mindez, akár
a  véletlennek  tulajdonítjuk.  Sokan
úgy  gondolják,  nincs  abszolút  jó  és
abszolút rossz, minden viszonylagos;
ellenben az igazság az, hogy a harc-
ban álló felek egyike segíteni, a másik
ártani akar nekünk. Az egyik tényleg
teljesen jó, míg a másik teljesen rossz,
még ha sokszor jónak is próbálja mu-
tatni magát.

Most induló cikksorozatunk e kozmi-
kus konfiktus azon kérdéseit vizsgál-
ja, melyek hétköznapi életünket nagy
mértékben érintik.  Ha nem akarunk
csalás áldozatai lenni – vagy ha sza-
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badulni akarunk az ellenség csapdájá-
ból –, tisztában kell lennünk a gonosz
hatalom által  alkalmazot stratégiák-
kal  és  eszközökkel,  amelyeket  arra
használ, hogy az embereket végleges
romlásba és pusztulásba taszítsa. Ezek
közé  sorolható  az  evolúció  tana,  a
legtöbb népszerű könyv, flm, reklám,
tévéműsor,  zene,  sportág és  testgya-
korlat,  gyógymód  és  gyógyszer,  jö-
vendőmondás, vallás és egyház, titkos
társaság, politikai szervezet,  megma-
gyarázhatatlan jelenség – hogy csak
néhányat említsünk.

Mindezekkel  egyenként,  részletesen
foglalkozunk majd. Először azonban a
fent említet háború kezdetét és hát-
terét vizsgáljuk meg, hogy láthassuk,
mi – illetve ki – áll minden eszköz és
stratégia mögöt. Bár ellenségünk lát-
hatatlan és megfoghatatlan, az alapos
kutató és megfgyelő mégis felismer-
heti tevékenységéről.

Két elképzelés világunkról
A Teremtő Isten létezésével, a terem-
tés  bizonyítékaival,  ill.  az  evolúció
kérdésével következő írásunkban fog-
lalkozunk  majd.  Ebben  a  cikkben
tényként kezeljük a Teremtő létezését
–  Aki  létrehozta  a  mindenséget,  a
benne létező világokkal és teremtmé-
nyekkel  együt.  Ő mindenestől  jósá-
gos,  ezt  bizonyítja  körülötünk min-
den,  amit  megteremtet.  Leibniz  né-
met  flozófus  írja  Teodicea (Istentan)
című művében: „Az adot világ a le-
hetséges  világok  legjobbika,  máskü-
lönben nem let volna ésszerű Isten-
nek, hogy egyáltalán megteremtse.”

Olyan bolygón is élhetnénk, ahol ál-
landóan retegnünk kellene – mene-
külve  és  bujkálva  mindenféle  ször-
nyűséges  teremtmény  és  esemény
elől.  Ellenségünket  élvezetel  és
örömmel töltené el, ha így lenne, de –
hála Istennek – a Teremtő által sza-
bot korlátok miat jelenleg ezt  nem
tudja megvalósítani. A vízözön előt,
amikor Isten még nem korlátozta oly
mértékben,  mint  utána,  egyszer már
sikerült eltorzítania szép világunkat –
egy későbbi cikkben ezzel is részlete-
sen foglalkozunk majd.

A harc legvégén viszont a gonosz is-
mét szabad kezet kap egy rövid időre,
és teljes mértékben bemutathatja, mi-
lyen a világ az ő elképzelése szerint.
Ekkor  bekövetkezik  az,  amit  Jézus
Krisztus  mondot:  abban  az  időben
„dermesztő félelem lesz úrrá az embe-
reken  annak  várása  miat,  amik  e
földre következnek” (Lukács 21:26).

Sok teremtett világ
De térjünk vissza a kezdetekhez! Is-
ten  minden  teremtményét  saját  ma-
gához hasonlóvá, tökéletessé és jóvá
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alkota  (1Mózes  1:26,31;  Ezékiel
28:12-15). Nem létezet rossz, az egész
világmindenség tökéletes békében és
örömben élt. Ez igaz volt a teremtet
világokra, a világegyetem központjá-
ra  (amit  mennynek  nevezünk)  és  a
Földre is.

A  Biblia  szerint  ugyanis  a  Teremtő
sok lakot világot alkotot. Ezt láthat-
juk Jób könyve első részéből, ahol Is-
ten fai a Teremtő elé járulnak. Jézus
példázatának  99  báránya  is  ezen  el
nem bukot világokat  jelképezi;  a jó
pásztor (Jézus) az 1 elveszet bárány
(a Föld) megkeresésére és megmenté-
sére indul (Lukács 15:3-10). Bár a pél-
dázatot  legtöbbször  az  elveszet em-
berekre  alkalmazzák,  azonban  az  is
igaz,  hogy  Jézus  egész  bolygónkért
jöt,  mely teljes mértékben az ellen-
ség rabságában sínylődöt (lásd még
Jób 38:7).

A menny az  a  találkozóhely,  ahol  a
Teremtő  találkozik  és  tanácskozik  a
közte és a lakot világok közöt kap-
csolatot tartó angyalokkal (az angyal
szó jelentése:  hírnök, hírvivő, követ,
küldöt). Ezek egyrészt Isten küldötei
a lakot világok felé, másrészt a vilá-
gok küldötei Istenhez és a mennyei
(galaktikus)  tanácsba  (lásd  Dániel
könyve 7. rész).

Szabad akarat
Bár kezdetben minden jó volt, valami
mégis lehetőséget adot a rossz létre-
jötére: a szabad akarat. Isten e nélkül
is létrehozhata volna teremtményeit,
de  gondoljunk  bele:  milyen  szeretet
az,  amit  kikényszerítenek?  Egyálta-
lán:  hogyan  érezzük  magunkat,  mi-
kor olyasvalamire (tanulásra, munká-
ra stb.) kényszerítenek, amit mi nem
szeretnénk  megtenni?  Teremtőnk
tudja,  hogy valódi  szeretet  csak  ön-
kéntes alapon létezhet, és ezért min-
den  teremtményét  úgy  alkota  meg,
hogy eldönthesse, viszonozza-e Alko-
tója  szeretetét,  vagy  kétségbe  vonja
jóságát.  Isten  minden  értelmes  te-
remtményét teljes értékű, szabad aka-
ratal hozta létre.

Az  Isten  kormányzata  elleni  lázadás
történetét  aligha  lehet  érthetőbb  és
világosabb  módon  bemutatni,  mint
ahogy azt a következő idézet teszi.

A lázadás eredete
[Az alábbi részlet E.G. White: Pátriár-
kák és próféták c.  könyvének „Miért
engedte meg Isten a bűnt?” c. fejeze-
tét  tartalmazza  kivonatosan.  A  Bib-
lia-versek  a  Károli  fordításból  szár-
maznak.  Az  alcímeket  a  szerkesztő
adta hozzá.]

„»Az  Isten  szeretet« (1Jn  4:16).  …  Ez
mindig így volt, és mindig így is lesz…

A teremtő erő minden megnyilvánulá-
sa a végtelen szeretet egy-egy kifejező-
dése. Isten korlátlan uralma együt jár
az áldások teljességével, amelyet min-
den teremtet lénynek felkínál…
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A jó és gonosz közöti nagy küzdelem
története ...  szintén Isten változatlan
szeretetéről tesz bizonyságot.

Isten munkatársa
A világegyetem Ura nem egyedül vé-
gezte jóságos munkáját. Volt egy tár-
sa – munkatársa –, aki meg tudta ér-
teni szándékait, és vele tudot örülni a
teremtet  lények  boldogításában.
»Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala
az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kez-
detben  az  Istennél  vala« (Jn  1:1-2).
Krisztus, az Ige, Isten egyszülötje egy
volt az örökkévaló Atyával – termé-
szetében,  jellemében,  szándékaiban.
Ő volt az egyetlen olyan lény, aki ta-
nácskozni tudot Istennel, és osztozni
szándékában. [...]

Az Atya a Fiú által teremtet minden
mennyei  lényt.  »Ő benne  teremtetet
minden [...] akár királyi székek, akár
uraságok,  akár  fejedelemségek,  akár
hatalmasságok:  minden ő  általa  és  ő
reá nézve teremtetek« (Kol 1:16).  Az
angyalok Isten szolgái, akik a tőle ál-
landóan áradó fényben ragyognak, és
gyors szárnyakon sietnek, hogy vég-
hezvigyék  akaratát.  De  a  Fiú,  a  fel-
kent Isten,  »az ő dicsőségének vissza-
tükröződése, és az ő valóságának kép-
mása, aki hatalma szavával fenntartja
a  mindenséget«,  magasabb  rendű  az
angyaloknál (Zsid 1:3-4) [...]

Önzetlen szeretetszolgálat
Mivel Isten kormányzásának alapja a
szeretet törvénye, az értelmes lények
csak akkor lehetnek boldogok, ha tö-
kéletes  összhangban élnek [...]  nagy-

szerű elveivel. Isten minden teremtmé-
nyétől  azt  kívánja,  hogy  szeretetből
szolgálja – amely szolgálat jellemének
értékeléséből  fakad.  Nem  örül  a  ki-
kényszerítet szolgálatnak. Ő minden-
kinek szabad akaratot ad, hogy önként
szolgálhassa Őt.

Ameddig minden teremtet lény sze-
retetből engedelmeskedet,  mert  sze-
rete Istent, az egész világegyetemben
tökéletes  összhang  uralkodot.  A
mennyei  sereg  boldogan  teljesítete
Teremtője akaratát [...] és amíg az Is-
ten  iránti  szeretet  mindennél  fonto-
sabb volt, az egymás iránti szeretetet
bizalom  és  önzetlenség  jellemezte.
Semmiféle  disszonáns hang nem za-
varta meg a menny harmóniáját. De
ez a boldog állapot megváltozot.

Az első lázadó
Volt valaki, aki visszaélt azzal a sza-
badsággal,  amelyet  Isten  adot  te-
remtményeinek.  Tőle  származik  a
bűn,  aki  Krisztus  után  az  első  volt,
akit Isten a legjobban kitüntetet. [...]
Lucifer, a »hajnal fa«, a szent és ma-
kulátlan, volt az első oltalmazó kérub.
A hatalmas Teremtő mellet volt,  és
az örökkévaló Istent elborító dicsőség
szakadatlanul hulló fénysugarai meg-
nyugodtak rajta.  »Így szól az Úr Isten:
Te  valál  az  arányosság  pecsétgyűrűje,
teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben
[...]  Valál  felkent oltalmazó Kérub [...]
Feddhetetlen valál utaidban atól a nap-
tól  fogva,  melyen teremtetél,  míg  go-
noszság  nem  találtaték  benned« (Ez
28:12-15).

Lucifer lassanként helyt adot az ön-
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felmagasztalás vágyának. A Szentírás
ezt  mondja:  »Szíved  felfuvalkodot
szépséged miatt; megrontotad bölcses-
ségedet  fényességedben« (Ez  28:17).
»Ezt  mondád  szívedben:  [...]  hasonló
leszek  a  Magasságoshoz« (Ésa
14:13-14).  Ez a  hatalmas angyal,  aki
minden  dicső-
ségét  Istentől
kapta,  eljutot
oda,  hogy  ezt
magának tulaj-
donítota.  Nem
volt  megelé-
gedve  pozíció-
jával, pedig na-
gyobb  megbe-
csülésben
részesült,  mint
a  mennyei  se-
reg.  Merészke-
det a  csakis  a
Teremtőnek ki-
járó  hódolatot
magának  kí-
vánni [...] Meg-
kívánta  azt  a
dicsőséget,
amellyel a vég-
telen Atya a Fiát ruházta fel, ez az an-
gyalfejedelem arra a hatalomra pályá-
zot,  amelyre  egyedül  Krisztusnak
volt joga.

Elvetett figyelmeztetések
Ekkor megbomlot a menny tökéletes
harmóniája. Lucifer a Teremtő helyet
önmagát  akarta  szolgálni.  Ezt  látva,
balsejtelem támadt azokban, akik Is-
ten dicsőségét a legfontosabbnak tar-

toták.  A mennyei  tanácsban az  an-
gyalok  kérlelték  Lucifert.  Isten  Fia
felhívta fgyelmét a Teremtő nagysá-
gára,  jóságára  és  igazságos  voltára,
törvényének szentségére és változha-
tatlanságára. Isten maga hozta létre a
menny  rendjét;  és  ha  Lucifer  eltér

atól,  meggyaláz-
za  alkotóját,  és
romlást  hoz  ön-
magára. De a vég-
telen  szeretetel
és  irgalommal
adot fgyelmezte-
tés  csak  ellenál-
lást váltot ki Lu-
ciferből.  Engedte,
hogy  a  Krisztus-
sal  szembeni  fél-
tékenysége  el-
uralkodjék benne,
és még elszántabb
let.

Ez  az  angyalfeje-
delem  el  akarta
vitatni  Krisztus
felsőbbségét,  és
ezzel megkérdője-
lezte  Isten  böl-

csességét és szeretetét. E cél érdeké-
ben ez a nagy koponya, aki seregei-
ben első volt Krisztus után, kész volt
erejét  latba  vetni.  De  Ő,  aki  szabad
akaratot adot minden teremtményé-
nek, senkit sem hagyot védtelenül e
megzavaró  álokoskodással  szemben,
amellyel  a  lázadás  megpróbálta  iga-
zolni önmagát. A nagy küzdelem el-
indulása előt mindenkinek világosan
kellet látnia annak akaratát, akinek a
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bölcsessége és jósága minden örömük
forrása volt.

A Világegyetem Királya összehívta a
menny  seregeit,  hogy  jelenlétükben
mondja el, milyen helyet tölt be való-
jában Fia, és hogy milyen viszonyban
van a teremtet lényekkel. Isten meg-
osztota trónját Fiával, és az örökké-
való, önmagában létező Lény dicsősé-
ge  körülövezte  mindketőjüket.  A
szent angyalok a trón köré gyűltek –
egy hatalmas, megszámlálhatatlan so-
kaság  –,  »tízezerszer  tízezer  és  ezer-
szer ezer« (Jel 5:11) ; a legdicsőbb an-
gyalok  mint  szolgák  és  alatvalók,
akik  örvendeztek  az  Istenségtől  reá-
juk hulló fényben. A Király a menny
egybesereglet lakói előt kijelentete,
hogy senki más, csak Krisztus,  Isten
egyszülötje  értheti  meg  teljesen
szándékait,  és az Atya Őt bízta meg
akaratának végrehajtásával. Isten Fia
a menny összes seregének teremtésé-
ben megvalósítota az Atya akaratát.
Őt  és  Istent  illeti  meg  hódolatuk és
hűségük. Krisztus később is – a Föld
és lakói megteremtésében is – gyako-
rolta  isteni  hatalmát.  De  soha  nem
akart  saját  magának  hatalmat  vagy

felmagasztalást Isten terve ellenében,
hanem az Atya dicsőségét magasztal-
ta fel,  és  az Ő jóságos és  szeretetel
teljes szándékát hajtja végre.

Az  angyalok  örömmel  ismerték  el
Krisztus  felsőbbségét,  és  leborulva
előte szabad folyást engedtek szere-
tetüknek  és  imádatuknak.  Lucifer  is
meghajolt  velük,  de szívében valami
furcsa,  vad  küzdelem  dúlt.  Igazság,
méltányosság  és  hűség  küzdöt  az
irigység és féltékenység ellen. Mintha
a szent angyalok egy ideig magukkal
ragadták  volna  befolyásukkal.  Ami-
kor a dicsőítő ének dallamos melódiá-
ja sok ezer boldog hangtól felerősöd-
ve  szárnyra  kelt,  mintha  elfojtota
volna a gonoszság szellemét. Kimond-
hatatlan  szeretet  vibrált  át  egész  lé-
nyén; szíve együt dobbant Isten bűn-
telen tisztelői szívével, ő is szerete és
imádta az Atyát és a Fiút. De saját di-
csősége  újra  gőggel  töltöte  el.  Fel-
sőbbség utáni vágya visszatért, és fél-
tékenysége újra feltámadt Krisztussal
szemben.  A  nagy  megbecsülést,
amelyben részesült, nem Isten külön-
leges ajándékaként értékelte, és ezért
az nem keltet benne hálát Teremtője
iránt.  Sütkérezet szépségének és di-
csőségének  fényében,  és  Istennel
egyenlő  méltóságra  pályázot.  A
mennyei sereg szerete és tisztelte Lu-
cifert.  Az  angyalok  örömmel  végre-
hajtoták parancsait. Ő mindegyiknél
bölcsebb és dicsőbb volt. De Isten Fia
az Atyával azonos hatalmával és te-
kintélyével őfelete állt.  Osztozot az
Atya szándékaiban, míg Lucifer nem
volt ennyire beavatva terveibe.  »Mi-
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ért Krisztus a felsőbbrendű?« – kér-
dezte ez a hatalmas angyal –  »Miért
tünteti ki Isten Őt jobban, mint Luci-
fert?«

Függetlenségi propaganda
Elhagyva az Atya közelében elfoglalt
helyét, Lucifer elment, hogy széthint-
se az elégedetlenség szellemét az an-
gyalok közöt. Titokban dolgozot, és
valódi  szándékát  egy  ideig  az  Isten
iránti tisztelet látszata alá rejtete. A
mennyei  lényeket  kormányzó törvé-
nyekkel  kapcsolatban  kezdet  kéte-
lyeket sejtetni. [...] Az angyalok nem
olyan lények,  akik  szégyent  hozhat-
nának  Istenre;  minden  gondolatuk
szent;  ők  sem  tévedhetnek  inkább,
mint Isten maga. Luciferrel szemben
igazságtalanság – állítota –, hogy Is-
ten Fiának az Atyával egyenlő helye
van. Hiszen őt is tisztelet és megbe-
csülés illeti meg. Ha ez az angyalfeje-
delem elfoglalhatná igazi,  magasztos
helyét, nagyon jó származna ebből az
egész mennyei seregnek; mert ő sza-
badságot akar mindnyájuknak bizto-
sítani. Most még eddigi szabadságuk
is véget ért,  mert Isten egy abszolút
Uralkodót  helyezet  föléjük,  akinek
tekintélye  előt  mindenkinek  hódo-
latal kell adóznia. Ezek voltak azok a
ravasz megtévesztések, amelyek Luci-
fer  mesterkedései  folytán  gyorsan
tért hódítotak a mennyben.

Krisztus helyzetében és tekintélyében
nem történt változás. Lucifer irigysé-
ge,  megtévesztése  és  a  Krisztuséval
azonos helyre való igénye szükséges-
sé  tete  Isten  Fia  valódi  helyének

meghatározását. De ez a hely kezdet-
től  fogva  ugyanaz  volt.  Sok  angyalt
azonban elvakítotak Lucifer félreve-
zető állításai.

Kihasználva  a  hozzá  beosztot  szent
lények iránta való szeretetét, hűségét
és  bizalmát,  olyan  ravaszul  csepeg-
tete lelkükbe a saját bizalmatlanságát
és  elégedetlenségét,  hogy  mesterke-
dését nem ismerték fel. Lucifer Isten
szándékait  hamis  megvilágításban
mutata be – félremagyarázva és  el-
torzítva őket, hogy viszályt és elége-
detlenséget  keltsen.  Alatomosan  rá-
vete hallgatóit, hogy adjanak hangot
érzéseiknek;  majd szavaikat  ismétel-
gete,  amikor ez  szolgálta  célját.  Így
akarta bebizonyítani, hogy az angya-
lok nem teljesen értenek egyet Isten
kormányzásával.  Míg  az  Isten  iránti
teljes  hűséget  színlelte,  azt  hangsú-
lyozta, hogy a menny rendjén és tör-
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vényein  változtatni  kell  Isten  kor-
mányzatának állandósága érdekében.
Míg azon dolgozot, hogy [...] a saját
elégedetlenségét becsepegtesse a hoz-
zá beosztot angyalok lelkébe, látszó-
lag  az  elégedetlenséget  igyekezet
megszüntetni.  [...]  Míg  titokban  vi-
szályt  és  lázadást  szítot,  a  legna-
gyobb furfanggal azt a látszatot kel-
tete, mintha egyedüli célja az lenne,
hogy  elmélyítse  a  hűséget,  és  meg-
őrizze az összhangot és békét.

Az  elégedetlenség  ily  módon  felszí-
tot szelleme elvégezte a maga átkos
munkáját. Jóllehet nem volt nyílt zen-
dülés, a megosztó érzések észrevétle-
nül  kialakultak  az  angyalok  közöt.
Egyeseknek  tetszetek  Lucifer  céloz-
gatásai  Isten kormányzata ellen.  Bár
mindeddig tökéletes összhangban él-
tek az Isten által létrehozot renddel,
most elégedetlenek és boldogtalanok
voltak, mert nem tudták átlátni Isten
kikutathatatlan szándékait. Kifogásol-
ták,  hogy  felmagasztalja  Krisztust.
Készek  voltak  Lucifert  támogatni,
amikor Isten fáéval azonos hatalmat
követelt  magának.  De  a  hűséges  és
igaz  angyalok  Isten  rendelkezéseit
bölcseknek és igazságosaknak tartot-
ták, és a hűtlen lényt igyekeztek Isten
akaratára  ráhangolni.  Krisztus  Isten
Fia volt ; egy volt vele már az angya-
lok életre  hívása előt is.  Örökké az
Atya jobbján volt;  eddig  soha senki
nem  kérdőjelezte  meg  elsőbbségét,
ami annyi áldást jelentet mindenki-
nek, aki jóságos uralma alá került. A
menny harmóniáját soha nem zavarta
meg  semmi.  Miért  lenne  most  vi-

szály?  A  hű  angyalok  ennek  a  vi-
szálynak csak a retenetes következ-
ményeit  láták,  és  könyörögve taná-
csolták  az  elégedetleneknek,  hogy
mondjanak  le  szándékukról,  és  a
menny kormányzatához való ragasz-
kodásukkal tegyenek bizonyságot Is-
ten iránti hűségükről.

Lucifer utolsó esélye
Jelleméhez méltó nagy irgalmában Is-
ten sokáig eltűrte Lucifert és követőit.
Mindeddig ismeretlen volt a menny-
ben az elégedetlenség és lázadás szel-
leme. Ez új dolog volt – furcsa, titok-
zatos,  megmagyarázhatatlan.  Lucifer
maga sem ismerte fel először érzései-
nek valódi  jellegét.  Egy ideig  félt  is
kifejezni  képzelődéseit,  és  azt,  ami
lelkében  végbement.  Mégsem hesse-
gete  el.  Nem láta,  merre  sodródik.
Isten pedig mindazt megtete, amit a
végtelen  szeretet  és  bölcsesség  csak
ki tud gondolni, hogy meggyőzze őt
tévedéséről.  Bebizonyosodot,  hogy
elégedetlenségének nincs semmi oka,
és Isten meglátata vele, mi lesz a kö-
vetkezménye, ha kitart a lázadásban.
Lucifer  meggyőződöt  arról,  hogy
nincs igaza. Láta, hogy  »igaz az Úr
minden ő utában, és minden dolgában
kegyelmes« (Zsolt 145:17) ; hogy az is-
teni törvények igazságosak, és tudta,
hogy ezt az egész menny előt el kell
ismernie. Ha ezt megtete volna, meg-
menthete  volna  önmagát,  és  meg-
menthetet volna sok angyalt.  Ekkor
még nem dobta el teljesen Isten iránti
hűségét.  Habár  elhagyta  oltalmazó
kérubként elfoglalt helyét, de ha kész
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let  volna  visszatérni  Istenhez,  elis-
merve  a  Teremtő  bölcsességét,  és
megelégedet  volna  azzal  a  hellyel,
amelyet Isten a maga csodálatos ter-
vében  neki  szánt,  visszakapta  volna
hivatalát. Eljöt a végső döntés ideje:
vagy teljesen meghódol Isten korlát-
lan uralma előt, vagy nyíltan lázad.
Már-már majdnem úgy döntöt, hogy
visszatér, de büszkesége nem engedte.
Annak, akit Isten oly nagyon kitünte-
tet,  túl  nagy  áldozat
let  volna  beismerni,
hogy  tévedet,  hogy
csak  képzelget.  Túl
nagy áldozat  let vol-
na  meghódolnia  egy
olyan  tekintély  előt,
akiről azt akarta bebi-
zonyítani,  hogy  igaz-
ságtalan.

A  könyörületes  Te-
remtő  Lucifert  és  kö-
vetőit  irántuk  érzet
szeretetében  és  szá-
nalmában vissza akar-
ta rántani a pusztulás
szakadékától, amelybe
már-már belebuktak. De irgalmát fél-
remagyarázták. Lucifer Isten türelmé-
re a saját felsőbbségének bizonyítéka-
ként  mutatot  rá,  annak  jeleként,
hogy a világegyetem Királya még tel-
jesíteni  fogja  az  ő  kikötéseit.  Ha  az
angyalok  szilárdan  kitartanak  mel-
lete – mondota – még megkaphat-
ják mindazt,  amire  vágynak.  Lucifer
makacsul védte saját  álláspontját,  és
teljesen belevetete magát az alkotója
elleni  nagy küzdelembe.  Így történt,

hogy Lucifer,  »a fényhordozó«, Isten
dicsőségének  részese,  trónjának  őre,
törvényszegés által Sátánná, Isten és
a szent lények »ellenségévé«, és azok
megrontójává  let,  akiket  Isten  az  ő
irányítása és védelme alá helyezet.

Ellenkormány
Megvetéssel  utasítota  el  a  hűséges
angyalok  érvelését  és  kérlelését,  rá-
szedet  rabszolgáknak  bélyegezve

őket.  Krisztus  elsőbbsé-
gét  önmaga  és  az  egész
mennyei  sereggel  szem-
beni  igazságtalanságnak
minősítete.  Nem engedi
tovább – mondta –, hogy
a  mennyei  sereg  jogait
megsértsék.  Soha  többé
nem  fogja  elismerni
Krisztus felsőbbségét. El-
határozta,  hogy  igényt
tart  a  neki  járó  megbe-
csülésre, és kezébe veszi
azok  irányítását,  akik
követői lesznek. A sorai-
ba  lépőknek  új  és  jobb
kormányzást  ígért,
amelyben mindenki sza-

badságot  élvez.  Sok  angyal  jelezte,
hogy elfogadja őt vezetőjének. Hízel-
gő  volt  számára,  hogy ilyen  helyes-
léssel  fogadták  ajánlatait,  és  azt  re-
mélte,  hogy megnyer magának min-
den  angyalt;  hogy  egyenlő  lesz
magával  Istennel  és  hogy  a  menny
egész  serege  engedelmeskedni  fog
neki.

A hűséges angyalok még mindig kér-
lelték  Lucifert  és  szimpatizánsait,
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hogy hódoljanak meg Isten előt. El-
mondták,  milyen elkerülhetetlen kö-
vetkezményekkel  jár,  ha  erre  nem
hajlandók:  Ő,  aki  teremtete  őket,
meg tudja dönteni hatalmukat, és sú-
lyosan megbünteti vakmerő lázadásu-
kat. Egy angyal sem ellenkezhet sike-
resen  Isten  törvényével,  amely  oly
szent, mint Isten maga. Mindnyájukat
inteték,  hogy ne hallgassanak Luci-
fer megtévesztő okoskodására, és kér-
lelték őt és követőit, hogy késedelem
nélkül  lépjenek  Isten  elé,  és  vallják
meg, hogy tévedtek, amikor megkér-
dőjelezték bölcsességét és tekintélyét.

Sokan készek voltak megfogadni ezt a
tanácsot,  megtérni elégedetlenségük-
ből, és ismét keresni az Atya és a Fiú
kegyét.  De  Lucifer  tarsolyában  volt
egy  másik  megtévesztés  is.  Ez  a  te-
kintélyes  lázadó  ekkor  kijelentete,
hogy a hozzá csatlakozó angyalok túl
messzire mentek ahhoz, hogy vissza-
fordulhassanak;  hogy ő  ismeri  Isten
törvényét,  és  tudja,  hogy Isten  nem
fog megbocsátani. Azt mondta, hogy
mindazoknak,  akik  meghódolnak  a
menny tekintélye  előt,  tisztségüktől
megfosztotan nem lesz többé becsü-
letük. Ő maga elhatározta, hogy soha
többé  nem  fogja  elismerni  Krisztus
tekintélyét. Az ő és követői számára –
mondta – csak egy marad: hogy kö-
veteljék ki szabadságukat, és vívják ki
jogaikat, amit Isten nem volt hajlandó
megadni nekik.

Az igaz volt, hogy Sátán túl messzire
ment  ahhoz,  hogy  visszatérhessen.
De  nem így  volt  ez  azokkal,  akiket
megvakítot  csalásaival.  Számukra  a

hűséges  angyalok  tanácsaikkal  és
kérlelésükkel megnyitoták a remény
ajtaját.  Az  intés  megfogadásával  ki-
menekedhetek volna Sátán csapdájá-
ból. De hagyták, hogy a büszkeség, a
vezetőjük iránti szeretet, és a korlát-
lan szabadság utáni vágy úrrá legyen
rajtuk.  Végül  elutasítoták  az  isteni
szeretetől és irgalomtól áthatot kér-
lelést.

Megtévesztő hazugságok
Isten hagyta, hogy Sátán addig foly-
tassa munkáját,  amíg az engedetlen-
ség szelleme tényleges lázadássá érik.
Terveinek  teljesen  ki  kellet  bonta-
koznia,  hogy  mindenki  megláthassa
valódi jellegüket és céljukat. Lucifer-
nek,  mint  felkent  kérubnak,  nagyon
magas rangja volt. A mennyei lények
mélységesen szereték,  és  neki  nagy
befolyása volt rájuk. Isten nemcsak a
menny  lakóit  kormányozta,  hanem
minden létező világot is, amelyeket Ő
teremtet. És Lucifer arra a következ-
tetésre jutot, hogy ha a menny an-
gyalait bele tudja vonni a lázadásba,
ugyanezt megteheti a világokkal is.

Agyafúrtan képviselte a maga igazát,
cselt  és  csalást  alkalmazva  céljai  el-
éréshez.  Nagyon  jól  tudot  megté-
veszteni.  Elrejtve  valódi  szándékát,
előnyhöz jutot. Minden tetét  olyan
titokzatosság  fedte,  hogy  az  angya-
loknak nehéz volt  leleplezni munká-
jának igazi jellegét. Amíg azt teljesen
ki nem bontakoztata, a gonoszságot
nem lehetet a maga valódi mivoltá-
ban meglátatni. Elégedetlensége nem
tűnt volna lázadásnak. Még a hűséges
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angyalok  sem  tudták  teljesen  felis-
merni  jellegét,  vagy  meglátni  azt,
hogy Lucifer munkája hova vezet.

Lucifer először úgy irányítota kísér-
téseit,  mintha neki semmi köze nem
let volna hozzájuk. Azzal vádolta az
angyalokat,  akiket  nem tudot telje-
sen maga mellé állítani, hogy nem tö-
rődnek a mennyei lények érdekeivel.
Pontosan azzal vádolta a hűséges an-
gyalokat,  amit ő maga csinált.  Mód-
szere volt szövevényes okoskodások-
kal zavarosnak feltüntetni Isten szán-
dékait.  Titokzatosságba  burkolt
mindent, ami egyszerű volt, és ravasz
kiforgatással kételyt támasztot Jahve
legvilágosabb  kijelentéseivel  szem-
ben. Magas tisztsége, amely oly szo-
ros kapcsolatban volt Isten kormány-
zatával,  nagyobb  súlyt  adot  szavai-
nak.

Isten csak az igazsággal és becsületel
összeférő  eszközöket  alkalmazhatot.
Sátán tudta használni azt, amit Isten
nem: hízelgést és csalást. Megkísérel-
te  Isten  szavát  kiforgatni,  és  hamis
színben tüntete fel kormányzatát, azt
állítva,  hogy  Isten  igazságtalanul

kényszerítet  törvényeket  az  angya-
lokra.  A meghódolás  és  az  engedel-
messég  megkövetelésével  csupán  a
maga felmagasztaltatására törekedet.
Ezért kellet a menny lakói előt, és az
összes világ előt bebizonyítani, hogy
Isten  kormányzata  igazságos,  törvé-
nye tökéletes.

A csaló leleplezése
Sátán úgy tüntete fel,  hogy ő maga
igyekszik  előmozdítani  a  világegye-
tem javát. A bitorló valódi jellegét és
igazi célját mindenkinek meg kell lát-
nia.  Időre  volt  szükség  ahhoz,  hogy
gonosz cselekedeteivel leleplezze ön-
magát.

Azt a viszálykodást, amit ő idézet elő
a  mennyben,  Isten  kormányzásának
terhére  írta.  Kijelentete,  hogy  min-
den rossz Isten kormányzatának kö-
vetkezménye. Állítása szerint az volt
a célja, hogy megjavítsa Jahve törvé-
nyeit. Ezért Isten hagyta, hogy bemu-
tassa állításainak jellegét, hogy meg-
mutassa, mit is hoznak azok a válto-
zások,  amelyeket  Isten  törvényével
kapcsolatban javasolt. Ítéljék el őt sa-
ját cselekedetei! Sátán kezdetől fog-
va azt  állítota,  hogy nem lázad.  Az
egész  világegyetemnek  látnia  kell  a
csalót leplezetlenül.

A  Végtelen  Bölcsesség  még  akkor
sem pusztítota el Sátánt, amikor már
kivetete  a  mennyből.  Mivel  Isten
csak a szeretetből fakadó szolgálatot
fogadhata el,  teremtményei  hűségé-
nek  azon  a  meggyőződésükön  kell
alapulnia, hogy Ő igazságos és jó. Mi-
vel a menny és a világok lakói nem
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voltak  felkészülve  a  bűn  jellegének,
sem következményeinek megértésére,
Sátán elpusztításában nem láták vol-
na meg Isten igazságosságát. Ha Isten
azonnal kitörölte volna az élők sorá-
ból,  egyesek  félelemből  szolgálták
volna  Istent,  és  nem  szeretetből.  A
csaló befolyása nem szűnt volna meg
egészen, a lázadás szelleme sem sem-
misült  volna  meg  teljesen.  A  meg
nem szűnő korszakokon át élő egész
világegyetem érdekében Sátánnak ki
kellet bontakoztatnia elveit, hogy az
Isten kormányzása elleni vádjait min-
den teremtet lény igazi megvilágítá-
sukban lássa, és hogy Isten igazságos-
sága és  irgalma és  törvényének vál-
tozhatatlansága  örökre  vitán  felül
álljon.

Örök biztosítékra van szükség
Sátán  lázadásának  tanulságul  kellet
szolgálnia a világegyetemnek az eljö-
vendő korszakokon át végig – a bűn
jellegéről  és  retenetes  következmé-
nyeiről  való  örökös  bizonyságtevés-
nek. Sátán uralmának velejárói, mind

emberekre,  mind  angyalokra  gyako-
rolt hatása meg fogja mutatni, milyen
gyümölcsöt terem az isteni tekintély
mellőzése.  Ez  fogja  tanúsítani,  hogy
Isten kormányzatának a létével szoro-
san összefügg a Teremtő minden al-
kotásának jóléte. Így e lázadás rete-
netes  történetének  minden  szent
lényt örökké védenie kell, hogy a tör-
vényszegés jellegét megmutatva meg-
gátolja becsapásukat; hogy megőrizze
őket a vétkezéstől és a büntetéstől.

Aki  uralkodik  az  egeken,  Ő  az,  aki
látja  kezdetől  fogva  a  véget  –  aki
előt a múlt és a jövő egyformán nyit-
va áll, és aki a bűn által okozot ke-
serveken,  sötétségen  és  pusztuláson
túl látja a maga szeretetből fakadó és
áldást hozó szándékainak megvalósu-
lását.  Bár  »felhő és homályosság van
körülte t; igazság és jogosság az ő széké-
nek erőssége« (Zsolt 97:2). És ezt a vi-
lágegyetem lakói – hűségesek és hűt-
lenek egyaránt – egy napon meg fog-
ják érteni. ■

G.R.
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Bevington naplója V.
Isten bölcsen vezet

3. fejezet (befejezés)

Ezek az odvas fák...
Összejövetelt  tartotam  Ohioban,  és
az egyik résztvevő meghívot egy má-
sik helyre is. Ahogy vége let az ösz-
szejövetelnek,  kimentem  az  erdőbe,
hogy  tisztázzam  a  meghívást.  Be-
másztam egy odvas fába, kint ugyanis
elég hűvös volt már az ősz. Ot Isten
azt mondta nekem, hogy menjek, te-
hát elmentem.

Három este prédikáltam, utá- na
viszont közölték, hogy többé
nem prédikálhatok az
iskolaépületben.
Mivel  ponto-
san  tudtam,
hogy  Isten
küldöt  ide,
ismét  kimentem
az erdőbe, egy másik od-
vas fatörzsbe.

Már  öt  napja  voltam  ot,  leborulva,
amikor szokatlan helyzet állt elő. Éh-
ség fogot el, ami általában azt jelenti,
hogy  vége  a  böjtnek.  Ugyanakkor
tudtam, hogy még nem vívtam ki  a
győzelmet abban a dologban,  amiért
imádkoztam. Elhatároztam, addig ma-
radok, amíg meghallom a menny üze-
netét,  vagy  meghalok  a  fatörzsben.
Az éhségem növekedet és gyengének

éreztem  magam.  Általában  mindkét
érzet  azt  bizonyítja,  hogy  a  böjtöt
meg lehet törni, ti. meg van nyerve a
csata.  Ezt  azért  említem  meg,  hogy
rávilágítsak,  milyen  veszélyes  sablo-
nokban gondolkodni – Isten munká-
jának ugyanis egyáltalán semmi köze
a sablonokhoz.

Váratlan vendéglátók
Ez a faüreg elég kicsi volt,  úgyhogy
kissé össze kellet préselnem magam.
Csak  néha  nyújtóztatam ki  a  karo-
mat  magam  elé.  Azóta,  hogy  meg-

éheztem,  már  a
második  24

órás  vir-
rasz-
tásba
kezd-

tem  bele.  Éppen
azt panaszoltam el az
Úrnak, hogy éhes va-
gyok, és elégedetlen
az  eddigi  ered-

ménnyel,  majd
nyújtóztam egyet.

Hirtelen valami  szokatlan
dolog akadt a kezembe. Többet is ta-
láltam,  és  miután mindet  összeszed-
tem, megállapítotam, hogy makkok.
Indítatást  éreztem,  hogy megegyem
őket. Soha nem rajongtam a makkért,
de ezek nagyon fnomak voltak.
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Ezután viszont elgondolkoztam, vajon
honnan  jötek  ezek  a  makkok  –
ugyanis  frissnek  tűntek.  Vajon  mi-
lyen régóta voltak it? És hogy lehet,
hogy eddig nem éreztem, pedig eddig
is  hányszor  kinyújtotam már  a  ka-
rom ugyanilyen távolságra?

Ezek a kérdések merültek fel bennem,
és választ kellet találnom. Megetem
mind a hat makkot, amitől felfrissülve
éreztem magamat. Ez este hat órakor
volt  (gyufát  gyújtotam,  hogy  meg-
tudjam az időt). A fatörzsben voltam
egész éjszaka. Másnap reggel, amikor
kinyújtóztam,  ismét  találtam  hat
makkot. Körbetapogatóztam, de nem
találtam többet, csak azt a hatot.

Így történt, hogy négy napon keresz-
tül – amíg imában végére nem jártam
az  ügynek  –  napjában  háromszor
mindig hat makkot találtam ebben az
odvas  fatörzsben.  Összesen  tehát  10
napot voltam ot, és a végére nagyon
kíváncsi letem, hogyan kerülnek oda
mindig a makkok. Ezért az utolsó na-
pon kimásztam a fatörzsből, benntar-
tózkodásom jeleként othagytam a ci-
pőmet a bejáratánál, én pedig egy ki-
csit  távolabb,  egy  másik  faodúban
rejtőztem el. Pontban 11:45-kor jöt is
hat  nagy,  szürke mókus! Sorban rá-
ugrotak  a  fatörzsre  és  beejteték
makkjukat egy oldalsó lyukon. Öröm-
könnyekben törtem ki:

– „Csodálatos, csodálatos, az én Iste-
nem  e  hat  mókus  által  etetet
engem!”

Könnyeztem  örömömben  arra  gon-
dolva,  hogy  Ő  annyira  odafgyelt

szükségleteimre, hogy ezeket az okta-
lan  állatokat  állítota  szolgálatába.
Nem csak Illést  táplálták az  állatok!
Visszakúsztam a fatörzsbe,  és ó,  mi-
lyen alázatra jutotam akkor! Sokszor
kívánom, bárcsak olyan alázatban le-
hetnék mindig, mint akkor!

Kivívott győzelem
Miután még négy órát töltötem ot,
látam,  hogy  tizenhárom férf  és  nő
leborulva  imádkozik  az  iskolaépület
előt – pontosan ot, ahonnan 10 nap-
pal  ezelőt  kiraktak.  Nem  tudták,
hogy a közelben vagyok. Kimásztam
a  fatörzsből  és  alighogy  elindultam
lefelé a dombon, már jöt is  szembe
valaki – az az ember volt, aki kitet a
házából és az iskolaépületből is.  Ko-
pasz volt és úgy nézet ki, mint azok a
vad és szilaj indiánok, akiket Dakotá-
ban  látam.  Nem  tudtam,  mit  fog
majd  tenni.  Egyet  viszont  tudtam:
rendben vagyok Istennel. Amikor kö-
zel ért, már előre kiabált nekem:

– „Ó,  atyaf,  imádkozz  értünk!  Úgy
örülök, hogy látlak, imádkozz értünk!
Tíz napja a pokolban vagyok!”

Gyorsan leborultunk egy kidőlt fánál.
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Ha valaha hallotál igazán imádkozni
valakit,  nos,  ez  olyan  volt!  Kétség
sem férhet  hozzá,  komolyan vete a
dolgot, így két órán keresztül könyö-
rögtünk  ügyéért.  Miután  átküzdöte
magát imádságban, így szólt:

– „Most  jöjj  el  újra  a  házunkba,  és
ma este kinyitjuk az iskolaépületet!”

Három áldot hetet töltötünk együt.
Sokan azért keresték és találták meg
Istent, mert én éhségem ellenére is ot
maradtam abban az  odvas  fában.  Ó,
az  emberek  túl  hamar  feladják;  és
csak teszik,  amit Sátán mond! Sátán
hajtot el engem ennek az embernek
az othonából és az iskolaépületből, és
ha én is másokhoz hasonlóan jártam
volna el – ha feladva a küzdelmet el-
kullogtam volna –, hol végezték vol-
na ezek a lelkek?!

Egy másik olvasat
Valakinek  valahogy  tudomására  ju-
tot a fatörzses  történetem és  állítá-
som, miszerint mókusok tápláltak en-
gem.  Éppen  a  szállásom  felé  tartot-
tam, amikor ez az illető megelőzöt és
ezt mondta:

– „Bevington úr, ha jól értem, Ön ot
volt a dombon egy odvas fatörzsben,
és állítása szerint  mókusok táplálták
Önt makkal.”

– „Honnan vete ezeket a dolgokat?”
– kérdeztem vissza.

– „Közvetlen  információm  vannak,
de  szeretném  tudni,  valóban  így
volt-e!”

– „Én pedig azt szeretném megtudni,
Ön honnan hallota ezt!”

– „Ne  törődjön  vele,  csak  válaszol-
jon, kérem!” – erősködöt tovább.

– „Nos, uram, valóban azt állítotam
és továbbra is állítom, hogy hat mó-
kus  táplált  engem  naponta  három-
szor.”

Ekkor  megállítot  az  úton  és  ezt
mondta:

– „Bevington úr, tudja, hogy Ön tol-
vaj?”

– „Nem, uram, nem tudom” – felel-
tem.

– „Nos, uram, márpedig Ön tolvaj, és
ezt  be is  tudom bizonyítani.  Azok a
mókusok  éppen  a  téli  ennivalójukat
gyűjtöték oda, és Ön azt falta fel.”

Ez mellbe vágot.  Eltűnődtem, vajon
tényleg lehetséges-e, hogy ez történt.
Valószínűnek tűnt a dolog,  úgyhogy
mire hazaértem, már én sem tudtam,
mit  gondoljak  az  ügyről.  Hogy tisz-
tázzam  a  kérdést,  másnap  délután
négy  órakor  ismét  felmentem  a
dombra,  bemásztam  a  faüregbe,  de
nem találtam egyetlen  makkot  sem.
Három egymást követő nap is próbál-
koztam, de makk nem volt soha.

Így megnyugodtam e kérdésben és vi-
lágos let, hogy Isten csak e különle-
ges alkalom erejéig tete vendéglátó-
immá a mókusokat. Úgy éreztem, Jé-
zus lábai előt heverek, és ha hiszek
Benne  és  adok  Neki  egy  esélyt,  Ő
minden  tervét  kimunkálja,  mert  Ő
tudja, mi a legjobb.
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Ne hagyd annyiban!
A kitartásnak a gyógyulás témájában
is  nagy  jelentősége  van.  Erős  meg-
győződésem, hogy betegségeink nagy
része  csak  azért  van  rajtunk,  mert
megengedtük  Sátánnak,  hogy  ránk
tegye. Az ördög tudja, hogy a szerda
esti imaóra előt annyi is elég, ha csak
egy kicsit keresztbe tesz nekünk. Alig
akad,  aki  ne engedne neki ilyenkor!
Fájdalmait  és  szenvedéseit  bőkezűen
osztja  mindazoknak,  akik  egyébként
is csak a kifogást keresik távolmara-
dásukra.

Meggyőződésem  szerint  Isten  azt
akarja,  hogy  jussunk  hitre
ígérete  felől  –  „Én  vagyok
az Úr a te gyógyítód” (2Mó-
zes 15:16) – és Sátán me-
rész  támadásaival  szem-
ben  álljunk  ki  hatá-
rozotan
vérrel
szerzet
jogain-
kért.  Én
már  har-
coltam
vele szemtől szemben ezen a küzdőté-
ren.  Sokszor  csak  a  levegőt  vagdos-
suk,  ő  viszont  erős  fegyveres,  akit
nem könnyű legyőzni ezen a terüle-
ten.

Tisztességtelen ajánlat
Egyszer  Ohioba  hívtak,  hogy  vezes-
sek  le  egy  sátoros  összejövetelt.
Imádkoztam a dologért, majd elmen-
tem. A vonatól közvetlenül a szállo-
dába kísértek. Délután volt, és hat ve-

zető – négy férf és két nő – már várt
rám.  Rögtön egy furcsa kérdést  sze-
geztek nekem:

– „Bevington testvér, mikor szeretné
megkapni a fzetségét? Most azonnal,
az összejövetel végén, vagy utólagos
részletekben? Úgy fzetünk, ahogy kí-
vánja.”

Ez  eléggé  meglepet,  mert  általában
nem halmoztak el pénzzel; az össze-
jövetelek végén nemegyszer üres kéz-
zel távoztam.

– „Miért, mennyit szoktak fzetni?” –
kérdeztem vissza.

– „Az atól függ,
hány éneke-
se  van  az

evangélistá-
nak.  Mivel

Ön  vezeti  az
éneklést,  ad-

nánk 80 dollárt.”

– „Nahát,  80  dollár!
És  honnan  veszik  ezt  a

pénzt?”

– „Ó,  ne  törődjön  azzal!  Önnek
csak annyi a dolga, hogy levezeti a

szolgálatokat,  mi  meg majd  gondos-
kodunk  a  fzetségről.  Nem  akarjuk,
hogy az evangélisták bármilyen költ-
ségekkel legyenek megterhelve.”

Nyolcvan  dollár…  Belegondoltam,
hogy sokszor egy egész év alat nem
kapok ennyit. Ez a bőkezűség szöget
ütöt a fejembe, úgyhogy tovább kér-
dezősködtem:

– „Mégis, hogy szednek össze ennyi
pénzt?”
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– „Hagyjuk ezt, atyaf, mi nem akar-
juk  ezekkel  a  részletekkel  terhelni
Önt!  A  nálunk  megforduló  többi
evangélista  sem  törődik  ezzel.  Csak
arról  kell  nyilatkoznia,  hogy  most
akarja  a  pénzt,  vagy az  összejövetel
végén.”

– „Testvérek,  úgy érzem,  okvetlenül
tudnom kell, hogyan gyűjtöték ezt a
pénzt!” – feleltem.

Az egyik testvérnő végül kibökte:

– „Nos,  először  is  belépődíjat  sze-
dünk.  Másrészt  van  néhány  árusító
standunk  is  a  területen,  amik  sok
pénzt hoznak.”

– „Mit árulnak a standoknál?” – fag-
gatam tovább.

– „Ó, csak cukorkát, szivart, dohányt,
szénsavas üdítőket, patogatot kuko-
ricát; illetve ebédet és egyéb ételeket
is. Bármit, amiből pénzt lehet csinál-
ni.”

– „És  ezt  a  sátoros  összejövetelt  is
így szervezik, ilyen alapelvek mentén,
mindezeket megengedve?!”

– „Hogyan  szerveznénk  másként?!
Ugyan milyen más forrásból lehetne
fedezni kiadásainkat?”

– „Nos,”  – feleltem – „akkor nem a
megfelelő  embert  hívták  meg.  Én
soha nem engednék meg ilyen dolgo-
kat!”

– „Hogyhogy?!”  –  csatantak  fel
egyhangúlag  –  „Talán  Ön  jobbnak
tartja magát ama neves, nagy evangé-
listáknál,  akik  már  évek  óta  járnak

sátoros  összejövetelünkre,  mely  az
egész Ohio államban páratlan?!”

– „Nézzék,  nekem  semmi  közöm
hozzájuk. Számomra ez egy lelkiisme-
reti  kérdés.  Ilyen  feltételek  mellet
nem tehetek it semmit.”

Fel is út, le is út
Ez csütörtök délután történt.  Péntek
reggel  aztán  eljötek  vagy  húszan,
kérlelni:

– „Nézze,  Bevington  testvér,  mi  ezt
az  összejövetelt  széles  körben  meg-
hirdetük,  ami  eleve  sok  kiadással
járt ; és már csak azért sem engedhet-
jük  kudarcba  fulladni,  mert  akkor
örökre elvesztenénk táboraink jó hí-
rét.  Ugyanakkor  kiadásainkat  csak
úgy  tudjuk  fedezni,  ha  mindent
ugyanúgy csinálunk, ahogyan eddig.
Különben is, tevékenységünk teljesen
legális és hivatalos; ezt minden józa-
nul gondolkodó ember beláthatja.”

Nagyon  határozotak  voltak,  de  én
nem  tágítotam  elveimtől.  Egy  asz-
szony  felállt  a  bizotságból  és  így
szólt társaihoz:

– „Hagyjuk már ezt a fúgost! Úgy-
sem prédikálna úgy, ahogy mi szeret-
nénk; csak szégyent hozna ránk min-
den téren. Hívjuk el inkább régi tarta-
lékosunkat!”

(Ismertem a  szóban  forgó  személyt:
majdnem  mindig  lerészegedik,  ami-
kor  pénzt  kap  egy-egy  összejövetel
után.) Ezután mindnyájan felálltak és
ezt mondták:

– „Rendben,  akkor  fzesse  ki  szállo-
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dai  számláját  és  távozzon városunk-
ból  gyalog  –  hacsak  nincs  sok
pénze!”

– „Jól tudok gyalogolni!” – feleltem.

Kissé  megrökönyödtek  válaszomon.
Mindenesetre  összecsomagoltam,  le-
mentem és kifzetem számláimat. 84
centem maradt és kb. 58 km gyaloglás
várt rám, két nehéz bőrönddel. Elin-
dultam, de úgy 2 km után leültem egy
fa alá és ezt mondtam:

– „Uram, kész vagyok
bőröndöstül  is  végig-
gyalogolni ezt a hosz-
szú  utat,  de  most
mégis  inkább
arra  kérné-
lek,  küldj  va-
lakit, aki felvesz!”

Megszervezett
találkozás
Úgy  éreztem,
kicsit  félre  kell
vonuljak  hosz-
szabban  imád-
kozni,  ezért
csomagjaimat  othagytam a  fa  alat,
az útszélen. Milyen jól eset az imád-
ság és a dicsőítés – valósággal felüdí-
tet! Úgy éreztem, izmaim is megerő-
södtek a hosszú útra, úgyhogy felkel-
tem és elindultam a fához.

Közelebb érve látam, hogy egy férf
és egy nő bőröndjeimet bámulja egy
kétüléses  kocsiról.  Hozzájuk  lépve
szívélyes  kézszorítással  üdvözöltem
őket, majd adtam nekik néhány szó-
rólapot. A férf megkérdezte:

– „Nem Ön az a Bevington, aki idén
nyáron sátoros összejövetelt tart it?”

– „Valóban  Bevington  a  nevem,  de
nem én tartom az összejövetelt.”

– „És mit csinál it?” – kérdezték ne-
vetve.

– „Éppen  imádkoztam  és  dicsőítet-
tem az Urat amot” – mutatam egy
fatörzsre.

Ismét nevetek, majd így szóltak:

– „Hallotuk, hogy imád-
kozot,  és  azért  álltunk

meg,  hogy  meghall-
gassuk,  miről  szól

az imája.”

– „Ahogy  jöt-
tünk  errefelé”  –

folytata a férf –
„megálltunk

egy  bolt-
nál  és
ot  el-
mond-

ták,  hogy  az
összejövetel

megtartására  mi-
féle fúgos embert kértek fel.  Szépen
hírbe hozták Önt! Ezután továbbhaj-
totunk,  és  mikor  ideértünk,  felesé-
gem  megszólalt:  »Szerintem  ez  lesz
az a hírhedt fúgos. Álljunk meg egy
kicsit!« Így kerültünk hát ide, és sze-
retnénk látni azt a fckót, akinek ki-
válóságairól úgy áradoztak a helybé-
liek. Számunkra azonban nem úgy tű-
nik,  mintha  Ön  nagyon  különbözne
Isten  bármelyik  gyermekétől…
Amúgy merre tart?”
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– „L___-be” – feleltem.

– „Mi is épp arra megyünk, ugorjon
fel!”

Az ember elvit az othonába mivel ő
is  L___-ben  élt.  Ennek  eredménye-
ként a férf, a fe-
lesége,  a  lánya,
valamint  sokan
mások is újjászü-
letek  és  meg-
szentelődtek.

Isten útjai
Egyesekben  ta-
lán  felmerül  a
kérdés,  hogy  ha
azt  a  vezetést
kaptam,  hogy
menjek el a sáto-
ros  összejövetel-
re, akkor mi dol-
gom  volt  58
km-re  onnan?
Nos,  Istennek
kész terve volt az
egész  üggyel.  Ő
azt akarta, hogy ez az ember és csa-
ládja  az  Ő  művében  munkálkodjon,
és azért választota ezt a kacskaringós
utat,  hogy  elérhesse  őket.  Azóta
evangelizációs munkába fogtak, de ha
megalkudtam volna abban a helyzet-

ben, ez a család talán üdvösséget sem
nyert volna soha! Többször is látam
és hallotam mindhármukat bizonysá-
got tenni a cincinnati-i tábori összejö-
vetelen: áldot életet éltek Istennel.

Ha  Isten  meg-
próbálta  volna
elmondani  ne-
kem  mindazt,
amit  tenni  ké-
szült,  talán
soha nem tudta
volna  megér-
tetni  velem.
Ezért  inkább
elküldöt erre a
híres  összejö-
vetelre,  majd
onnan  az  or-
szágútra.  Ez-
után  célzotan
odavezete  ezt
a  házaspárt  is,
hogy  találkoz-
zam velük.  Így
ahelyet,  hogy
részt  vetem

volna egy népszerű összejövetelen –
ahol  80  dollárt  toltak  a  képembe  –,
arra indítot, hogy Louisville-be men-
jek,  aprópénzzel  a  zsebemben,  külö-
nösebb kilátások nélkül. ■

G.C. Bevington

A következő számból: hitből megkezdet missziómunka, imaharc egy haldokló
testvérért, és egy ellenállhatatlan elhívás…
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Egyszerű receptek
Természetes táplálékok

Az egészséges táplálék egyszerű, az étel természetes ízét hangsúlyozza. Éte-
lünknek ugyanakkor meg kell felelnie a fzikai aktivitásunknak és az életmó-
dunknak is, de elsősorban táplálónak és ízletesnek kell lennie. Ételünk legyen
fnom, kívánatos és  ugyanakkor egészséges biológiai  összetételű.  Tartós és
erős egészséghez tudatos táplálkozás és életmód szükséges, fegyelmezetnek
kell lennünk, inkább hallgatva a józan észre, mint a szokásokra, vagy kiala-
kult ízlésünkre.

Az eredeti táplálék
„Azután  ezt  mondta  Isten:  Íme,
nektek adok minden maghozó fü-
vet az egész föld színén és minden
fát,  amelyen  maghozó  gyümölcs
van.  Az  legyen  az  eledeletek.”
(1Mózes 1:29)

„És azt parancsolta az ÚR Isten az
embernek:  A kert  minden fájáról
bátran egyél.” (1Mózes 2:16)

„...a  mező  füvét  egyed” (1Mózes
3:18b)

Az az  ember  tápláléka,  amit  Isten  a
teremtéskor  adot  neki.  Bár  ez  egy
kézenfekvő bibliai alapelv, csak keve-
sen értékelik kellőképpen. A Teremtő
tanácsaihoz  való  visszatérés  napja-
inkban  fontosabb,  mint  bármikor  –
saját életünk és egészségünk érdeké-
ben.

Az elvhűség jutalma
„Akkor Dániel azt mondta annak
a felügyelőnek, akit a főudvarmes-
ter Dániel, Hananjá, Mísáél és Az-

arjá fölé rendelt: »Kérlek, tégy pró-
bát szolgáiddal tíz napig! Adjanak
nekünk  zöldségféléket,  hogy  azt
együnk, és  vizet,  hogy azt igyunk.
Azután nézd meg a mi arcunkat és
azoknak az ifaknak arcát, akik a
király  ételéből  esznek,  és  amit
látsz, annak megfelelően cseleked-
jél majd szolgáiddal.«
Erre ő engedet nekik ebben a do-
logban, és próbát tet velük tíz na-
pig. Tíz nap múlva arcuk szebbnek
és  testük tápláltabbnak látszot a
többi ifúénál, akik a király ételé-
ből etek. Ezért a felügyelő elvete a
nekik rendelt ételt és bort, és zöld-
ségféléket  adot  nekik.” (Dániel
1:11-16)

Dániel  gyermekkori  neveltetéséből
fakadóan  tudta,  hogy  az  egészség
megőrzéséhez egyszerű, növényi ala-
pú táplálkozás szükséges. Visszautasí-
tota a királyi  udvar fényűző ételeit,
mert  tudta,  hogy azok megrontanák
egészségét. Életét kockáztata az elve-
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iért,  de olvashatjuk,  milyen egészsé-
get nyert hűségéért társaival együt.

Terített asztal
Nem kell aggódnunk, Isten már elvé-
gezte  a  legnagyobb  munkát  a  földi
élet kezdetén: Teremtőnk olyan élel-
miszereket alkotot számunkra, ame-
lyeket – a lehető legegyszerűbben el-
készítve  – bátran  és  bizalommal  fo-
gyaszthatunk.  Ezek  teljes  értékű,
biológiai  élelmiszerek,  kielégítőek
táplálásunkra.

Gyümölcsök,  zöldségfélék,  gabonák
és  olajos  magvak  nagy  választékát

készen kapjuk a
természet aszta-
láról,  csak  meg
kell  tanulnunk
okosan  felhasz-
nálni  és  ízlése-
sen  elkészíteni
ezeket  a  bőven
termő  ajándé-
kokat.  Ajándé-

kok, hiszen természetesen teremnek,
jóllehet a hozzáértő gondozás és szor-
galmas emberi munka is szükséges a
jó minőségű termés eléréséhez.

Növényi étrend régen és ma
Az internet segítségével sok informá-
ciót szerezhetünk régi korok táplálko-
zási szokásairól. Az ókori kultúrákkal
kapcsolatos régészeti leletek, források
tanúsága  szerint  Mezopotámia,
Egyiptom, India,  Kína,  a Görög és a
Római  birodalom népeinek táplálko-
zása is a természetesen termő növé-
nyek  felhasználásán  alapult.  Főként

gabonafélék, hüvelyesek, zöldségek és
gyümölcsök alkoták étrendjüket; hú-
sokat,  halat,  tejtermékeket  és  tojást
nem fogyasztotak  nagy mennyiség-
ben.

A drága ételekben való gazdagság, a
dőzsölés, a luxus csak a gazdagok és
tehetősek  kiváltsága  volt.  Ételeiket
frissen,  természetes  alapanyagokból
állítoták elő, nem voltak ipari élelmi-
szerek. A római légiók katonái példá-
ul  naponta  kétszer  étkeztek  és  saját
maguk főzték, sütöték ételeiket.

(Források:
htp://gondola.hu/cikkek/534495,
htp://www.letudatos.com/okor-nove
nyi-taplalkozasa-iv.html,
htp://portal.zmne.hu/download/bjkm
k/bsz/bszemle/hadtort1104203.html,
htp://www.scmonitor.hu/archivum/2
011/2011-julius-augusztus-a-romai-le
giok-logisztikaja-i  i  -resz)

Isten  teremtési  terve  szerint  tehát
Ádám és Éva ideje óta az emberi szer-
vezet legmegfelelőbb tápláléka a nö-
vényi  étrend.  Régi  korok emberi  ta-
pasztalatán kívül a mai modern táp-
lálkozástudomány sem vitatja, hogy a
szigorú növényi étrend még a legsú-
lyosabb betegségek esetén is megfor-
díthatja a leépülést és fontos része a
gyógyulásnak.

A  növényi  étrendet,  mint  alapelvet,
mindig szemünk előt kell tartanunk,
de ez nem lehet fanatikus rögeszme,
vagy szélsőségekbe vezető út. Szoká-
sainkon lépésről  lépésre szabad csak
változtatni.
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Italok
Napi italunk lehet a friss tiszta víz. Ha
valami  ízesítetre  vágyunk,  igyunk
citromos vizet :::: 5 dl víz + 1 citrom ki-
facsart leve (esetleg kicsi mézzel éde-
síthetjük).  Időnként  ihatunk  növényi
teákat is :  csipkebogyó,  édesgyökér,
rooibos tea, gyümölcsteák stb.

Diótej, mandulatej ::::  10 dkg darált dió,
mandula  1  liter  vízzel  turmixolva,
szűrve.

Zabtej:::: Vízzel leforrázot teljes zabpe-
hely, szűrve. Arányok, kívánt sűrűség
ízlés szerint.

Gyümölcsételek
A  gyümölcs frissítő,  vitamindús,  az
emésztőrendszert  mozgósító alaptáp-
lálék. Kitűnően méregtelenít, mozgás-
ra készteti a beleket, ellát a legfonto-
sabb  vitaminokkal,  ásványokkal,  cu-
korral és desztillált vízzel. Nem hizlal,
nagyobb mennyiséget ehetünk belőle
és nagyon könnyen emészthető. Csak
akkor együnk gyümölcsöt, ha igazán
éhesek vagyunk és üres a gyomrunk.
Gyümölcsétkezés  előt  20-30  perccel
is igyunk meg 1-2 pohár vizet.

Hogyan együk a gyümölcsöt?
Vegyünk egy megfelelő nagyságú tá-
nyért,  tálat  és a megmosot, meghá-
mozot, kimagozot gyümölcsöt, vagy
gyümölcsöket  gusztusosan,  ízlésesen
felszeletelve helyezzük el rajta. Az al-
mát vágjuk kis szeletekre, a narancsot
is szedjük szét  kis gerezdekre,  a ba-
nánt karikázzuk fel szépen.

A gyomornak az az ideális, ha egy ét-

kezés  alkalmával  egyféle  ételből
eszünk  meg  nagyobb  mennyiséget:
például 4-6 banán felkarikázva, mint
gyümölcsreggeli.  Ehetünk  azonban
4-5-féle friss, éret gyümölcsöt saláta-
ként is, megfelelően elkészítve. Meg-
annyi íz és zamat élvezhető így.

NEM ajánlom,  hogy  a  gyümölcsöt
tejjel,  cukorral,  fűszerekkel ízesítsük,
mert  így  már
másképpen
emésztődik.
Sokan  müzli-
vel,  gabona-
pelyhekkel,
kenyérrel  esz-
nek  gyümöl-
csöt,  én azon-
ban  ezt  nem
javaslom,
mert  ez  alkoholos  erjedést  okoz  a
gyomorban.

A  gyümölcs  különlegesen  fontos,
egészségmegőrző  hatású  élelmiszer.
Fogyasszuk  magában,  napi  rend-
szerességgel és látni fogjuk jótékony
hatásait :  rugalmas  ízületek,  ideális
testsúly,  szellemi  frissesség,  ftség,
életöröm,  tetrekészség,  fzikai  moz-
gás igénye.

Salátafélék
Zöld  leveles  salátákat használhatunk
csíkokra,  négyzetes  kis  darabokra
vágva (spenót, sóska, fejes saláta, jég-
saláta, endívia, római saláta stb.). Re-
szelt cékla, sárgarépa szintén kitűnő-
en illik bele.

Tehetünk hozzá zsenge, tejes kukori-
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cát,  zsenge  zöldhagymát,  póréhagy-
mát,  vöröshagymát, fokhagymát, lila
hagymát is ízlés szerint. Paradicsom,
uborka,  zsenge cukkini,  zöldpaprika,
retek, és más elérhető, szezonális sa-
látának való is kiváló, használjuk ki a
lehetőségeinket  és  kreatív fantázián-
kat is!

Salátánk lehetőleg friss, nyers zöldsé-
gekből álljon.

Salátaöntetek:::: citromlé + kis só + egy
teáskanál szűz olívaolaj vagy tökmag-
olaj,  tejfölre hasonlító öntet:  10 dkg
darált mandula frissen facsart citrom-
lével és kis vízzel ösz-
szeturmixolva.  Ezt
apróra  vágot  hagy-
mával,  snidlinggel
ízesíthetjük,  sőt,  sű-
rűre  készítve  körö-
zötnek is  kiváló kö-
ménnyel,  pirospapri-
kával, hagymával együt.

Paradicsomos-hagymás öntetet is ké-
szíthetünk az előbbi mandulakrém se-
gítségével.

Zöldségételek
A zöldségételek esetében szükségünk
van kis kategorizálásra, mert a zöld-
ségfélék csoportosítása előnyös lehet
számunkra.

Burgonyából készült ételek
Héjában,  sütőben sült  krumpli,  teás-
kanál  szűz  olívaolajjal,  hagymával,
zöld salátával.

Meghámozot  és  karikákra  vágot

burgonya  tepsiben  sütve,  salátával,
öntetel.

Krumplileves:  fehérrépával,  sárgaré-
pával,  zellerrel,  zöldpaprika-karikák-
kal (rántás és olaj nélkül, csak kis só-
val főzve).

Kockákra vágot burgonya,  brokkoli,
karfol,  sárgarépa-karikák  tepsiben
sütve.

A burgonya nagyon fontos táplálék, a
banánhoz  hasonló  kalóriatartalmú,
gazdag  tápanyagokban.  Zsiradékkal
együt  nagyon  nehezen  emészthető,

összetet szénhidrát.

Párolva,  főve,  sütőben
sütve  könnyen  emészt-
hető és érdemes sokfaj-
ta  krumplit  kipróbálni,
az  ízek  változatossága
miat  (sárga,  rózsa-,
kifi- stb.).

Más zöldségfélék
Karfol,  brokkoli,  káposzta,  karalábé,
padlizsán, zöldborsó, kelbimbó, zsen-
ge kukorica: párolva, főzve, tepsiben
sütve is jók, salátának, levesnek, kö-
retnek is alkalmasak. Gyakran készít-
jük el őket gyökérzöldségekkel együt
(sárgarépa,  petrezselyemgyökér,  cék-
la, zeller). Gabonafélékkel együt is fi-
nomak (rizs, köles, hajdina).

A káposzta is szokásosan fogyasztha-
tó  párolva,  levesnek megfőzve,  vagy
gabonával  együt,  például  rizzsel,
gombával elkészítve.

Száraz hüvelyesek
Bab,  borsó,  lencse:  előzetesen  beáz-
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tatva és utána főzve ízletes főzelékek,
kenhető  pástétomok  készíthetők  be-
lőlük.  Viszonylag  magas  fehérje-  és
szénhidrátartalmuk  miat  nehezeb-
ben emésztődnek, kalóriatartalmuk is
magas,  a  gabonafélékkel  közel  azo-
nos. Egy-egy adaghoz legfeljebb egy
kis teáskanál szűz olívaolajat adjunk,
hogy jól emészthető maradjon.

Különféle hagymákkal, gyökérzöldsé-
gekkel  érdemes  együt
főzni, érdemes nyers sa-
látát készíteni hozzá, de
kenyeret,  krumplit  és
egyéb  gabonaféléket
nem javasolnék, az eset-
leges  emésztési  problé-
mák miat.

Gabonaételek
Köles,  hajdina,  rizs,  búza,  kukorica,
zab,  árpa,  amaránt,  quinoa,  cirok,
rozs:  a  gabonából  készült  lepényke-
nyerek,  kásák,  főt gabonaételek na-
gyon régi táplálékok, a Biblia is szá-
mos  helyen  említi  a  gabonaételek
fontosságát.  Fontos  megjegyezni,
hogy a gabona tápláló, nagy kalória-
tartalmú,  összetet  szénhidrát,  ezért
mértékletesen  fogyasszuk,  lehetőleg
nagyon kevés zsiradék hozzáadásával
és  nyers  salátával,  zöldségekkel
együt.  (Nem ajánlot káposztafélék-
kel,  burgonyával  és  hüvelyesekkel
enni egy étkezésen belül.)

A  gabonamagokat  mosás  és  áztatás
után  megfőzhetjük,  fajtájuktól függő-
en több vagy kevesebb időt  fordítva
az elkészítésre. A rizs, köles, hajdina
például hamar elkészül, de a búza fő-

zéséhez  jóval  több  idő  szükséges.
Zöldségekkel,  salátákkal,  zöld  fűsze-
rekkel fogyaszthatjuk.

Gabonalisztekből, durvára őrölt gabo-
nadarából  ízletes  kásákat is  főzhe-
tünk;  például  a  kukoricából  készült
kása kedvelt régi étel, de búzából, ár-
pából  is  készülhet  ugyanúgy.  A víz-
ben főt kásákat ízesíthetjük kevés só-
val, zöld fűszerekkel, hagymafélékkel,

ehetjük  őket  nyers
salátákkal,  főt  vagy
párolt  zöldségekkel
együt.  Gabonaétele-
ket  lehetőleg  ne
együnk együt hüve-
lyesekkel  és  burgo-
nyával, mert ezek kü-

lön-külön  is  nehezebben  emészthe-
tők, és problémát okozhat a többféle,
összetet  szénhidrát  (gabona,  burgo-
nya)  és  a  magasabb  fehérjetartalmú
hüvelyes együt fogyasztása.

Kenyérféléket,  lepényeket is  készíthe-
tünk gabonalisztekből. Kovász nélkü-
li, vagy kovászos módon is süthetjük.
Az ókortól fogva a mai napig is na-
gyon kedvelik a Közel-Kelet  népei a
lepény formájú kenyereket. Ezek elő-
nye, hogy frissen készülnek és mind a
két oldaluk megfelelően megsül, mert
vékony  a  tészta.  Az  egészséges  ke-
nyérféle  mindig  teljes  kiőrlésű,  ter-
mészetes lisztből készül, vagyis a liszt
a gabonamag teljes egészét tartalmaz-
za a maghéjtól a sikérig. Ez az egyet-
len hasznos módja annak, ha tápláló
és egészséges kenyeret akarunk sütni.

A kovász nélküli, vékony lepénykenyér
jól átsütve egészségesebb, mint a ko-
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vászos változat, mert a kovászolás so-
rán  keletkező  kémiai  folyamatok  az
emésztés során a belekben is folyta-
tódnak, és az emésztés során kialaku-
ló erjedés, alkoholképződés emésztési
problémákat okozhat.

Érdemes kísérletezni különféle össze-
tételű, kovász-
talan  lepény-
kenyerekkel,
mert a manap-
ság  divatos,
tégla  formájú,
vagy vekni  tí-
pusú kenyerek

és cipók általában nem tudnak átsülni
eléggé a tészta vastagsága miat. Há-
zilagosan  nagyon  ízletes  kenyereket
lehet  sütni,  de  a  kovászos,  élesztős
kenyereket  soha  ne  fogyasszuk  fris-
sen,  24-48 óra szikkadási  időt  hagy-
junk  neki  és  akkor  is  pirítsuk  meg
alaposan, hogy az élesztőgombák biz-
tosan elpusztuljanak.

A  kovásztalan  lepénykenyerek  mel-
let süthetünk teljes kiőrlésű lisztből
palacsintákat is,  minimális  zsiradék-
kal, vagy anélkül, ízlés szerinti sűrű-
ségű folyékony tésztát készítve. Tölt-
hetjük zöldséggel, salátával.

Néhány jó tanács
1. Nagyon kevés zsiradékot (1-2 teáskanál) keverjünk az ételünkbe közvet-

lenül  fogyasztás  előt,  vagy őrölt  olajos  maggal  szórjuk meg.  Esetleg
dió-, mandula-tejfölt is használhatunk. Ne süssünk semmit olajban vagy
zsiradékban és ne főzzünk zsiradékkal együt ételt!

2. Lehetőleg egy étkezéskor csak egy főételt fogyasszunk a salátán, nyers
ételeken kívül. Törekedjünk arra, hogy inkább egyféle étellel lakjunk jól,
mint sok fogással.

3. Amikor főt, párolt, sült ételt eszünk, mindig együnk hozzá nyers salá-
tát, és a saláta mintegy felét, tehát 50%-át tegye ki az ételünknek. Salátát
fogyasszunk minden főételhez.

4. Étkezés előt legalább fél órával igyunk meg 2-3 pohár vizet, közben ne.
Először mindig igyunk, és csak utána együnk. Az emésztéshez víz kell,
ami evés után már nem pótolható.

5. Gyümölcsöt mindig üres gyomorra és csak önmagában együnk, ne ke-
verjük más ételekkel. A gyümölcs cukortartalma miat azonnal erjedés-
nek indul, ha más ételekkel fogyasztjuk. ■

Élő Zsolt

Következő témánk: Mozgás és lélek I.
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Vele sántikálva
Egy gyógyult térd

Térdprobléma
Feleségemnek,  Andinak 10 évvel  ez-
előt volt egy csúnya balesete: leeset
a padlásról  a  betonpadlóra,  s  ennek
következtében  súlyosan  megsérült  a
térde.  Elmentünk  az  egyik  nagyobb
kórházba,  ahol  az  orvosok  közölték,
hogy  műteni  kell.  Feleségem  úgy
döntöt,  nem vállalja  a  műtétet ;  in-
kább  imádkoztunk  és  természetes
gyógymódokat alkalmaztunk. Szépen
helyre is jöt a térde; csak néha-néha
jelentkezet  egy  kis  fájdalom  –  így
működöt évekig.

Az elmúlt egy évben azonban elkez-
det súlyosbodni a problémája: a tér-
de  néha  kiugrot  a  helyéről,  némi
ügyeskedéssel  azonban  helyre  lehe-
tet tenni.  Csakhogy ezek a fcamok
az  utóbbi  időben  egyre  gyakoribbá
váltak, míg egyszer többé nem sike-
rült  visszatenni.  Éppen  péntek  este
volt, és nagyon fájt a térde. Kisfam-
mal több órán keresztül, késő éjszaká-
ig  imádkoztunk  enyhüléséért.  Más-
nap reggelre valóban jobban let,  de
még mindig fájt.

Feleségem kezdet hozzászokni az új
helyzethez.  Bár  egyik  lába  megrövi-
dült, mivel a térde nem volt a helyén,
valahogy  mégis  megpróbált  létezni
vele.

Csábító alternatíva
Egy nagyon közeli barátunknak szin-
tén hasonló problémája volt, és vala-
hogy sikerült  kapcsolatba kerülnie a
legjobb  romániai  specialistával,  aki
tökéletesen megműtöte a térdét. Ez a
barátunk felajánlota segítségét, hogy
összehoz minket az orvossal.  Felesé-
gem azonban elutasítota, mivel bizo-
nyos volt  az imameghallgatásban, és
abban, hogy az Úr valahogyan vála-
szol majd.

Nem  sokkal  később  ez  a  barátunk
meglátogatot minket. Másodmagával
jöt, és – érdekes módon – a társának
is ugyanaz volt a problémája; nemrég
őt  is  ugyanaz  az  orvos  műtöte,  és
még éppen mankóval járt, míg telje-
sen helyre nem jön. Erről eszembe ju-
tot egy mondás:  „Amikor le  akarsz
szokni a dohányzásról, mindenki cigi-
vel kínál.”

Teljes gyógyulás
Egy  péntek  este  feleségemmel  és
kisfammal együt játszotunk az ágy-
ban, lefekvés előt, amikor Andi egy
rossz mozdulatot tet, és iszonyú fáj-
dalom  hasítot  a  térdébe.  Ó,  hogy
bántuk azt a kis játékot! Csak sírt és
sírt, míg nagy nehezen el nem aludt.
Nagyon  szomorú  voltam,  de  tovább
imádkoztam. Tudtam, hogy Isten tel-
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jesen  hatalmában  tartja  gyermekei
életét, még akkor is, ha ezt nem min-
dig látjuk.

Amikor  másnap  reggel  a  feleségem
felébredt, a térde tökéletesen a helyén
volt, ő pedig ugrándozot örömében!

Ó,  valóban megéri  várni  az Úrra,  és
nem ingadozni a Benne való bizalom-
ban, mert Ő kijelentete, hogy mi az
Ő  szeme  fénye vagyunk  (Zakariás
2:8)! ■

Vlad Ardeias (Románia)

Istenünk hatalmas és megilleti Őt dicséretünk és hálánk kegyelmének minden
megnyilvánulásáért.  Kedves  Olvasó,  ha  van Istennel  szerzet tapasztalatod,
amely Őt dicsőíti, kérünk, oszd meg velünk is, hogy kölcsönösen épülhessünk
egymás hite által. Szerkesztőségünk e-mail címe: info@hitbol.hu
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Meghívó nyári bibliakonferenciára
Ezúton is szeretetel hívunk minden kedves érdeklődőt nyári bibliakon-
ferenciánkra, melyen két ausztrál előadó, Imad Awde és Nader Man-
sour testvér szolgál majd az Igével, Jézusba vetet hitünk épülésére.

Időpont : 2014. július 22-27. (kedd-vasárnap)

Helyszín: Bükkszentkereszt, Pedagógus Szálló (Völgy utca vége)

Szállás: 4 ágyas szobákban

felnőteknek 2.500 Ft/fő/éj

18 év alati gyerekeknek 1.800 Ft/fő/éj

Étkezés: az ellátásért nem számítunk fel díjat, de praktikus okokból (be-
vásárlás)  ételt  csak  azok  számára  tudunk  biztosítani,  akik  részvételi
szándékukat előre jelzik

A részletes program és a várható témák felől weblapunkról lehet tájé-
kozódni. Jelentkezés és további információk: Fülöp László; 20/247-70-11

Keressük együt Istent, és lépjünk előre hitben!

mailto:info@hitbol.hu


Hit az ígéretekben
Isten ma is gyógyítana

Kiváltságunk kérni
Az Úr senkit sem zárt el a mások felé való szolgálatól. Ezt mondta tanítvá-
nyainak:

„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: Az én nevemben ördögöket
űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isz-
nak, nem árt nekik, betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Márk
16:17-18)

Miért  nem  visszük  betegeinket  és
szenvedőinket  Isten  elé  a  hit  karjai-
ban?  Miért  nem  tanítjuk  őket  arra,
hogy  higgyenek  a  nagy  Orvosban?
Miért nem ragadjuk meg az ígérete-
ket  és  visszük a  betegeket  Istenhez;
kérve, hogy az Ő gyógyító ereje nyi-
latkozzék  meg?  Miért  nem hivatko-
zunk erre az ígéretre:  „azokat pedig,
akik hisznek, ilyen jelek követik” :::?  Ez
Isten gyermekeinek kiváltsága, és
hitünknek minden rendelkezésre álló
eszközt meg kellene ragadnia, ami ál-
tal növekedhet.

Krisztus ígéretei most is éppoly fris-
sek,  erősek és megbízhatók,  mint  az
apostolok napjaiban. Egyesek a hit ál-
tali gyógyulás kérdését szélsőségekbe
viték,  és  ezzel  sok  kárt  okoztak.
Azonban az Istenben való hit szüksé-
gességét  mindenkor  az  egyház  előt
kellene  tartani.  Vajmi  kevéssé  va-
gyunk  kiváltságaink  tudatában.  Ve-
zessük csak be megbízatásunknak ezt
a részét is gyakorlati életünkbe! Leg-

alább  olyan  jelentősége  van  ennek,
mint az ige hirdetésének.

A hitetlenség az akadály
Ilyen jelek követik azokat, akik hisz-
nek Krisztusban, mint feltámadt Üd-
vözítőben,  aki  József  megnyílt  sírja
felet kijelentete:  „Én vagyok a feltá-
madás és az élet !” Ha azonban a mun-
kások elhanyagolják az Istennel való
kapcsolatukat,  a  megelevenítő,  élet-
adó lelki erő elektromos folyama nem
tud  teljes  gazdagságában  a  népre
áradni.  Az egyháznak fel kell ébred-
nie.

Amikor Krisztus ezen a Földön volt,
hogy visszanyerje  az  elveszet lelke-
ket,  és  helyreállítsa  Isten  erkölcsi
képmását  az  emberben,  fgyelmezte-
tések, kérlelések, intések, és az Atya
akarata  iránti  tökéletes  engedelmes-
ség példájával  hívta az  embereket  –
néhány helyen azonban mégsem tu-
dot sok hatalmas csodát tenni a hi-
tetlenség miat. Most is ez az oka an-
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nak, hogy nem látunk többet az Isten
Lelkének  emberi  elmékre  gyakorolt
mélységes munkájából,  és ezért nem
tapasztaljuk erejének megnyilvánulá-
sát a betegek gyógyításában. A hitet-
lenség az akadály közötünk és Is-
ten közöt.

Milyen szomorú,  hogy Istennek csa-
lódást okoznak, és megrabolják Őt di-
csőségétől az ige hirdetői,  mert nem
vesznek tudomást  kiváltságaikról,  és
nem növekednek a hitben és a szere-
tetben!

Fogjuk szaván Istent!
Vigyétek betegeitek hitben Isten elé!
Alázzátok  meg  szíveiteket  Őelőte,
megvallva  bűneiteket.  Ezután  imád-
kozzatok őszintén és bízva, s meglát-
játok Isten erejének hathatós munkál-
kodását. Így értitek majd meg ezt az
igét:

„Hanem a világ bolondjait válasz-
tota ki magának Isten, hogy meg-
szégyenítse a bölcseket,  és a világ
erőtleneit  választota ki magának
Isten, hogy megszégyenítse az erő-
seket,  és  a  világ  nemteleneit  és
megvetetjeit választota ki magá-
nak Isten,  és  a  semmiket,  hogy a

valamiket  megsemmisítse.” (1Ko-
rinthus 1:27-28)

Atyja trónjától egy lépésnyire Krisz-
tus ígéretet tet:  „Íme, én veletek va-
gyok minden napon a  világ végezeté-
ig.” Több  krisztusi  bölcsességre  van
szükségünk.  Ha  hitben  imádkoz-
nánk,  és  szaván  fognánk  Istent,
akkor munkálkodna érettünk. De
az  örök  valóságokba  vetet  hitünk
gyenge. A menny könyveiben súlyos
feljegyzések  tanúskodnak  ellenünk,
mert nem tetünk meg mindent a kö-
zel  és  távol  élők  üdvösségéért.  Nap
mint nap egyre kevésbé tudjuk érté-
kelni  az  örök  érdekeket.  Isten  előt
nem kedves az ilyen nyilvánvaló hi-
tetlenség.

Miért nem ragadjuk meg az ígérete-
ket, és tárjuk ezeket Isten elé élő hit-
tel? Nem szabad tovább közönyösnek
maradnunk. Ébredjünk fel kötelessé-
geink teljesítésére. Ne kövessünk má-
sokat  a  lelki  alvásban.  Fektessünk
minden ránk bízot erőt és képességet
Isten  szolgálatába,  aki  nekünk  adta
Jézust,  hogy igazságosságunk és  ha-
tóerőnk legyen. Bízzunk Benne, mert
Ő megígérte, hogy segít… ■

E.G. White

[A kiemeléseket és az alcímeket a szerkesztő adta hozzá. A teljes cikk a Men-
jetek,  és hirdessétek az evangéliumot címmel jelent meg a  Review & Herald,
1898. július 19.-ei számában.]
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Az ima ereje
Jakab 5:13-16

13 Szenved valaki közötetek? Imádkozzék!
Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen!

14 Beteg valaki közötetek?
Hívja magához a gyülekezet véneit,
és imádkozzanak érte,
és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

15 És a hitből fakadó imádság
megtartja a beteget,
és az Úr felsegíti őt.
És ha bűnöket követet is el,
bocsánatot nyer.

16 Valljátok meg
bűneiteket egymásnak,
és imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok.
Az igaz buzgó könyörgésének
nagy ereje van.

Hitből hitbe
Folyóiratunk Isten gyermekeinek lelki épülését szolgálja,

míg mindnyájan felnövekedünk Jézus hitének teljességéig.
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