


Királyi papság II.
Kiváltság és küldetés

Előző számunkban egy csodálatos isteni ígéretel foglalkoztunk, és azt tanul-
mányoztuk, hogyan vonatkozik ez a kijelentés közvetlenül ránk:

„Ti pedig választot nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon
népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas teteit annak, aki a sötétségből az
ő csodálatos világosságára hívot el titeket,” (1Péter 2:9)

Rendkívül  fontos,  hogy  tudatában  legyünk  kiválasztotságunknak.  Isten
ugyanis csodálatos tervet gondolt ki életünkre nézve, ami által valóban meg-
dicsőíthetjük Őt. Jézus Krisztus elfogadásával erre az isteni programra mon-
dunk igent, és engedjük, hogy életünkben Isten elgondolása valósuljon meg.
Kiválasztotságunk azt jelenti, hogy életünket többé nem a vakszerencse és az
emberi elgondolások irányítják, hanem Isten személyünkre szabot terve.

Ebben a tanulmányban azt fogjuk megvizsgálni, mit jelent számunkra, hogy
királyok és papok vagyunk.

Királyság
Kezdetben Isten Ádám hatalmába he-
lyezte a Föld feleti uralmat (1Mózes
1:26,28),  uralkodói  tisztjét  azonban
Sátán bitorolta el, amikor az ember a
kígyónak  engedet  a  kertben.  Ezt  a
helyzetet  Jézus  fordítota  visszájára,
aki a kereszten megtörte a bűn hatal-
mát, és Sátán uralmát (Kolossé 2:15).

Az Úr azonban nem önmagáért  sze-
rezte  vissza  a  királyságot.  Tanítvá-
nyai számára világossá tete, hogy az
Isten királyságában való részvételünk
az Atya akarata:

„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert tet-
szet a ti Atyátoknak, hogy nektek
adja az országot.” (Lukács 12:32)

Isten örömét leli abban, hogy megosz-

sza velünk Jézus királyi hatalmát, és
az Ige ezért nevez bennünket is kirá-
lyoknak.  Fontos  tehát  megértenünk,
mit jelent a Jézus királyságában való
részvételünk. Egy jól ismert messiási
prófécia  így  jellemzi  Krisztus  orszá-
gát:

„Mert  egy  gyermek  születik  ne-
künk, fiú adatik nekünk, és az ura-
lom az ő vállán lesz. Így nevezik:
Csodálatos  Tanácsadó,  Erős  Isten,
Örökkévaló  Atya,  Békesség  Feje-
delme !!! ” (Ézsaiás 9:6)

A Messiás uralkodásának legfőbb jel-
lemzője a békesség. Az Úr így tanítot-
ta tanítványait :

„Boldogok a békességre igyekezők,
mert ők az Isten fai.” (Máté 5:9)
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A  legtöbb  békétlenség  az  emberek
közöt – akár nemzetek, akár házas-
társak, akár munkatársak vagy bará-
tok közöt – a jogokhoz való ragasz-
kodás miat van. Elvárjuk, hogy má-
sok tiszteletben tartsák jogainkat  és
érdekeinket,  és  ha  ezt  nem  teszik
meg, abból harag, vita és sok bántás
származik.

Jézus  bemutata  nekünk,  mit  jelent
békességre igyekezni. Ő nem küzdöt
a jogaiért, amikor sérelmek érték; sőt
áldást mondot azokra, akik átkozták.
Ő akkor is a legnagyobb jóindulatal
volt az emberekhez, amikor azok épp
az  ellenkezőjét  érdemelték  volna:
„...mert  nem azért  jötem,  hogy elítél-
jem a világot,  hanem hogy megment-
sem.” (János 12:47b)

Isten békeországának királyaiként ne-
künk is kiváltságunk, hogy békesség-

re  igyekezzünk.  Kiváltságunk,  hogy
Krisztussal együt szenvedjünk, zúgo-
lódás nélkül tűrjük jogaink sárba tip-
rását, és Isten megmentő szeretetével
forduljunk azokhoz, akik rosszat tesz-
nek velünk (1Péter 4:12-15).

Minden  cselekedetünkkel,  amikor
mások javát szolgálva lemondunk sa-
ját érdekeinkről, ítéletet hirdetünk az
önzés, a bűn alapelve felet. „Az irgal-
masság … diadalmaskodik az ítélet fö-
löt” (Jakab 2:13b). Isten fai a békes-
ségre  igyekeznek,  nem  jogaik  érvé-
nyesítésére.  Nem  másokon  uralkod-
nak, hanem saját romlot természetük
felet:

„Jobb  a  hossziútűrő  az  erősnél,  és
aki uralkodik az indulatain an-
nál, aki várost hódít.” (Példabeszé-
dek 16:32)

Jézus Krisztus azt a királyi hatalmat szerezte vissza nekünk, ami által ismét az
Ő  békeországának  elvei  szerint  élhetünk.
Pál korábbi állapotunkat a bűn uralmának
nevezi,  Jézus  azonban  felszabadítot  ben-
nünket  ez  alól  (Róma 6:12-17).  Mindazok,
akik elnyerték az Ő győztes életét, erőt kap-
tak arra, hogy uralkodjanak önző természe-
tük felet:

„Mert ha az egynek bűnesete miat uralko-
dot a halál egy ember által, mennyivel in-
kább fognak uralkodni az életben az egy
Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem
és az igazság ajándékának bőségében részesültek ” (Róma 5:17)

Papság
Hogy kell érteni azt, hogy minden keresztény pap? Egy pap legfontosabb jel-
lemzője, hogy Isten elé járulhat – ellentétben a többi emberrel, akik nem lép-
hetnek közvetlen kapcsolatba Vele:
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„Te pedig és a faid ügyeljetek pap-
ságotokra  mindenben,  ami  az  ol-
tárhoz tartozik, és a függönyön be-
lül van, hogy azokban szolgáljatok.
Papságotok  tisztét  adtam  nektek
ajándékul,  azért  az  idegen,  aki
odajárul, haljon meg.” (4Mózes
18:7)

Az ember természetes állapotában el-
idegenedet Istentől,  nincs közösség-
ben Vele. Isten ezt a megromlot kap-
csolatot  Jézus  Krisztus  által  állítota
helyre, hogy újra közel kerülhessünk
Hozzá:

„Titeket is, akik egykor idegenek és
ellenséges  érzületűek  voltatok  a
gonosz  cselekedetek  miat,  most
megbékéltetet emberi testében ha-
lála  által,  hogy  mint  szenteket,
tisztákat  és  feddhetetleneket  állít-
son  majd  színe  elé.” (Kolossé
1:21-22)

„Most pedig a Krisztus Jézusban ti,
akik egykor távol voltatok, közeli-
ekké letetek a Krisztus vére által.”
(Efézus 2:13)

Az  új  szövetség,  amely  felváltota  a
Sinai-hegynél  kötöt  ó  szövetséget,
pontosan ezen a területen hozot dön-
tő változást :

„Íme, eljönnek majd a napok – ezt
mondja az ÚR –, és iúj szövetséget
kötök Izráel és Jiúda házával… És
nem tanítja  többé senki  a  feleba-
rátját  és  senki  a  testvérét  ekkép-
pen: Ismerjétek meg az URat  Mert

ők mindnyájan ismernek majd
engem,  kicsinytől  a nagyig – ezt
mondja az ÚR –, mert megbocsá-
tom  bűneiket,  és  vétkeikről  többé
nem  emlékezem  meg.” (Jeremiás
31:31,34)

Mivel  minden  keresztény  személyes
kapcsolatban áll Istennel, ezért bibliai
értelemben  minden  keresztény  pap.
Az  önmagát  legjelentéktelenebbnek
tartó  kereszténynek  is  kiváltsága,
hogy közvetlenül Isten elé járuljon, és
Isten ígéretei rá éppúgy vonatkoznak,
mint  bármely  egyházi  elöljáróra.
Ahogy  a  szerető  szülők  fgyelnek
gyermekeikre – akár nagyok, akár ki-
csik – úgy fgyel a mennyei Atya is
minden  egyes  gyermekére,  mert
mindnyájukkal  személyes  kapcsolat-
ban van.

Sajnos  sok  keresztény  vagy  nincs
tisztában  a  papsággal  járó  hatalmas
kiváltsággal, vagy nem ismeri a mód-
ját,  hogyan élhetné  meg az  Istennel
való  közvetlen  kapcsolatot  a  maga
teljességében.  A  Szentírás  ebben  a
kérdésben is ad útbaigazítást :

„és  ti  magatok is  mint élő  kövek
épüljetek fel lelki házzá, szent pap-
sággá,  hogy  lelki  áldozatokkal
áldozzatok, amelyek kedvesek Is-
tennek Jézus Krisztus által.” (1Pé-
ter 2:5)

Következő  számunkban  azt  fogjuk
vizsgálni,  hogyan tudunk lelki  áldo-
zatokkal áldozva Isten elé járulni. ■

Sánta János
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Teljesen emberi, teljesen isteni
Jézus kettős természete

Jézus Krisztus, Isten Fia eljöt Földünkre, hogy emberré legyen. Ő száz száza-
lékig emberré let,  ugyanakkor teljes mértékben isteni maradt.  A kereszté-
nyek kezdetől fogva ezt az igazságot hirdetik, és a legtöbben ma is rendíthe-
tetlen oszlopként ragaszkodnak hozzá.

Első ránézésre úgy tűnik, ez az elgondolás egy feloldhatatlan ellentmondás. A
legtöbb keresztény elintézi annyival, hogy ez egy titok, amit nem kell megér-
tenünk; elég, ha hitel elfogadjuk. Csakhogy ez az igazság – Jézus teljes isten-
ségének és teljes emberi mivoltának összekapcsolódása – kulcsfontosságú a
megváltás tervében. Ha nem értjük, hogyan lehetet Jézus teljesen ember és
ugyanakkor teljesen isteni, akkor a megváltás terve is felfoghatatlan titok ma-
rad előtünk.

Az emberiség elbukott Ádámban
Amikor  Ádám  elfordult  Istentől,  az
egész emberi fajt magával sodorta. Az
egész emberiség vetete el Istent, mi-
vel  az  az  egyetlen  em-
ber tartalmazta az egész
emberiséget.  A  bukás
pillanatában Ádám volt
a  teljes  emberi  faj,  és
mivel mi mindnyájan az
ő életét örököltük, dön-
tése  mindnyájunkra  ki-
hatot. Ádám Sátán életflozófáját fo-
gadta el – az Istentől való független-
séget – és ezzel az emberi fajt Sátán
felségterületére  helyezte.  Etől  fogva
Ádám  minden  utódja  Sátán  oldalán
foglalt  helyet  a  küzdelemben,  ős-
atyánk ugyanis oda helyezet minket.

Ahhoz,  hogy megérthessük,  mit  tet
Jézus  megmentésünkért,  és  milyen
feltételeknek  kellet  megfelelnie,

hogy egyáltalán megmenthessen ben-
nünket,  egy pillanatra vegyük ki Jé-
zust a képből, és gondoljuk végig az

emberiség  állapotát
Ádám bukása után!

Amikor  Ádám  Sátán
felségterületére  he-
lyezte  az  emberisé-
get,  csak  egy  dolgot
kellet  volna  tennie,

hogy visszafordítsa  a kialakult  hely-
zetet :  úgy  kellet  volna  döntenie,
hogy  visszatér  Istenhez.  Ez  nagyon
egyszerűen hangzik,  de  ne feledjük:
egyetlen  teremtmény  sem  képes  Is-
tenhez  fordulni,  hacsak  Isten  lelke
nem munkálkodik az illetőben. Jézus
azt  tanítota,  hogy  egyedül  Isten  jó
(Máté 19:17), ezért Isten lelke nélkül
egyetlen  teremtmény  sem  lehet  jó,
még vágyai szintjén sem. Isten befo-
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lyása nélkül természetszerűleg félünk
Istentől,  és nem kívánkozunk a Vele
való  egységre.  Amikor  Ádám az  Is-
tentől való függetlenséget választota,
ezzel az egész leendő emberiség álla-
potát  meghatározta.  Az  emberiség
helyzete tulajdonképpen ugyanolyan
let, mint Sátán helyzete: elszakadt Is-
tentől  és az Ő lelkének befolyásától,
és képtelenné vált arra, hogy vissza-

fordítsa  dön-
tését.

„Mert  a
test  sze-
rinti
gondol-
kozás  el-
lenséges
Istennel
szemben,

mivel  nem engedelmeskedik  Isten
törvényének,  mert  nem  is  teheti.”
(Róma 8:7)

Az  emberiség  egyetlen  remé-
nye
Az emberiségnek csupán egyetlen re-
ménye maradt: Ha létezne egy Ádám
nemzetségéből  származó  ember,  aki
abban a helyzetben, amibe Ádám he-
lyezte az emberiséget (ti.  Istentől el-
szakadt állapotban), mégis képes len-
ne önkéntes döntést hozni, hogy visz-
szatér  Istenhez;  nos  akkor  ez  az
ember saját emberi életét képes lenne
újra  összekapcsolni  Istennel.  Csak-
hogy ezt a bravúrt nem elég saját ma-
gáért végrehajtania, hanem arra is ké-
pesnek kell lennie, hogy saját életét –

ami  már  újraegyesült  Istennel  –  az
összes többi embernek is átadhassa.

Ez  az  utolsó  momentum  egy  egész
könyvnyi magyarázatot igényel. Ez a
megváltás tervének legfontosabb ele-
me,  mégis  ezt  értik  legkevésbé.  Az
egész megváltási terv arról szól,  ho-
gyan egyesíti Isten újra önmagával az
emberi  fajt.  Csakhogy  ezt  az  ember
beleegyezése nélkül nem teheti meg,
kezdetben ugyanis az ember döntöt
úgy, hogy függetlenedik Istentől. Mi-
vel Isten kormányzata a szabadság –
a szabad akarat és szabad választás –
elvén  alapul,  Isten  nem  avatkozhat
bele  az  ember  döntésébe.  Ahhoz,
hogy Isten ismét egységbe kerülhes-
sen az  emberrel,  az  ember  önkéntes
döntésére  van szükség;  csakhogy az
ember – Isten nélkül – nem képes ezt
a döntést meghozni.

Egyedül Isten jó
Jézus azt  tanítota,  hogy egyedül Is-
ten  jó.  Ha  belegondolunk,  beláthat-
juk, hogy ez egy abszolút igazság. A
világegyetem teremtményei csak úgy
lehetnek jók, hogy egységben vannak
Istennel. Ha Isten más módon – saját
életétől  és  jelenlététől  függetlenül  –
ruházná  fel  teremtményeit  jósággal,
akkor  Jézus  alábbi  kijelentése  nem
lenne igaz:

„Ő pedig így felelt : Miért kérdezel
engem  a  jó  felől?  Senki  sem  jó,
csak  egy,  az  Isten.  Ha  pedig  be
akarsz menni az életre, tartsd meg
a parancsolatokat.” (Máté 19:17)

Nem azt mondta, hogy a jónak csu-
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pán egyetlen forrása van – mintha Is-
ten  önmagából  jóságot  adhatna  az
embereknek. Nem, hanem azt mond-
ta, hogy Istenen kívül senki sem jó!
Jelenések  könyve  szerint  az  Isten
trónja körül álló angyalok – más sza-
vakkal ugyan – szintén erről az igaz-
ságról tanúskodnak:

„Ki ne félne téged, Uram, és ki ne
dicsőítené  a  te  nevedet,  hiszen
egyedül te vagy szent  Mert a pogá-
nyok eljönnek mind, és leborulnak
előted,  mert  igazságos  ítéleteid
nyilvánvalóvá  letek.” (Jelenések
15:4)

Egyedül Isten jó, egyedül Isten szent!
Ezért  tudhatjuk,  hogy  bárhol,  ahol
valódi jóságot találunk, ot Isten van
jelen. Bár a Biblia néhány helyen „jó-
nak” nevez egyes embereket, ez azért
lehetséges,  mert  szent  lelke  által
maga Isten volt jelen bennük.

Jézus jó?
Felmerül  a  kérdés,  hogy  amikor  a
Biblia azt mondja, egyedül Isten jó; ez
magában foglalja Isten egyszülöt Fiát
is? A Biblia azt tanítja, hogy Jézus az
Atya  „dicsőségének  visszatükröződése
és valóságának képmása” (Zsidók 1:3).
Ő pontosan olyan, mint Atyja. János
evangéliuma leírja, hogy ez a tény Jé-
zus testé lételével sem változot:

„Jézus így válaszolt: Annyi idő óta
veletek vagyok, és mégsem ismertél
meg engem, Fülöp? Aki látot en-
gem,  láta  az  Atyát.  Hogyan
mondhatod, hogy »mutasd meg ne-
künk az Atyát«?” (János 14:9)

Jézus Istentől születet, és Ő az egyet-
len  lény  az  egész  világegyetemben,
aki így jöt létre. Öröklöt természete
magától  értetődően  hordozza  Atyja
vonásait, beleértve a jóságot és a sze-
retetet is. Ezért tudta tökéletesen kép-
viselni Istent földi élete során, mivel
Ő természet szerint isten, és Isten ter-
mészetének és jellemének minden vo-
nása megtalálható Benne.

„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
igazság-
gal.” (Já-
nos 1:14)

A  Jézusban
megmutat-
kozó  dicső-
ség  az  Atya
egyszülötjé-
nek  dicsősé-
ge volt.  Más szóval: ilyen dicsőséget
sehol máshol nem találunk, csakis Is-
ten egyszülöt Fiában!

Amikor tehát Jézus azt mondta a gaz-
dag ifúnak, hogy  „senki sem jó, csak
egy, az Isten”, ezzel nem azt akarta su-
gallni, hogy Ő maga ne lenne jó. El-
lenkezőleg,  arra  akarta  ösztönözni  a
fatalembert,  hogy  gondolkodjon  el
azon,  Kivel  van  dolga.  Ha  Jézusban
valódi  jóságot  fedezet  fel,  akkor  ez
azt jelenti,  hogy Benne valódi isten-
ség volt.  Ő természet szerint tényle-
gesen isten volt! Ezt akarta az ifúval
megértetni.
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Az isteni természet a kulcs
Ezért  volt  lehetséges  Jézus  számára,
hogy – az  ember  állapotába helyez-
kedve – teljesen elszakadjon Istentől,
és ebben az állapotban mégis az Isten
iránti  hűséget  válassza.  Ő  ugyanis
Önmagában  is  jó  volt!  Jézus  nem
pusztán  a  szent  lélek  jelenléte  által
volt jó; ellentétben velünk, teremtmé-
nyekkel, akik csak akkor tudunk jók
lenni, ha a szent lélek bennünk lakik.
Jézus Isten Fia, Ő maga a jóság forrá-
sa!  Még ha vissza is
vonja Isten az Ő lel-
két  Tőle,  akkor  is  jó
marad, mert Isten jó.

Az  isteni  természet
minden körülmények
közöt jó, sőt az egész
világegyetemben  ez
az egyetlen jó – ezért  volt  szüksége
az embernek isteni megváltóra. Senki
más  nem  tudot  volna  megmenteni
bennünket,  még  a  legszentségesebb
angyal  sem,  ugyanis  egy  angyal  Is-
tentől elszakadva ugyanúgy gonosszá
vált volna. Lucifer története pontosan
ezt az igazságot példázza.

Krisztus számára nem volt ke-
gyelem
Jézus tehát az emberiség helyébe állt
a kereszten. Csakhogy nem a kegye-
lem alat álló  emberiség  helyébe!  A
kegyelem Jézus Krisztus által let, Jé-
zus  kegyelme  viszont  a  kereszten
végzet  munkáján  alapul.  Amikor  a
keresztet vállalta, Jézus számára nem
volt elérhető ez a kegyelmi státusz. Ő

nem a kegyelemmel elegyítet helyze-
tünkbe  lépet,  hanem  abba,  amit
Ádám döntése révén érdemeltünk: el-
szakadva  Istentől,  és  megfosztva  a
szent lélek segítségétől. Ez volt a ke-
reszten elhangzot, félelmes kiáltásá-
nak értelme: „Én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engem?”
És bár Isten teljesen elhagyta Őt, Jé-
zus  mégis  képes  volt  az  Isten  iránti
hűséget  választani.  Ez  csakis  azért
volt lehetséges, mert Ő természet sze-

rint jó volt – teljesen is-
teni.  Bár  Isten  vissza-
vonta  lelkét  és  jelenlé-
tét, Jézus mégsem lépet
az  önvédelem  útjára.
Egy  teremtmény  –  aki
„másodkézből”  kapja  a
jóságot,  a  szent  lélek
benne  lakozása  által  –

bizonyosan  ezt  az  utat  választota
volna. Jézus azonban Isten Fia volt, és
öröklöt jósága által emberként is jó
maradhatot. Isteni természetével  ki-
vívta a győzelmet az elbukot emberi
testben, és így helyre tudta állítani az
emberiség Istenhez való viszonyát.

Mindemellet  Krisztus  győzelmének
áldásai már a bűnesetől fogva hatot-
tak  az  emberiségre.  Jézus  a  Bárány,
akit a világ megalapítása óta megöltek
(Jelenések 13:8; Csia). Amint az em-
ber vétkezet, Krisztus áldozatának ál-
dásai azonnal elkezdtek hatni a világ-
ra – évezredekkel Krisztus halálának
megvalósulása előt. Ez a tény ugyan-
akkor mégsem csökkenti annak szük-
ségességét, hogy Krisztusnak tényle-
gesen meg kellet halnia,  és abba az
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Bár Isten teljesen el-
hagyta Őt, Jézus

mégis képes volt az
Isten iránti hűséget

választani. 



állapotba kellet kerülnie, ami az em-
bernek járt volna. Isten erre tet ígé-
retet kezdetben, és Jézusnak minden
vonatkozásában  valóra  kellet  válta-
nia ezt az ígéretet azáltal, hogy teljes
mértékben az ember helyébe áll.

Teljesen emberi
Nyilvánvaló,  hogy  Jézusnak  teljesen
emberré kellet lennie, különben nem
léphetet  volna  az  ember  helyébe,
hogy visszavezesse az emberiséget Is-
tenhez. Kezdetben egy ember döntése
miat szakadtunk el Istentől,  és csak
egy  másik  ember  fordíthata  vissza
ezt a döntést. Jézusnak azonban töb-
bet kellet tennie annál,
hogy  pusztán  emberré
válik. Emberként, Ádám
leszármazotjaként  ab-
ban a helyzetben kellet
jól  döntenie,  amelybe
ősatyánk  hozta  fajun-
kat.

Őt  ugyanazok  a  korlá-
tok és hátrányok akadá-
lyozták,  amelyek  az  elbukot,  elkor-
csosult  emberiséget  jellemzik;  ez  az
ádámi örökség. Ráadásul a próba leg-
kritikusabb  pillanatában  nem  élvez-
hete  Isten  lelkének  támogatását,  és
teljesen el  kellet szakadnia  Istentől.
A bűn jutata ide az emberiséget, és
Jézusnak ebbe a mélységbe kellet le-
szállnia,  hogy  az  emberiséget  meg-
menthesse.

Teljesen isteni
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Jézus-
nak teljesen isteninek is kellet lennie

– abban az értelemben, hogy lelki ter-
mészete  szerint  Isten  természetével
bírt. Ez feltétlenül szükséges volt ah-
hoz, hogy Istentől elszakadva is képes
legyen a jót választani. Isteni termé-
szete elengedhetetlen volt megmenté-
sünkhöz.  Enélkül  nem  tudot  volna
megváltani  bennünket.  Teljesen  em-
berinek  és  teljesen  isteninek  kellet
lennie tehát.

Gondoljunk  végig  még  egy  dolgot:
Amikor azt mondjuk, hogy Jézus tel-
jesen isteni volt, ez azt jelenti, hogy Ő
az  istenség  minden  hatalmával  ren-
delkezet Önmagában? Az imént már

látuk,  hogy az  Isten
természetét  jellemző
végtelen  jóság  meg-
volt  Benne  –  és  en-
nek így is kellet len-
nie.  Ez  a  tény  nem
csorbítota  emberi
mivoltát.  Ez  egysze-
rűen  azt  jelentete,
hogy Ő egy jó ember
volt. Minden más ér-

telemben viszont az emberiség képes-
ségeire  és  erőforrásaira  szorítkozot,
csak természete szerint volt jó – ez a
lényeges különbség.

Akkor nem rendelkezet a többi isteni
képességgel,  úgymint a mindenható-
ság, mindentudás és mindenüt jelen-
valóság? Ha így let volna, akkor ho-
gyan lehetet volna teljesen emberi?
Az  emberi  lét  magában  foglal  bizo-
nyos  korlátokat.  Továbbá,  ha  Jézus
mindenható let volna, és minden tu-
dás  birtokában állt  volna,  akkor  ho-
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gyan értelmezzük azt, hogy a keresz-
ten elhagyta Őt Isten?

Isteni hatalmát félretette
Jézus valójában félretete isteni hatal-
mát és dicsőségét. Emberként jöt Föl-
dünkre, az emberi lét minden korláto-
zását vállalva. Ő asszonytól let (Gala-
ta  4:4),  és  testében  ő  is  atól  a
genetikai  romlástól  szenvedet,  ame-
lyet Ádám bukása hozot az emberi-
ségre,  és  amely  eljövetelekor  már
négyezer éve halmozódot. Genetikai
örökségét  tekintve  teljes  mértékben
közülünk  való  volt,  valóban  Ádám

nemzetsé-
géhez  tar-
tozot.

A  megvál-
tás  tervét
csak  bizo-
nyos korlá-
tozásokkal,
és  világo-

san  kijelölt  határok  mentén  lehetet
végrehajtani. Erre azért volt szükség,
hogy Isten eljárása tisztességesnek és
igazságosnak bizonyuljon az egész vi-
lágegyetem előt – ideértve a Lucifer-
rel való bánásmódját is. Isten részéről
még csak  gyanúja  sem lehet  csalás-
nak vagy trükközésnek. Sátán ponto-
san azzal vádolta Istent, hogy hazug
és  megbízhatatlan.  Isten  csak  úgy
tudja cáfolni ezt a vádat, ha minden
eljárása átekinthető és nyílt.

Ha Jézus saját lényében rendelkezet
volna a mindenható Isten teljes hatal-
mával, akkor Jézus szenvedései sem-
mit  sem  bizonyítotak  volna.  Köny-

nyen rámondhata volna bárki, hogy
ez  csak  színlelés  vagy szélhámosság
volt, amolyan komédia. Ha Sátán fel-
hozta volna ezt a vádat, hogyan bizo-
nyíthata volna Isten ennek ellenke-
zőjét?  Mi  alapján  tudhatnánk,  hogy
nem  csak  színjáték  volt?  Ha  Isten
úgy dönt, hogy csak szerepet játszik,
ugyan  melyik  teremtmény  jön  rá,
hogy  ez  nem valóságos?  Senki  sem
okosabb Istennél, és hatalmával sem-
mi sem ér fel.

Ha Jézus emberként is a mindenható
Isten erejével bírt volna, akkor Sátán
bizonyosan  azt  állítota  volna,  hogy
Jézus soha nem let teljesen emberré.
Márpedig ha győzelmét nem csupán
emberi  képességekkel  vívta  ki,  nem
képviselheti az emberiséget, nem em-
berként győzöt, hanem emberi testet
öltöt  Istenként.  Hogyan  győzhetne
meg minket Isten ennek ellenkezőjé-
ről?

Erre mondhatná valaki, hogy bíznunk
kell  Istenben,  és  ez  rendjén  is  van.
Csakhogy az Istenben való bizalmunk
azon alapul, hogy Isten szavahihető-
nek bizonyult  előtünk,  Sátánról  pe-
dig  bebizonyosodot,  hogy  ő  hazug.
De hogyan bizonyosodhatunk meg e
dolgok felől? Hol tárta fel Isten a bi-
zonyítékot? A válasz a Golgotán van:
Isten és Fia hatalmas áldozata,  Jézus
halála a bizonyíték. Ha ezen áldozat
kapcsán akár csak egy csekély gyanú
is  felmerülhet,  hogy ez  csak szélhá-
mosság volt, egy isteni színjáték, ak-
kor  pontosan  az  az  esemény  veszti
erejét,  aminek  célja  éppen  az  Isten
iránti bizalom megalapozása lenne.
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erkölcsi tanítót 
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nem is pusztán 
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Sátán  sokféleképpen  próbálta  már
meggyőzni a világot arról, hogy Jézus
soha nem halt meg, és a kereszthalál
története  csak  mese.  Az  emberiség
egyetlen reménye az, amit Isten az Ő
Fiának szenvedése, halála, feltámadá-
sa és mennyei szolgálata által végzet
el. Jézusban Isten nem csupán egy er-
kölcsi tanítót adot nekünk, és nem is

pusztán egy jó példaképet. Jézus sze-
mélyében  olyan  Üdvözítőt  kaptunk,
akire  nekünk,  bűnösöknek,  szüksé-
günk  volt  –  aki  valóban  meg  tudta
menteni  az  emberiséget.  Ez  az  az
igazság,  amely  a  kereszténységet
minden más vallás fölé emeli.

Istennek legyen hála Jézusért! ■
David Clayton

Újévi bibliakonferencia 2015
Kezdjük az új esztendőt Jézus lábainál, az Ige tanulmányozásával! Szeretetel
hívunk minden kedves érdeklődőt újévi bibliakonferenciánkra. Külföldi elő-
adóként  Vlad Ardeias romániai testvérünk szolgál az Igével, Jézusba vetet
hitünk épülésére. Ezen kívül bemutatásra kerül egy vetítéses előadás Jelené-
sek könyvének „szívéről”, ami megvilágítja az Isten földi művének befejezésé-
hez vezető utat.

Időpont : 2015. január 1-4. (csütörtök-vasárnap)

Helyszín: Budapest, Budai Sport Hotel (a Normafa busz-
végállomástól 700 méterre az erdő felé)

Szállás: 2.200 Ft/fő/éj

Étkezés: 1.000 Ft/fő/nap

A részletes programról és a várható témákról
weblapunkról  lehet  tájékozódni.  Jelentkezés  és  to-
vábbi információk: Sánta János; 20/779-47-67
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Áttekintő kérdések a tanulmányhoz
1. Hogyan kerültünk Ádám bukása által a rossz oldalra?

2. Mit takar az a kijelentés, hogy egyedül Isten jó?

3. Miként helyezet vissza Jézus minket Isten oldalára?

4. Mi által győzöt Jézus a bűn felet?

5. Miben volt Jézus emberi és miben isteni?



Olyanok lesztek mint...
Az evolúcióelmélet bugyrai

Rovatunk bevezető cikkében (Kozmikus konfiktus) rámutatunk, hogy Isten
legkiváltságosabb teremtménye, Lucifer, hogyan fordult szembe Alkotójával.
Mint hazugság atyja, azóta is arra törekszik, hogy az emberiséget félrevezesse
Isten jellemével kapcsolatban. Ha sikerül elérnie, hogy az emberek kétségbe
vonják a Teremtő létezését is, akkor nem is fogják Őt keresni. Ezt az elgondo-
lást korunkban az evolúció elmélete képviseli, amely szerint az élet és az em-
ber származása természetes okokra vezethető vissza. Cikkünk első felében az
evolúció elméletének néhány eszmei vonatkozását vizsgáljuk meg, a folyta-
tásban pedig rávilágítunk néhány tudományos tényre. Meg fogjuk látni, vajon
az evolúció tana ténylegesen olyan erős lábakon áll-e, mint ahogy azt napja-
ink tudóstársadalma állítja, vagy a tények inkább természetfölöti eredetünket
és Isten létezését igazolják.

Az ateizmus gyökere
Amikor  Luciferben  kétségek  támad-
tak  Isten  kormányzatával  szemben,
nem a Teremtőhöz fordult, hogy fel-
merülő  aggályait  szemtől  szemben
Vele tisztázza. Isten közvetlen jelenlé-
tében élt,  mégsem élt ezen lehetősé-
gével.  Ehelyet kételyeit  addig ismé-
telgete mások előt, míg valóban el-
hite,  hogy  Isten  igazságtalan.
Ugyanez  megtörténhet  az  emberrel
is:  ha egy hazugságot túl sokáig dé-
delget, végül igazságnak tekinti.

Lucifer  –  aki  lázadásával  Sátánná,
azaz ellenségé vált – többé nem bízot
Istenben, és etől kezdve minden ere-
jét  arra  fordítota,  hogy  ugyanezt  a
hitetlenséget ültesse el mindazokban,
akikben csak lehetséges. Ezt láthatjuk
az emberiség történelmének legelején
Ádám és Éva esetében, valamint a ké-

sőbbi  korokban  is.  Sátán  azonban
nem  érte  be  azzal,  hogy  befeketítse
Isten jellemét.

Az ateizmus eszméje – a Teremtő lé-
tezésének tagadása – valójában nem
új keletű dolog, már évezredekkel ez-
előt is jelen volt. Indiától kezdve Gö-
rögországig  szinte  mindenfelé  talál-
hatunk  olyan  embereket  és  mozgal-
makat,  amelyek  az  ember  létezését
csupán természetes okokra próbálták
visszavezetni. Még Isten ókori népe –
Izrael  – körében is  voltak,  akik két-
ségbe vonták a Teremtő létezését:

„Azt  mondja  szívében  a  bolond:
Nincs Isten.” (Zsoltárok 14:1)

Ugyanakkor, noha némelyek tagadták
Isten létét,  az  emberi  faj  létrejötére
nem tudtak olyan választ adni, ami a
többség számára elfogadható let vol-
na. A közgondolkodás egészen a XIX.
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századig  kész  tényként  kezelte  Isten
létezését.

A darwinizmus, és ami mögötte
van
A  paradigmaváltás  Charles  Darwin
színre  lépésével  kezdődöt,  aki  egy
tudományos  igényű  elméletel  állt
elő. Darwin evolúciós elmélete átfogó
választ kínált arra a kérdésre, hogyan
is  jöhetet  létre  minden  a  Teremtő
nélkül. Ez az elmélet hamar tért hódí-
tot az amúgy is szkeptikus tudóstár-
sadalomban, és mára az élet keletke-
zésével kapcsolatos, egyetlen logikus
magyarázatá vált.

Sokan nem látják világosan, hogy az
evolúció  elmélete  nem  pusztán  egy
érdekes  magyarázat  az  élet  eredeté-
ről. Valójában messze ható következ-
ményei vannak a társadalmi és a hét-
köznapi élet számos más területére is.
Harun Yahya:  Az evoliúciós csalás cí-

mű  könyvének  bevezetőjében  ezt  a
kérdést fejtegeti :

Materialista ideológia
„Sokan úgy gondolják, hogy az evolú-
ciós elméletnek vagy a darwinizmus-
nak  csak  tudományos  vonatkozásai
vannak,  és  közvetlenül  nem  hat  a
mindennapi életre. Ez, természetesen,
félreértés.  Az  evolúciós  elmélet  sok-
kal  több,  mint  a  biológiai  tudomá-
nyok  egyszerű  kerete  –  nem  más,
mint  annak  a  megtévesztő  flozófá-
nak  a  megalapozója,  amely  oly  sok
embert vont hatása alá: a materializ-
musé.

Ez a flozófa csak az anyag létezését
fogadja  el,  az  embert  különböző
anyagok puszta keverékének tekinti.
Azt állítja róla, hogy nem több mint
egyfajta  állat,  létezésének  egyetlen
célja pedig a »küzdelem«. Ez a mate-
rializmus. Bármennyire próbáljuk is a
tudomány köntösébe burkolni és rá-
erőltetni  az emberekre,  a materializ-
mus  egy  olyan  dogma,  amelynek
nincs tudományos alapja.

A materializmus megtévesztő üzenete
– amely az embert olyan állatá ala-
csonyítja, amelynek létezése véletlen-
szerű, és senkinek nem tartozik sem-
miféle  felelősséggel  –  kikezdte  a  hit
értékeit,  és  lerombolt  olyan  erkölcsi
oszlopokat, mint a szeretet, a kegye-
lem, az önfeláldozás, a becsület és az
igazság.  A  materialisták  motója  –
»az élet küzdelem« – által félreveze-
tet  emberek  életüket  pusztán  érde-
kek harcának láták, ami viszont ah-
hoz vezetet,  hogy a modernség lát-
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szata  mellet  valójában  a  »dzsungel
törvényei«  szerint  éltek.”  (Harun
Yahya: Az evoliúciós csalás, 5. oldal)

A  materializmus  elmélete  alkalmas
mások  kihasználásának  és  elnyomá-
sának  megokolására.  Hiszen  az  erő-
sebb  joga,  hogy  uralkodjon  a  gyen-
gén. Ez az elmélet a szeretetet, gyen-
gédséget  és  együtérzést  egyenesen
hibának  tekinti,  méghozzá  evolúciós
hibának:

Az evolúciós hiba
„Az ősi  időkben csak a  közeli  roko-
nokkal  és  potenciális  viszonzókkal
volt alkalmunk altruisztikusan (jelen-
tése:  a másik érdekében,  önzetlenül)
viselkedni. Manapság ez a korlátozás
már  nem  érvényes,  az  ökölszabály
azonban megmaradt. Miért is ne ma-
radt volna? … nem tehetünk róla, ha
a síró, szerencsétlen embert látva szá-
nalmat érzünk (még ha nem is roko-
nunk és viszonzást sem várhatunk tő-
le),  … téves működésről,  darwini hi-
báról, persze áldot és becses hibáról
van  szó.”  (Richard  Dawkins:  Isteni
téveszme, 153. o.)

Richard Dawkins, az evolúciós elmé-
let egyik kortárs élharcosa gyakorla-
tilag azt  mondja,  hogy az embernek
elvileg nem szabadna együtérzést és
önfeláldozást  mutatnia  és  gyakorol-
nia, mert a fejlődéselmélet szerint ez
nem ésszerű.  Abba csak a  túlélésért
folyó  küzdelem,  a  másik  legyőzése,
uralása,  az  erősebb  felülkerekedése
fér bele. Hogy mégis együt érzünk a
szenvedővel, az nem más, mint hibás
működés.

Bár az együt érző és segítségnyújtó
magatartás  gyakorta  megfgyelhető
az  emberek  esetében,  az  evolúcióel-
mélet hirdetői ezt inkább téves műkö-
désnek  tulajdonítják.  Elméletükhöz
ragaszkodva azt hangoztatják, hogy a
bizonyítékok  őket  igazolják  (ezekre
később kitérünk), és – különben is –
az  ő  elgondolásuk  még  mindig  em-
berségesebb, mint az Ószövetség Iste-
ne:

Vádak a zsarnok ellen
„Az  Ószövetség  Istenéről  joggal
mondhatjuk, hogy a létező összes iro-
dalmi  mű legkellemetlenebb fgurája
…  bosszúvágyó,  vérszomjas  etnikai
tisztogató  …  rasszista  gyermekgyil-
kos, népirtó, halálosztó, … szeszélyes,
rosszindulatú zsarnok…

Tomas Jeferson ...  hasonló vélemé-
nyen volt: »A keresztény Isten rete-
netes egy jellem – kegyetlen, bosszú-
szomjas, szeszélyes és igazságtalan.«”
(Richard Dawkins: Isteni téveszme, 21.
o.)

Dawkins ugyanúgy félreérti Isten jel-
lemét,  mint  sok  korábbi  és  mai  ke-
resztény is, akik az Ószövetségre hi-
vatkoznak,  amikor  a  másképp  gon-
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dolkodókat üldözik és bántalmazzák.
Ezért fordulhat elő, hogy magukat ke-
resztényeknek  tartó  emberek  olyan
viselkedést  tanúsítsanak,  amely  na-
gyon távol áll Jézus szereteteljes lel-
kületétől.  Erre  példa  egy  internetes
levél, ami Brian Flemmingnek,  Az Is-
ten,  aki  nem volt című, az ateizmust
képviselő flm írójának és rendezőjé-
nek  íródot.  A  2005.  december  21-i
keltezésű,  Égni  fogsz,  mi  meg  röhö-
günk című, beteg hangvételű levél  a
következőket tartalmazza:

„Magának  aztán  van  bőr  a  képén!
Legszívesebben  fognék  egy kést,  ki-
belezném magukat… Megvigasztal az
a  tudat,  hogy  Isten  büntetése
1000-szer  súlyosabb  lesz  bárminél,
amit  én  mérhetnék  magára.  A  leg-
jobb,  hogy  egy  örökkévalóságig  fog
szenvedni ...”

Sátán célja ezzel kétszeresen is telje-
sül.  Az emberekkel elhiteti,  hogy Is-
ten  vagy  egyáltalán  nem  is  létezik,
vagy ha mégis, akkor nem egy szere-
tő, a másik megmentéséért és megse-
gítéséért mindent megtevő Lény, ha-
nem egy kegyetlen zsarnok, önkény-
úr.

Isten szeszélyes?
Az  Ószövetségben  azt  látjuk,  hogy
Ninivé lakosai felé Isten szánalmat ta-
núsít,  még  az  állatokkal  szemben  is
együtérzést mutatva:

„Az ÚR pedig azt mondta  [Jónás-
nak]!!!: Te szánod a bokrot, amelyért
nem te fáradtál, és amelyet nem te
neveltél, amely egy éjjel felnöveke-

det, és egy másik éjjel  elpusztult,
és én ne szánjam Ninivét,  a nagy
várost, amelyben több mint tizen-
kétszer  tízezer  ember  van,  akik
nem  tudnak  különbséget  tenni  a
jobb és a bal kezük közöt? És sok
ot a jószág is  ” (Jónás 4:10-11)

Ugyanakkor elrendeli több nép teljes
kiirtását csecsemőktől az aggastyáno-
kig:

„De e népek városaiban, amelyeket
örökségül ad neked az ÚR, a te Is-
tened,  ne  hagyj  életben  egy lelket
sem. Mindenestül veszítsd el őket:
a hetitákat, az emóriakat, a kána-
ániakat, a perizzieket, a hivvieket
és a jebiúsziakat, ahogy megparan-
csolta neked az ÚR, a te Istened.”
(5Mózes 20:16-17)

Hasonlóképpen az Újszövetségben Jé-
zus egyrészt ellenségeink szeretetére
buzdít :

„Szeressétek  ellenségeiteket,  tegye-
tek jót azokkal, akik titeket gyűlöl-
nek ” (Lukács 6:27)

Másrészt azt parancsolja, hogy „gyű-
löljük” a hozzánk legközelebb állókat:

„Ha  valaki  hozzám  jön,  és  meg
nem gyűlöli apját és anyját, felesé-
gét  és  gyermekeit,  fiútestvéreit  és
nőtestvéreit, sőt még a saját lelkét
is, nem lehet a tanítványom.” (Lu-
kács 14:26)

Ezen igék alapján úgy tűnhet, Is-
ten teljesen következetlen és sze-
szélyes.  Valóban ilyen Isten? Mi
az igazság ebben a kérdésben?
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Isten szíve
A valóság az, hogy Isten minden te-
remtménye iránt  jóindulatal  van.  Ő
ugyanúgy  szánta  Kánaán  kiirtandó
népeit,  mint  Ninivé  lakosait.  Ez  a
tény  világosan  kitűnik  Ábrahámhoz
intézet szavaiból:

„Tudván tudjad, hogy a te magod
jövevény lesz olyan földön, amely
nem  az  övé…  Csak  a  negyedik
nemzedék tér  vissza ide;  mert  az
emóriak gonoszsága még nem telt
be.” (1Mózes 15:13,16)

Inkább  engedte  Isten,  hogy  a  zsidó
nép rabszolgaságban éljen, minthogy
kiirtsák Kánaán népeit,  amikor azok
még nem voltak teljesen megátalko-
dotak. Azonban eljöt egy idő, ami-
kor e népek gonoszsága olyan mére-
teket öltöt, hogy ha Isten továbbra is
életben hagyja őket, nemcsak a zsidó
nép számára, hanem az egész emberi
faj fennmaradására is veszélyt jelen-
tetek volna.

A történelem során sok népnek kel-
let  kipusztulnia  hasonló  okokból  a
világ más részein is,  pl.  az amerikai
kontinensen az azték, maja, inka stb.

kultúráknak. Ha nem így történt vol-
na, az az egész emberiség pusztulásá-
hoz,  vagy  oly  mértékű  romlásához
vezetet volna, amit a szerető Teremtő
nem engedhetet meg. A Kánaán föld-
jén  kiirtot népekről  például  tudjuk,
hogy jelentős részük óriásokból  állt,
akik  különösen  kegyetlenek  és  vér-
szomjasak voltak.

Másrészt Jézus gyűlöletre való felhí-
vása  egyáltalán  nem  a  rokonaink
vagy  saját  testünk  ellen  irányuló
rosszindulatú hozzáállásra buzdít. Jé-
zus azt tanítota, hogy még az ellen-
ségeinket  is  szeressük,  nemhogy  a
hozzánk legközelebb állókat.  A gyű-
löletről  szóló  kijelentése  arról  szól,
hogy  a  fontossági  sorrendet  mindig
be kell tartanunk:

Amikor egy katona harcba indul, nem
hagyja, hogy a családtagjai iránti ra-
gaszkodás  vagy  akár  saját  életének
féltése  eltérítse  küldetésétől.  Hason-
lóképpen Jézus is azt tanítja, hogy aki
Őhozzá akar tartozni, és érte munkál-
kodni, az nem engedheti meg magá-
nak, hogy családtagjai iránti szeretete
vagy  egyéni  elképzelései  akadályoz-
zák a Mester követésében.

Jézus követése egyáltalán nem azt je-
lenti,  hogy az ember rosszindulatú a
szereteivel  szemben.  Ellenkezőleg,
sokkal jobban szereti őket, mint vala-
ha!  Jézus  is  szerete  Atyját,  és  az
Atya is Őt, ám ez a szeretet mégsem
állhatot  útjában  annak,  hogy  Jézus
az életét  adja értünk. Sőt,  pont ez a
szeretet  késztete  őket  erre  az  áldo-
zatra,  és  készteti  a  teremtményeket
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ma is minden önzetlen megnyilvánu-
lásra.

Szeretet vagy elnyomás
Teremtőnk minden cselekedete szere-
tetből fakad. A benne lévő szeretet a
fő mozgatórugója teteinek, még ak-
kor is, ha egy nép kiirtásáról van szó.
A darwinizmusnál azonban nem így
van. Ot az ellenkezője igaz. A szere-
tet és az abból fakadó tetek hibának
tekintendők, vagyis az evolúció vala-
miként hibázot.

Isten szüntelenül munkálkodik a lel-
kiismereten  keresztül,  együtérzésre
és  jó  tetekre  indítva  az  embereket.
Az evolúció elmélete azonban igyek-
szik kioltani ezt a benyomást, és he-
lyete arra sarkallja az embert, hogy
inkább  a  másik  feleti  hatalmasko-
dást, a másik elnyomását és semmibe-
vételét válassza.

Tény, hogy a XX. században mind a
nácizmus,  mind  a  kommunizmus  az
evolúció-elméletre alapozta emberte-
len  hatalmi  rendszerét.  Ez  az  eszme
olyan igazságtalan népirtáshoz és ör-
dögi  kegyetlenkedéshez  vezetet,
amelyre  még  az  erkölcsi  értékeket
sorra kidobáló modern társadalom is
megvetéssel tekint.

Egy elmélet az őscsalótól
A legfőbb probléma mégis az, hogy ez
az elv megpróbálja elfeledtetni Istent
az emberrel. Roger Morneau, volt sá-
tánista,  az  Út  a  természetfölötibe c.
könyvében arról számol be, hogy Sá-
tán  papjától  azt  hallota,  miszerint
Charles  Darwint  személyesen  Sátán
vezete könyvének megírásában.  Bár
erre a gondolatra néhányan csak le-
gyintenek, tény, hogy Jézus Sátánnak
tulajdonítot minden hazugságot:

„Mikor hazugságot szól, a sajátjá-
ból szól ; mert hazug és hazugság
atyja.” (János 8:44)

Mivel az evolúció elmélete hazugság,
nyugodt  szívvel  kijelenthetjük,  hogy
a hazugság atyjától  származik.  Célja
pedig nem más, mint aláásni az Isten
létezésében  való  hitet,  hogy  így  az
emberek ne gondoljanak a Teremtőre,
és ne is keressék Őt.

Földönkívüli csalás
Ugyanakkor az evolúció elméletét Sá-
tán arra  is  felhasználja,  hogy utolsó
nagy csalásai idején az Istenben való
hitet  még jobban kitörölje  az  embe-
rekből. Ugyanis ha az élet kifejlődhe-
tet a mi bolygónkon, akkor ugyanez
a világmindenség más részén is meg-
történhetet.  Ezen  gondolatmenet
szerint  az  sem  tűnik  lehetetlennek,
hogy e távoli világok lakói megláto-
gassanak bennünket.

Egy  lehetséges  forgatókönyv  szerint
Sátán  angyalai  az  utolsó  napokban
földönkívüli lényekként fognak meg-
jelenni,  azt  állítva,  hogy  ők  már  az
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evolúció egy magasabb fokára jutot-
tak. Hűségünkért cserébe felkínálják,
hogy az emberiséget is hozzásegítik a
továbbfejlődéshez – egészen az isten-
ség eléréséig.  Így tulajdonképpen az
őscsaló ígéretét visszhangozzák majd:
„olyanok lesztek, mint az Isten”.

Ezzel a csalással szemben egyedül az
Istennel  szerzet  mély  tapasztalatok
jelentenek  védelmet.  A  szemfény-
vesztést  látszólag  kézzelfogható  té-
nyek  hitelesítik  majd  (látványos  űr-
hajók,  közötünk járó  idegen lények
stb.). A „földönkívüliek” ráadásul azt
fogják állítani, hogy Jézust és a többi
prófétát is ők küldték Földünkre.

Mindazok,  akik  nincsenek  élő  kap-
csolatban  Istennel,  könnyedén  áldo-
zatául esnek egy ilyen csalásnak. Sá-
tán  földönkívüliekkel  kapcsolatos
tervére egy későbbi cikkünkben rész-
letesen ki fogunk majd térni. Ugyan-
akkor  fontos  kihangsúlyoznunk,
hogy  Sátán  végső  csalása  nem csak
ebből  az  egy  dologból  fog  állni,  ez
csak töredéke a teljes stratégiájának.

Erkölcsi semlegesség
A  fejlődéselméletnek  van  még  egy
fontos  lelki  vonatkozása.  Tulajdon-
képpen megismétli Sátán kezdeti ha-
zugságát:  „Olyanok  lesztek,  mint  az
Isten:  jónak  és  gonosznak  tudói.”
(1Mózes 3:5) Azt állítja, hogy az em-
ber Isten nélkül is képes jó lenni:

„Aki úgy gondolja, Isten nélkül »rab-
ló,  erőszaktevő,  gyilkos  lenne«,  az
csak azt árulja el magáról, hogy im-
morális ember, »és legjobban tesszük,
ha messziről elkerüljük«.

Másfelől, aki elismeri, hogy akkor is
ugyanolyan jó ember lenne, ha nem
állna isteni felügyelet alat, végzetes
csapást  mér  arra  a  feltevésre,  mely
szerint  szükség  van  Istenre,  hogy
jók legyünk. Azt gyanítom, elég sok
hívő  ember  valóban  úgy  gondolja,
hogy  jóságukat  a  vallás  motiválja,
különösen,  ha  azokhoz  a  vallások-
hoz tartoznak, amelyek módszeresen
építenek az egyéni bűntudatra.” (Ri-
chard Dawkins:  Isteni téveszme, 157.
o.)

„A legtöbb gondolkodó ember egyet-
értene abban,  hogy a rendszabályo-
zás  nélkül  is  működő  erkölcs  vala-
hogy igazán erkölcsösebb, mint az a
fajta  hamis  erkölcs,  amely  azonnal
elenyészik,  mihelyt  a  rendőrség
sztrájkba lép vagy kikapcsolják akár
a rendőrségre befutó, akár a képze-
letbeli,  mennyei felvigyázó kamerá-
kat.”  (Richard  Dawkins:  Isteni  tév-
eszme, 160. o.)

Dawkinsnak  annyiban  igaza  van,
hogy ha csak azért törekszünk a jó-
ságra, mert félünk az isteni ítéletől,
akkor  az  képmutatáshoz  vezet.
Csakhogy az  igazság ennél  is  meg-
rendítőbb: még ha megfelelőek is az
indítékaink  –  tudniillik  értékeljük
Isten szeretetét, és hálásak vagyunk
érte – akkor sem leszünk képesek Is-
ten  nélkül  jók  lenni.  Egyedül  Isten
jó,  és  ahhoz,  hogy mi  is  jók  lehes-
sünk, Őt magát kell a szívünkbe fo-
gadnunk.  Persze  egy  olyan  ember-
nek, aki Istentől függetlenül akar él-
ni, ez a lehetőség nem túl vonzó.
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A darwinizmus a tudomány fé-
nyében
A fejlődéselmélet néhány lelki vonat-
kozásának átekintése után most  azt
fogjuk megvizsgálni, hogyan áll meg
az evolúció tana a tudományos felfe-
dezések fényében:

„A modern tudományos felfedezések
azt bizonyítják, hogy az elterjedt hit,
mely szerint a darwinizmusnak köze
lenne a tudományhoz, igencsak hibás.
A  tudományos  bizonyítékok  teljes
mértékben  cáfolják  a  darwinizmust,
és azt fedik fel, hogy létezésünk for-
rása nem az evolúció, hanem a terem-
tés.” (Harun Yahya:  Az evoliúciós csa-
lás, 6. oldal.)

Természetesen  cikkünkben  ezeket  a
tudományos felfedezéseket nem tud-
juk alaposan megvizsgálni, hiszen ah-
hoz még egy könyv terjedelme is ke-
vés lenne, ugyanakkor néhány tényt
mégis megnézünk.

A teremtő véletlen
Az evolúció tanításának alapja a ter-
mészetes  kiválasztódás  elve,  amely-
nek szinte isteni hatalmat tulajdoníta-

nak. Evolucionista tudósok úgy tekin-
tenek rá, mint ami képes arra, hogy a
fejlődés  során  fellépő  hibákat  sorra
kijavítsa. Az evolúció elmélete szerint
a fejlődés mutációkkal történt,  ezek-
ről azonban az elmúlt több, mint 100
év kísérletei és megfgyelései megál-
lapítoták, hogy mindig károsak. En-
nek ellenére a tudósok azt képviselik,
hogy  amikor  az  evolúció  során  tör-
téntek ezek a mutációk, akkor a ter-
mészetes kiválasztódás egy minőség-
ellenőrhöz  hasonlóan  mindig  közbe-
lépet, és kijavítota ezeket a hibákat.

„A véletlenek sora, amit a híres pro-
fesszorok elfogadnak, akkora képtelen-
ség, hogy aki kívülről szemléli a hely-
zetüket, bizony elcsodálkozik. Vélemé-
nyük szerint előbb jó néhány véletlen
során létrejöt egy fehérje – valójában
ennek  annyi  az  esélye,  mint  annak,
hogy  véletlenszerűen  egymás  mellé
vetet betűkből  megszülessen egy hi-
bátlan  vers.  Aztán  újabb  véletlenek
újabb fehérjék kialakulásához járultak
hozzá. Szintén véletlenek ezeket a fe-
hérjéket csoportosítoták, és a megfe-
lelő formában elrendezték. Nemcsak a
fehérjék, hanem a sejt belső részei, a
DNS-ek, az RNS-ek, az enzimek, a hor-
monok, és a rendkívül összetet sejtal-
kotók  mindegyike  véletlenül  került
egymás  mellé.  E  több millió  véletlen
folytán pedig létrejöt az első sejt.  A
vak  véletlenek  mutatványai  it  még
nem érnek véget: ez a sejt a véletlenek
segítségével  szaporodni  kezdet.  Az
említet állítás alapján egy másik vélet-
len elrendezte a sejteket és létrehozta
belőlük az első élőlényt.
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Egy élőlény egyetlen szemének létre-
jötéhez  is  több  millió  olyan  folya-
matnak kell egyszerre megvalósulnia,
amelynek  kialakulása  önmagától  le-
hetetlen. It is egy véletlennek kikiál-
tot vak folyamat lépet életbe, mely
először az ugyancsak véletlenül kiala-
kult  koponyában  a  legmegfelelőbb
helyen,  a  legmegfelelőbb  méretben
két lyukat fúrt, aztán pedig a véletle-
nül idekerülő sejtek, ugyancsak vélet-
lenül, megkezdték a szem felépítését.

Mint látjuk, a véletlenek végül is tud-
ták, hogy mit akarnak létrehozni, és
eszerint cselekedtek. Ráadásul a »vé-
letlen«,  amely  annak  ellenére,  hogy
erre a Földön semmilyen példa nem
volt, kezdetől tudta, mit jelent látni,
hallani, levegőt venni. Óriási tudással
és értelemmel rendelkezve, rendkívül
bölcsen, lépésről lépésre felépítete az
élővilágot.

Vagyis ezek az emberek a véletlene-
ket fogadják el istenségüknek, és azt
állítják, hogy a véletlenek olyan érte-
lemmel, tudatal és erővel rendelkez-
nek, amellyel az egész Univerzum ér-
zékeny rendszereit és élővilágát képe-
sek  megteremteni.  Ha  pedig  nyíltan
kijelentjük nekik, hogy a végtelen ér-
telem birtokosa, Isten az, aki megte-
remtete az összes élőt, akkor az evo-
lucionista professzorok azt  mondják,
hogy ezt az igazságot nem lehet elfo-
gadni. Azt azonban el tudják fogadni,
hogy a tudatlan, értelemmel nem ren-
delkező,  gyenge  és  akarat  nélküli
több  millió  véletlen  teremtő  erővel
rendelkezik.  Valójában  óriási  csoda,
hogy tanult,  okos és tudós emberek,

csoportosan,  ennyire  megbabonázva
hisznek  a  történelem  legértelmetle-
nebb és legfelfoghatatlanabb állításá-
ban.” (Harun Yahya: Az evoliúciós csa-
lás, 8. oldal.)

Ugrásszerű fejlődés
Mivel a Darwin óta eltelt több, mint
száz év alat a régészek semmilyen bi-
zonyítékot  nem találtak  a  fokozatos
fejlődésre, az evolúció hívei egy újabb
elméletet találtak ki ennek magyará-
zatául.

„Az elmúlt évtizedekben azonban elő-
terjesztetek egy újabb elképzelést is.
Ez  a  »megszakítot  egyensúly«
(punctuated  equilibrium),  vagy  más
néven »ugrásszerű evolúció«.

Ennek az elméletnek az első,  fanati-
kus támogatói az 1970-es évek végén
jelentek meg. Két amerikai paleonto-
lógus, Niles Eldredge és Stephen Jay
Gould,  nagyon  jól  tudták,  hogy  a
neodarwinista  elméletet  tökéletesen
cáfolják a régészeti leletek.

Ezek  a  leletek  nem  azt  bizonyítják,
hogy az élőlények fokozatosan fejlőd-
tek volna ki, hanem azt, hogy hirte-
len, teljesen kialakulva jelentek meg.
A neodarwinistákat  az a remény él-
tete – és élteti mind a mai napig –
hogy egyszer csak megtalálják majd
az elveszet átmeneti formákat. Mikor
rájötek,  hogy  ez  a  remény  teljesen
alaptalan,  Eldredge  és  Gould  mégis
képtelenek voltak feladni dogmatikus
elméletüket, ezért új modellt terjesz-
tetek elő:  ez  a  megszakítot egyen-
súly. Azt állítja, hogy az evolúció nem
fokozatos,  apró  változások  eredmé-
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nyeként,  hanem inkább hirtelen,  ha-
talmas változások által  ment  végbe.”
(Harun Yahya: Az evoliúciós csalás, 21.
oldal.)

Az evolúció képviselői olyan hirtelen
változásokat  feltételeznek,  mint  pl.
hogy egy hüllő tojásából egyszer csak
egy madár kelt ki. Figyelembe se ve-
szik,  hogy ennek az  előfordulásához
mennyi  változásnak  kellet  végbe-
mennie a tojásban fejlődő kis élőlény-
ben,  sem  azt,  hogy  a  természetben
soha  nem  tudtak  sem  megfgyelni,
sem előidézni pozitív változást.

„A mutáció  által  létrejöt változások
csak  olyanok  lehetnek,  amilyeneket
az emberek Hirosimában, Nagaszaki-
ban és  Csernobilban  is  tapasztaltak:
halál, nyomorékság és torzszülötek…

Ennek  oka  igen  egyszerű:  a  DNS
szerkezete nagyon bonyolult, és a vé-
letlenszerű  hatások  csak  ronthatnak
rajta. B. G. Ranganathan azt írja:

A mutációk kicsik, véletlenszerűek és
károsak.  Ritkán  fordulnak  elő,  és  a
legtöbb esetben nincs semmilyen ha-
tásuk.  Ezek a  jellemzők is  mutatják,
hogy  a  mutációk  nem  vezethetnek
evolúciós fejlődéshez. Egy magas fej-
letségi  fokú  élőlényben  a  véletlen
változás  vagy  eredménytelen,  vagy
káros.  Ha egy óra szerkezetét  vélet-
lenszerűen  megváltoztatjuk,  azzal
nem  tudjuk  jobbá  tenni.  A  legjobb
esetben semmi sem történik, de a leg-
nagyobb annak a valószínűsége, hogy
elrontjuk az órát. Egy földrengés nem
javít a városképen, hanem pusztulást
hoz.” (Harun Yahya: Az evoliúciós csa-
lás, 28. oldal)

A muslicák véleménye
Evolucionista  tudósok  hosszú  idő
óta kísérleteznek muslicákon,  mivel
azok  nagyon  gyorsan  szaporodnak,
így a  változásnak is  gyorsan végbe
kell mennie. Michael Pitman, evolu-
cionista tudós így foglalja össze ezen
kísérletek eredményeit :

„Számtalan  genetikus  szélsőséges
hatásoknak,  melegnek,  hidegnek,
fénynek, sötétnek tete ki a muslicá-
kat ;  vegyszerekkel  és  sugárzással
kezelték őket.

Mindenféle mutáció előfordult  a kí-
sérleti állatok körében, gyakorlatilag
a  mutációk  teljes  skálája,  a  szinte
észrevehetetlentől  a  rémálomszerű-
ig.  Ember  által  előidézet  evolúció?
Nem igazán. A genetikusok szörny-
szülötei  közül  nagyon  kevés  volt
képes  életben maradni  a  tenyésztő-
lombikon  kívül.  A  gyakorlatban  az
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összes  mutáns  elpusztul,  terméket-
len,  vagy  visszafajzik  a  tenyésztés
előti ősi típusra.” (Harun Yahya: Az
evoliúciós csalás, 29-30. oldal)

Ha még ellenőrzöt, irányítot labo-
ratóriumi  körülmények  közöt  sem
képesek a tudósok az evolúció legki-
sebb lépését sem létrehozni,  miként
lehet,  hogy  mégis  annyira  ragasz-
kodnak  elméletükhöz?  Más  választ
nem  találhatunk  rá,  mint  amit  Pál
apostol ad:

„Mert  Isten  haragja  a  mennyből
megnyilvánul  az  emberek  min-
den hitetlensége és hamissága el-
len, akik az igazságot hamisság-
gal feltartóztatják, hiszen ami Is-
tenből  megismerhető,
nyilvánvaló  előtük,  mert  Isten
nyilvánvalóvá  tete  számukra.
Mert ami benne láthatatlan, tud-
niillik  az  ő  örökkévaló  hatalma
és istensége,  a világ teremtésétől
fogva alkotásaiból megérthető és
meglátható. Nincs tehát mentség
számukra, mert bár Istent megis-
merték,  mégsem  dicsőíteték  Is-
tenként, és hálát sem adtak neki,
hanem  gondolkozásuk  hiábava-
lóvá let, és értetlen szívük meg-
sötétedet.” (Róma 1:18-21)

Az  ember  a  bűnbeeséstől  fogva  a
maga istene akar lenni. Nem fogadja
el, hogy bárki bármilyen módon be-
leszóljon  az  életébe.  Istent  nem di-
csőíti  Istenként,  sem  hálát  nem  ad
neki, mert akkor el kellene ismernie,
hogy van Valaki, aki felete áll. Sok-
kal  kényelmesebbnek véli  a  függet-
lenséget, és közben észre sem veszi,

hogy valójában számtalan rossz szo-
kás  és  a  saját  maga  által  teremtet
körülmények rabszolgája.

Bizonyítékok a Föld korára vo-
natkozóan
Nézzünk meg néhány tényt röviden,
amelyek  bizonyítják,  hogy  a  világ
nem több milliárd,  hanem csak  né-
hány ezer éves!

A  Föld  forgása  naponta  egy  ezred
másodperccel  lassul.  Ez  azt  jelenti,
hogy 9.864 éve egy földi nap 23 óra,
98.640 éve 14 óra, 197.280 évvel ez-
előt  csupán  4  óra  hosszúságú  let
volna.  Ez  a  sebesség  pedig  lehetet-
lenné tete volna a földi élet fennma-
radását.

Földünk  mágneses  terének  ereje
csak  az  elmúlt  150  évben  10%-kal
gyengült. A mágneses tér gyengülé-
sét fgyelembe vevő számítások sze-
rint 25.000 évnél régebben nem let
volna lehetséges élet a Földön.

A galaxisok spirális karjai – a gala-
xisok közepén és külső részein lévő
csillagok  eltérő  forgási  sebessége
miat  –  már  rég  megszűntek  volna
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létezni, ha millió vagy milliárd éve-
sek lennének.

Körülbelül  30  évente  felrobban  egy
csillag,  amit  szupernóvának  nevez-
nek. Mégis, a világmindenségben ke-
vesebb,  mint  300 szupernóvát  talál-
hatunk, ami csupán néhány ezer év-
re elegendő mennyiség.

A világmindenségben fellelhető mu-
landóság, amit a szupernóvák kelet-
kezésében  is  látunk,  az  egyik  érv,
amit ateisták Isten ellen használnak:
ha  létezne  egy  mindenható  Isten,
nem  hagyná,  hogy  mulandóság  lé-
tezzen a teremtésében. Pedig a zsol-
táríró szavai világosan beszélnek ar-
ról, hogy a teremtet világ mulandó-
ság alá vetetet:

„Te vetetél  réges-régen alapot  a
földnek,  az  egek  is  a  te  kezed
munkái. Azok elenyésznek, de te
megmaradsz.  Azok  elavulnak,
mint a ruha, lecseréled őket, mint
az  öltözetet.  Bizony elváltoznak,
de te ugyanaz vagy, és éveid nem
fogynak  el.” (Zsoltárok
102:26-28)

A természet özönvíz-krónikája
A sivatagok növekedése azt mutatja,
hogy az összes, Földünkön lévő siva-
tag nagyjából 4.000 éves, tehát kelet-
kezésük közvetlen az özönvíz utánra
tehető.

A  legöregebb,  élő  fa  bolygónkon
4.300 éves, ami szintén a vízözön ko-
ráig vezet vissza minket.

Földünk  legnagyobb  korallzátonya
Ausztrália partjainál található. Erről

azt  állapítoták  meg,  hogy  4.200
éves, ami szintén nagyjából az özön-
vízig vezet miket vissza.

A dán és svéd királyi családok nem-
zetségtáblázatát egészen Noéig visz-
szamenően feljegyezték.

A  legtöbb  nép  történelme  4-5  ezer
évre tekint vissza, noha vannak etől
jelentősen eltérő, hosszabb időtarta-
mot  felölelő  krónikák  is  (pl.  az
egyiptomi),  amelyek  egy  részéről
már  megállapítoták,  hogy  túlzáso-
kat tartalmaznak.

Az utolsó szó Istené
Mindez sok kis apró bizonyíték, de a
legfőbb bizonyítékot Isten létezésére
a saját  Vele szerzet tapasztalataink
adják:

„Maga a Lélek tesz bizonyságot a
mi  lelkünkkel  együt,  hogy  Isten
gyermekei  vagyunk…  Mert  meg
vagyok győződve, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem feje-
delemségek,  sem jelenvalók,  sem
eljövendők,  sem  hatalmasságok,
sem magasság, sem mélység, sem
semmi más teremtmény nem sza-
kíthat  el  minket  Isten  szereteté-
től,  amely  Jézus  Krisztusban,  a
mi  Urunkban  van.” (Róma
8:16,38-39)

Ha  személyes  kapcsolatunk  van  az
élő  Istennel,  perdöntő  bizonyíték
van a kezünkben. Ezt hiába is kérdő-
jelezi meg egy ateista, mi tudjuk, va-
lójában  mi  az  igazság,  és  azt  soha,
senki nem veheti el tőlünk. ■

G.R.
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Bevington naplója VII.
Szabadulás a pusztulás verméből

4. fejezet (folytatás)

Elkészített misszióhely
Mivel Allen atyaf távolabb, a váro-
son kívül  élt  családjával  – ráadásul
elég szegény körülmények közöt –
nem éreztem úgy, hogy feltétlenül őt
kellene meglátogatnom. Mikor Istent
megkérdeztem e dolog felől, a szoká-
sos választ adta :

– „Mi közöd hozzá, csak kövess En-
gem!”

– „Rendben van Uram” – feleltem –
„leadjam ezt a két nagy bőröndöt?”

Indítva éreztem magam, hogy adjam
le  a  csomagmegőrzőben.  Ez  húsz
centembe került, úgyhogy ebéd után
mindössze 80 centem maradt.

Ot voltam egyedül a városban, ide-
genek  közöt.  Az  volt  a  benyomá-
som, hogy induljak el valamerre. Ép-
pen egy magas deszkakerítésnél jár-
tam,  amikor  észrevetem  egy
feliratot : „Vasárnap délután 2 :30-kor
–  minden  vasárnap”.  Megálltam  és
körülnéztem,  keresve,  hogy  mire
utalhat a tábla, de nem látam sem-
mit.

Ahogy lassan továbbindultam,  azon
tűnődve, vajon mit jelenthet a kiírás,
valaki  megszólítot.  Hátratekintet-
tem:  egy fekete  ember  volt  –  feke-

tébb nem is lehetet volna. Arcának
ragyogásából  viszont  felismertem,
hogy ő Isten igaz gyermeke.  Amint
jöt felém, úgy mosolygot, hogy fü-
lig ért a szája :

– „Hohó! Áldjon az Úr, testvír ! Há'
megvan  az  emberem;  megvan  az
emberem!”

Először nem is tudtam, mit gondol-
jak.  Talán  éppen  most  szököt  meg
az elmegyógyintézetből, vagy mi?

– „Elnézést,  de  ezt  hogy  érti?”  –
kérdeztem vissza.

– „Pontossan  te  vagyol  az  ember,
akit  kerestem!  Te  fogol  prédikálni
otan a sarkon, a misszióházban. Az,
aki eddig szógált, az kikészűt, lerob-
bant.  Három hete  elmentem hozzá,
akkó mondta, hogy rá mos' ne szá-
moljunk. Asz kéte, imádkozzak egy
emberér',  aki  átvehesse a helyit.  Én
meg  hazamentem,  leborútam,  oszt
az  Úr elé  vitem az  ügyet.  Ő pedig
tégedet  mutatot  nekem  –  pont
úgyan,  ahogy  most  iten  látlak;
csakhogy két nagy bőrönddel vótál :
egyik  fekete,  a  másik  meg  sárga.
Nos, Testvír, hun hát a két táska?”

– „Látom, az Úr elég világos választ
adot neked!”

– „Há'  biz',  Uram,  elég  világost !
Ahogy szokja!”
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Útbaigazítot,  majd  elkérte  a  cso-
magjegyemet,  hogy  elhozza  a  két
bőröndömet  a  kocsiján,  míg  én  el-
foglalom  a  szállást.  Menet  közben
azonban  egy  másik  ember  szólítot
le:

– „Aha!  Szóval  te  vagy  az  ember,
akirűl Joe beszélt ! Gyűjj be hozzánk,
oszt igyál egy kis hideg vizet !”

Betértem hozzájuk, és kaptam is egy
pohár frissítő, hűs vizet. Ezután imá-
ra  hívot,  aminek  nagyon  örültem.
Letérdeltünk,  és  megkért,  hogy
imádkozzak. Talán még soha életem-
ben nem volt olyan egyenes utam a
kegyelem
trónjához,
mint e fekete
ember  otho-
nában.  Ami-
kor  kijöt-
tünk,  adot
nekem  egy
egydolláros
bakjegyet,
majd  meg-
mutata,
merre  van  a  misszióközpont,  ahol
prédikálnom kell.

A misszió gondnoka éppen a máso-
dik emeleti ablaknál ült, ahonnan rá-
látot  az  utcára.  Amikor  észrevet,
azonnal  felismert  Joe  három  hétel
korábbi leírása alapján. Le is jöt és
szívélyesen  üdvözölt ;  majd  bemu-
tata  fatal  feleségét.  A  férf  40  év
körüli  lehetet,  felesége  pedig  hu-
szonéves.

Küzdelem egy iszákosért
Még aznap este elkezdtem prédikál-
ni.  Ebben a misszióházban metodis-
ták,  illetve  baptisták  gyűltek  össze,
hetente  összesen  öt  alkalommal,
egymást váltva. Hamar látam, hogy
prédikálásom  nem  aratot  osztatlan
sikert a hallgatóság körében. A me-
todisták  aránylag  jól  fogadtak:  a
második este közülük hárman előre
is jötek imádkozni; áldásos alkalom
volt.

A  negyedik  este  a  másik  egyház
hallgatósága volt jelen. Éppen prédi-
káltam, amikor bejöt egy részeg. A

hívők – szoká-
sukhoz  híven
– próbálták ki-
tessékelni,  ő
azonban  nem
mutatot  haj-
landóságot  a
távozásra.  A
gyülekezetve-
zető ekkor fel-
szólítota  a
gondnokot,

hogy tegye ki a részeget. Már indult
volna, mikor rászóltam:

– „Várjon,  ne  küldje  ki  ezt  az  em-
bert !”

A gyülekezetvezető azonban intet a
gondnoknak,  hogy  teljesítse  a  pa-
rancsot. Ekkor átugrotam a szószék
előti korláton, és felkiáltotam:

– „Kérem,  ne  rakják  ki  ezt  az  em-
bert !  Jézus  pontosan  az  ilyen  nyo-
morultak megmentéséért jöt!!”
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– „Nos” – felelt a vezető – „ez a leg-
mélyebbre  süllyedt  teremtés  az
egész városban. Ki kell mennie!”

– „Ó,  ne,  könyörgöm,  ne  küldjék
ki!” – kérleltem.

Ismét  megparancsolta,  hogy  dobják
ki. Ekkor a gyülekezetvezető és a ré-
szeg  ember  közé  vetetem  magam,
kitartóan kérve, hogy maradhasson.
Ó, milyen retenetes bűz áradt belő-
le! A gyülekezetvezető erre az 50 fős
hallgatósággal  együt  kivo-
nult.  Végül a gondnok is
megszólalt :

– „Bevington
atyaf,  tudom,  hogy
Jézus  miért  jöt  el.
Csakhogy  ezzel  az
emberrel  már  10  éve
foglalkozunk,  és  azt
kell  mondjam,  re-
ménytelen eset.”

– „Kedves atyaf, er-
ről soha nem fogsz
tudni  meggyőzni.
Jézus akar és tud is
rajta  segíteni,  ha
adunk  Neki  egy  esélyt!”
– feleltem.

– „Nos, akkor ez a ketőtök dolga. A
szószéknél égve hagyom a világítást,
hogy lássatok, a többit lekapcsolom.
Nem állhatom tovább ezt a bűzt.”

Ezzel othagyot bennünket. Felment
a lépcsőn, de nem tudot aludni.

Odavonszoltam az embert a szószék
előti emelvényhez, és elkezdtem kö-
nyörögni  érte  az  Úrhoz.  Hajnali  2

óráig egész jól tűrte a dolgot, de ez-
után  nagyon  nyugtalanná  vált.  Azt
mondta,  menten  meggyullad,  ha
nem kap whiskyt :

– „Hozzál nekem egy korsó italt, és
rendbe  jövök.  Szeretnék  keresztény
lenni, de most a pokolban vagyok” –
vitatkozot velem.

Próbáltam  jobb  belátásra  bírni,  de
hajnali három óra tájban kezdet fe-
lülkerekedni.  Sokkal  erősebb  volt
nálam, és minden erőlködésem elle-
nére az ajtó felé kényszerítet. Négy

órakor  már  csak  2  és  fél  méterre
voltunk  az  ajtótól,  és  kezdtem
kifulladni.  Látam,  hogy  vala-

minek történnie kell.

Először  azt  gondoltam,
lehívom  a  gondnokot
az  emeletről,  de  a  Lé-
lek  megdorgált.  Vesz-
teg  maradtam  tehát  és
még buzgóbban esedez-
tem a trón előt. Hama-
rosan  nem  bírtam  to-

vább,  és  elengedtem  a
férft.  Ekkor  felemelt  kezekkel,

hangosan így kiáltotam:

– „Ó, Istenem, miért küldted ide ezt
az  embert?  Miért  küldtél  engem
ide?! Ó, Istenem, jöjj, jöjj, jöjj ! !”

A  harmadik  „Jöjj !”  kiáltás  után  az
ember elterült a padlón, és úgy kez-
det  kúszni  a  székek  közöt,  mint
egy  kígyó.  Ekkor  könyörögtem,
hogy az Úr űzze ki belőle a démont.

– „Ó, Istenem, űzd ki belőle, űzd ki
belőle! ! !” – kiáltotam.
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Fél órán belül a férf lenyugodot, és
olyan let, mint a kezes bárány. Fel-
kelt,  megtapogata magát,  majd így
szólt :

– „Nohát,  ez  lenne  Tom?!  Tyű,  de
vallásos vagyok!”

– „Lehet,  hogy  vallásos  vagy,  de
még nincs üdvösséged!” – feleltem.

– „Ó, jobban tudom én azt ! Elvégre
vallásos vagyok!” – válaszolta.

– „Ne kéresd magad, gyere fel az ol-
tárhoz,  hogy  üdvösséget  nyerj !”  –
kérleltem.

– „De hiszen már üdvösségem van!”
– vitatkozot tovább.

– „Nem,  még  nincs  üdvösséged!
Még csak a whisky démona let ki-
űzve  belőled,  hogy alkalmas  légy  a
bűnbocsánat elnyerésére.”

Ő azonban tovább erősködöt, hogy
már elnyerte az üdvösséget. Minden-
esetre  reggel  5 :30-ra  eljutotunk  az
oltárig,  ahol  leborult  és  őszintén
imádkozot.  Hamar  ráébredt,  hogy
szüksége van az üdvösségre, és reg-
gel 7 órára teljesen át is tört imában.
Úgy szökdelt örömében, ahogy illik!

Megmosva kívül-belül
Amikor az asszony lejöt az emelet-
ről, nagyon megörült. A férjét is le-
hívta,  és  mindketen meggyőződtek
arról, hogy Tom valóban üdvösséget
nyert. Ami engem illet,  az egész éj-
szakai  birkózás  e  vehemens  ember-
rel  eléggé  kimerítet,  úgyhogy  tud-
tam volna  pihenni.  Mégis  így  szól-
tam a gondnoknak:

– „Vannak a missziónak ruhái a szű-
kölködők  számára;  de  először  hozz
nekem egy dézsát, szappant meg sú-
rolókefét.  Amíg  keresel  neki  pár
használható ruhát, addig én megfür-
detem őt hátul az udvarban.”

A  felesége  szentesítete  javaslato-
mat, de elővigyázatosságból egy vé-
dőmaszkot is  hozot. Miután felsze-
relkeztem, hozzálátam a férf lefür-
detéséhez. Három dézsa vizet és egy
teljes szappant elhasználtam, de vé-
gül szép tiszta let.  Kapot pár nor-
mális  ruhát,  és  hamarosan  egészen
más emberként nézet ki.

Tanult  ember  volt,  csak  a  whisky
padlóra küldte. Isten azonban össze-
szedte  darabjait  a  szilánkok  közül,
helyreállítota  és  megtisztítota  –
annyira,  hogy mire  végeztünk vele,
egy jó megjelenésű ember let belő-
le. Ezután Tom így szólt :

– „Kérlek, gyere el velem az unoka-
testvéremhez! Régen az ő fatelepén
voltam  munkavezető,  de  már  évek
óta a munka közelébe sem enged.”

Fél 12 körül járt az idő, amikor oda-
értünk, úgyhogy Tom unokatestvére
éppen ebédhez készülődöt. Tom en-
gem  állítot  az  ajtóba  maga  elé,  és
miután  bekopogtam,  ajtót  nyitotak
nekünk.  Az  unokatestvére  rám  pil-
lantot, majd Tomra, de idegeneknek
nézet  minket.  Úgy  tűnt,  zavarban
van,  mivel  nem mondtuk el,  mi  já-
ratban vagyunk. A kínos csend után
végül megkérdeztem:

– „Uram, láta Ön valaha ezt az em-
bert?”
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Ezen  Tom  elmosolyodot.  A  rokon
így reagált :

– „Lehetetlen!  Ez  nem  lehet  Tom!
Vagy mégis?!”

Ekkor Tom felpatant, és így szólt :

– „De igen, én vagyok az! Új ember
letem,  Bill !  Jézus  megmentet  en-
gem; ez a prédikátor fürdetet le, ezt
a  szép  új  ruhát  pedig  a  misszióház
gondnoka  adta  nekem.  Bill,  szeret-
nék újra dolgozni, és csatlakoznék a
metodista  egyházhoz  –  ahova  te
jársz –, persze ha befogadnak.”

Ezután fél egykor behívtak bennün-
ket ebédelni, ami igazán jól eset.

Egy még reménytelenebb eset
Ebéd után az  utcára  kilépve Tom a
következő kéréssel állt elő:

– „Bevington testvér, Jézus alaposan
megmosot engem belülről, te pedig
kívülről. Most viszont azt szeretném,
ha eljönnél velem meglátogatni a fe-
leségemet.”

– „Van  feleséged?”  –  kérdeztem
csodálkozva.

– „Igen, van… vagy legalábbis volt.
Már  11  éve  nem  látam.  Állítólag
mélyebbre süllyedt,  mint én valaha.
A  Pokey  Row  környékén  lakik  –
egész  Tennessee  állam  legszegé-
nyebb,  legnyomorultabb  feketéi  kö-
zöt.”

Amint visszafelé haladtunk, a gond-
nok  meglátot  bennünket  az  ablak-
ból, lesietet és megkérdezte, ebédel-
tünk-e? Elmondtam neki, mi történt,
és  azt  is,  hogy  hová  tartunk.  Erre

felhívot  engem  az  emeletre,  míg
Tom lent maradt, és hosszas érvelés-
be kezdet:

– „Bevington  testvér,  most,  hogy
Tom  más  ember  let,  jó  eséllyel  ki
tudok  eszközölni  egy  tisztességes
megbékélést a misszió fenntartóinál.
De  bármit  is  tervezel,  arra  kérlek,
csak azt az asszonyt kerüld el mesz-
szire!  Tagadhatatlan,  hogy  az  Úr
cselekedet  Tom  életében,  de  ez  az
asszony  ezerszer  mélyebben  van,
mint ahova Tom valaha is süllyedhe-
tet  volna.  Ha  bármi  módon  bele-
avatkozol az életébe, a gyülekezetek-
kel  való  megbékélés  –  amire  most
még  jó  esély  van  –  reménytelenné
válik. És akkor nemcsak te veszíted
el a munkádat, hanem engem is ki-
rúgnak  innen!  Márpedig  jelenlegi
egészségi  állapotommal  aligha  tud-
nám eltartani a családomat…”

A gondnok drága felesége végighall-
gata  az  érvelést,  de  ekkor  odajöt,
letet  férje  elé  egy  pohár  hűsítő  li-
monádét, és így szólt hozzá:

– „Drága  férjem,  én  még  fatal  és
erős vagyok, úgyhogy ha a megélhe-
tésünk  aggaszt,  szívesen  vállalok
bérmosást.  Meggyőződésem,  hogy
Bevington testvér jó úton jár, és job-
ban ismeri  Istenét,  mint  akármelyi-
künk.  Ha  Isten  meg  tudta  menteni
Tomot,  akkor  Lizzt  is  bizonyosan
megmentheti.  Én  amondó  vagyok,
hogy  hagyd  békén  Bevington  test-
vért, és ne avatkozz bele a dolgába!
Hadd tegyék meg Istennel  és  Tom-
mal együt a tőlük telhetőt! Ha pe-
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dig ránk kerül a sor, és nekünk is el
kell mennünk innen, akkor majd én
gondoskodom a megélhetésünkről.”

Hangos  ámennel  nyugtáztam  fel-
ajánlását, majd megfogtam kezét, és
így biztatam:

– „Isten áldjon meg azért a drága jó
szívedért!”

Örömömben könnyekre fakadtam és
csodáltam ezt az asszonyt nemes ál-
lásfoglalásáért.

– „Rendben  van”  –  egyezet  bele
férje,  majd  ahogy  megcsókolta,  így
szólt  –  „ketőnk  közül  te  vagy  a
jobb.”

Kimentem  és  mondtam  Tomnak,
hogy indulhatunk. A nyomornegyed
felé vetük az utunkat, és nemsokára
egy  olyan  sikátorba  értünk,  ahol  a
szegénység,  a  tudatlanság  és  a
szenny olyan képe tárult elém, ami-
lyennel  soha  azelőt  nem  találkoz-
tam. Bátorításul felkiáltotam:

– „Elindultunk és az Úrban bízunk!”

Még  mindig  rajtam  volt  a  védő-
maszk, de ekkor levetem e szavak-
kal :

– „Nem  gondolom,  hogy  Jézusnak
szüksége lenne bármi segítségre.”

– „Pedig  jobb  let  volna  magadon
hagynod,  mert  még nem érkeztünk
meg!”  –  fgyelmeztetet  Tom  –
„Azon  a  részen,  ahol  ő  van,  még
rosszabb állapotok uralkodnak!”

Továbbmentünk,  zsebkendőnket  or-
runk  elé  tartva.  Végre  odaértünk.
Csakhogy  most  még  nagyobb  aka-
dályba  ütköztünk:  nem tudtuk,  ho-
gyan  találjuk  meg!  Gyanítotuk,
hogy az évek során többször is meg-
változtata  a  nevét,  és  fogalmunk
sem volt,  jelenleg  éppen  hogy  hív-
ják. Egy udvarba bemerészkedve el-
kezdtünk  kérdezősködni,  azonban
senkit nem érdekelt a problémánk –
mindnyájan  inkább  dohányt,  whis-
kyt, ópiumot vagy sört akartak.

Meglátunk egy létrát, ami az egyik
kunyhó  tetejére  vezetet  fel ;  ezen
felmászva  három  méterrel  az  alat-
tunk  lévő  szennytenger  fölé  kerül-
tünk.  Úgy  gondoltuk,  így  legalább
részben  megszabadulhatunk a  ször-
nyű bűztől.  Elkezdtünk Istenhez fo-
hászkodni  vezetésért.  Nemsokára
egy  nagyon  piszkos,  fekete  ember
jöt  elő.  Megláta,  hogy  ot  térde-
lünk,  és  megkérdezte,  mi  járatban
vagyunk.  Amikor  elmondtuk  neki,
így felelt :
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– „Tudom, kit kerestek; kihozom őt
nektek.”

Bevallom,  hogy  teljes  missziómun-
kám  során,  amit  Cincinnatiben,
Louisvilleben,  Clevelandben  és  St.
Louisban végeztem, nem találkoztam
még egy olyan elvetemült,  remény-
telennek tűnő esetel,  mint  amilyen
ez  volt.  Elmondtuk  az  asszonynak,
mi volt a neve 15 évvel ezelőt. Em-
lékezet  rá,  nem  tagadta.  Elgondol-
kodtam, vajon Jézus tud-e még vala-
mit tenni egy ilyen szerencsétlen te-
remtésért? Váltotunk vele pár szót,
majd behívtuk Tomot, és bemutatuk
neki.

– „Ez Tom?!” – kérdezte gúnyosan,
megvetéssel tekintve rá.

Tom elmondta,  mit  tet  érte  az  Úr,
majd kijelentete, hogy ezt a felesé-
gével is meg tudja tenni. De ő csak
folyamatosan  szitkozódot,  öreg  pi-
pájával  pedig  szinte  elviselhetetlen
bűzt eregetet. Tom rendíthetetlenül
beszélt neki Jézusról, én viszont úgy
éreztem,  ájulás  kerülget,  és  azt  kí-
vántam, bárcsak rajtam lenne a vé-
dőmaszk. Miközben lemásztam a ko-
szos létrán, így kiáltotam vissza:

– „Holnap reggel  10  órakor  vissza-
jövünk  érted!  Addig  gondolkozz  el
azon, hogy Jézus érted is megteheti
azt, amit Tomért megtet, hogy újra
tisztességes életet élhess!”

Kisietünk a fertőből. Tom elment az
unokatestvéréhez,  én  pedig  a  misz-
szióközpontba. Délután 5 :30 volt, de
azonnal lefeküdtem, mert teljesen ki
voltam készülve.

Verejtékes szabadítás
A kiadós alvás után reggel hatkor kel-
tem fel. A fnom reggeli közben elme-
séltem úti kalandjainkat. A fatalasz-
szony nagy buzgóságot tanúsítot az
ügy iránt,  és ruhákat  készítet össze
Tom  felesége  számára,  gondolva,
hogy biztosan sikerül őt kimenekíte-
nünk.  A  férje  viszont  arról  próbált
meggyőzni  minket,  hogy ne a misz-
szióközpontba vigyük őt.  A felesége
erre a következőt javasolta:

– „Jó, akkor vigyük őt Ben bácsikám
szenes házába, ot végig tudjuk vívni
a csatát!”

Ben  bácsi  ugyanis  megtért  ember
volt.  Kilenc  órakor  aztán  megjelent
Tom is,  reménnyel és hitel telve le-
züllöt  felesége  iránt.  Elmentünk  a
nyomornegyedbe,  és  bizony  ot  is
volt már az asszony – az első sikátor
végén  várt  minket.  Összecsomagolt
ruhatárát  –  ami  egy  köteg  piszkos
rongyból állt – othagyatuk vele.

Első dolgunk az volt, hogy – Tomhoz
hasonlóan – őt is megmosdassuk. El-
vitük a  misszióközponthoz,  és  Tom
megmosdata őt a hátsó udvarban –
ugyanot, ahol ő is megtisztult. Öt dé-
zsa vizet és két teljes szappant hasz-
nált  el,  mire  teljesen  megtisztítota.
Ezután tiszta ruhát adot rá. A misz-
szió gondnoka nem tudot eljönni ve-
lünk, a felesége azonban elkísért min-
ket  Ben  bácsi  szenes  házához,  ami
szép tiszta volt.

Nos, ha a Tommal folytatot korábbi
küzdelmem szörnyűnek tűnt is, sem-
mi nem volt ahhoz képest, amit ezzel
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a vad és kérlelhetetlen asszonnyal él-
tünk át. Ot birkóztunk vele 84 órán
keresztül, éjjel és nappal. Mennyei se-
gítségre volt szükségünk: az asszony
tetőtől  talpig  összekarmolászta  To-
mot;  és  én  sem  menekültem  meg
dührohamaitól.  Olykor  megragadot
és durván nekem eset, míg Tom nagy
nehezen  kiszabadítot.  Ruháimat  da-
rabokra tépte.

Mindenesetre bent tartotuk őt, etet-
tük és erős kávéval itatuk. A 85. órá-
ban  végül  földre
teperte  őt  Isten
ereje.  A  hátán  fe-
küdt,  átkozva  Is-
tent  és  embert.
Habzot a szája, de
teljesen kimerülve,
erőtlenül  és  tehe-
tetlenül feküdt ot.
A 96.  óra  környé-
kére  végleg  le-
csendesedet,  és
nyugodtan feküdt a padlón.  Délután
fél 2 körül felemelte a kezeit,  sírt és
kérte, hogy segítsünk neki felülni.

A  ruhája  foszlányokban  lógot  róla,
de  Tomé  sem  volt  jobb  állapotban.
Mindketőjüknek új ruhát kellet sze-
reznünk, mielőt kiengedhetük volna
őket az utcára. Miután hoztunk nekik
ruhákat, elmentek Tom unokatestvé-
réhez.

Másnap reggel aztán dicsőségesen át-
küzdöte magát imában az Úr oldalá-
ra.  Ő  nem  szökdécselt  örömében,
mint ahogy Tom, csak fel-alá járkált,
jobb  kezét  felemelve.  Folyamatosan
csak  ezt  mondogata:  „Ó,  dicsőség!”

Ez kb. két órán keresztül ment, majd
ezt követően mindnyájan elmentünk
Tom unokatestvéréhez ebédelni.

Édes és keserű
A következő napon Tom unokatest-
vére  berendezet  számukra  egy  há-
romszobás  házikót  vadonatúj  búto-
rokkal. Új ruhákat is kaptak, Tomot
pedig  visszahelyezte  régi  állásába.
Na, ehhez mit szólsz? Isten nem vé-
gez  félmunkát  a  szabadításban!  Jé-

zus  pontosan
ezért jöt, márpe-
dig  Ő  tökéletes
munkát
végzet!! !  Későb-
bi  évek  során
még  háromszor
látam  e  csodála-
tosan  megszaba-
dult  és  megszen-
telt  házaspárt
Cincinnatiben,

tábori  összejövetelek  alkalmával,
ahol a hallgatóság előt nyilvánosan
is bizonyságot tetek.

Fontosnak  tartotam,  hogy  a  Szent
Lelket is  elnyerjék,  ami meg is  tör-
tént  új  othonukban.  Ez  a  fordulat
meglehetősen felkavarta  a  helyi  hí-
vőket, mert a hírük még azokhoz is
eljutot, akik nem ismerték őket sze-
mélyesen.

Hogy  kerek  legyen  a  történet,  a
misszióról  is  mondanom  kell  pár
szót.  A  fenntartók  ugyanis  meg-
mondták a gondnoknak, hogy kezd-
het  csomagolni.  Ő  –  feleségével
együt – az én pártomat fogta, úgy-
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hogy amikor Tom átküzdöte magát
imában egy pénteki napon, ez a hír
sokakat  felkavart  a  gyülekezetben.
Másnap, szombaton nem is volt ösz-
szejövetel,  viszont  vasárnap  reggel,
délben és este én prédikáltam a me-
todista  hallgatóság  előt.  Húszan
előre is jötek imádkozni és közülük
többen át is küzdöték magukat.

Végül  megengedték  a  gondnoknak,
hogy maradjon; én pedig arra báto-
rítotam  őt,  hogy  igényelje  ő  is  a
Szent  Lelket.  Bár
először  megrémí-
tete  a  gondolat,
de Isten meggyőz-
te  őt,  és  egy-két
nap  múlva  már
buzgón  imádko-
zot a Lélekért. Ez-
után a felesége kö-
vetkezet:  ő  sem
akart lemaradni az
áldásról.  Összesen
vagy  egy  teljes  hétig  foglalkoztam
velük és Tomékkal, de az Úr mind a
négyüket átvite az Ő országába! Di-
csőség érte Istennek!

Jól  emlékszem arra,  hogy amikor  a
gondnok  szerete  volna  elnyerni  a
Szent Lelket, többen is betolakodtak,
hogy  megzavarják  őt.  Kiutasítotak
bennünket,  mi  pedig  kimentünk.  A
gondnokot elbocsátoták, ő azonban
eltökélte magában, hogy nem fordul
vissza, hanem végigcsinálja. Két szo-

bája volt a misszióközpontban, saját
bútoraival  berendezve:  ezeket  pár
napig  még  fenntartota  magának.
Mire  azonban  a  felesége  is  átküz-
döte  magát  imában,  a  gyülekezet
megenyhült irányukban, így megen-
gedték nekik, hogy maradjanak.

Ekkor az odajáró gyülekezeti hallga-
tóság  egy  része  elhatárolódot  a
missziótól,  a  metodisták  viszont  a
gondnok mellé álltak. Ami engem il-
let,  többet  nem  prédikálhatam  kö-

zötük. A többség
úgy  vélekedet,
így  lesz  a  leg-
jobb,  úgyhogy
csendben  vissza-
vonultam  és  fél-
reálltam. A gond-
nok és a felesége
átengedték  ne-
kem  szabad  szo-
bájukat, és ellátá-
somat  is  biztosí-

toták, amíg más hívást nem kaptam.

Egy számomra kedves részletet még
megemlítenék.  Mielőt Tom és fele-
sége újrakezdték volna közös életü-
ket, nekem adatot meg a kiváltság,
hogy  újra  megeskethetem  őket.
Egyikük sem fordult vissza a bűnös
élethez. Sőt, amikor legutoljára talál-
koztam velük egy  tábori  összejöve-
telen Cincinatiben,  három édes  kis
gyermekük is velük volt… ■

G.C. Bevington

A következő számban egy Lélektől jövő kijelentés gyógyító hatalmáról 
számolunk be.
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Mozgás és lélek II.
Lelki egészség

Mi a lélek?
Azt hiszem, mindannyian komolyan
zavarba  jönnénk,  ha  pontosan  meg
akarnánk mondani, mi is valójában a
lelkünk.  Ugyanakkor  ahhoz,  hogy
jobban megértsük működését,  szük-
séges foglalkoznunk ezzel a kérdés-
sel.

A Bibliában sok helyen
a szív és a lélek váltó-
fogalom,  és  az  ember
legbelsőbb  lényét  jelö-
li :

„Minden féltet dolog-
nál jobban őrizd meg
szívedet,  mert  abból
indul ki minden élet.”
(Példabeszédek 4:23)

A lelkünk valójában az
életünk, az igazi karakterünk és jel-
lemünk. Ez érzelmi és értelmi műkö-
désünk mozgatórugója ; ebbe vésőd-
nek bele tapasztalataink és ismerete-
ink. Más szóval ez az a részünk, ami
egyedi  személyiségekké  tesz  ben-
nünket.

Lelki működés
A lélek működése sokkal fnomabb,
bonyolultabb  dolog,  mint  egy  egy-
szerű fzikai tevékenység. Igaz, hogy
a lelki folyamatokat fzikai, biokémi-

ai  síkon  is  lehet  elemezni,  ebben  a
cikkben azonban nem erről az oldal-
ról közelítjük meg ezt a témát.

A lelki  tevékenység összetet folya-
mat,  amire  rengeteg tényező  hatás-
sal  van:  érzelmek-indulatok,  ér-
telmi-szellemi  jellegű  ismeretek  és
tapasztalatok, külső és belső ingerek
stb.  Összegezve  azt  mondhatjuk,

hogy  lelki  működé-
sünket  tulajdonkép-
pen  minden  létező
hatás  befolyásolja,
amit  csak  képesek
vagyunk érzékelni.

Tény, hogy folyama-
tos és elválaszthatat-
lan kölcsönhatás van
testi  létünk  és  lelki
működésünk  közöt.

Emberi lelkünk van, kötődünk a föl-
di körülményeinkhez, korlátainkhoz,
esendőségeinkhez.

Mennyiben más Isten Lelke?
Ahogyan  az  ember  lelke  saját  sze-
mélyiségének  hordozója,  úgy  Isten
Lelke is voltaképpen az Ő személyi-
sége és élete; Isten saját jelleme, ka-
raktere.  Isten Lelke ugyanúgy része
az  Ő  lényének,  ahogyan  az  ember
sem  választható  el  a  saját  lelkétől.
Isten  önnön  képmására  alkota  az
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embert,  és  ez  magában  foglalja  azt
is,  hogy  az  ember  lelke  hasonlóan
működik, mint Isten Lelke.

Ugyanakkor  a  Biblia  szerint  Isten
alapvetően  Lélek  (János  4 :24),  és
ezért  nem kötik  a  test  korlátai,  ha-
nem képes  egyszerre  mindenüt  je-
len lenni. Továbbá Isten Lelke töké-
letes,  szent,  tiszta,  mentes  minden
szennytől.  Ezek  a  tulajdonságok  és
képességek  csak  Isten  Lelkére  jel-
lemzőek.

Van viszont még egy fontos hason-
lóság:

„...mert a Lélek mindent vizsgál,
még az Isten mélységeit  is.  Mert
ki  ismeri  az  emberek  közül  az

ember
gondola-
tait,  ha
nem  ha
az  em-
ber  lel-

ke,  amely őbenne van? Ugyanígy
az  Isten  gondolatait  sem  ismeri
senki, csak az Isten Lelke.” (1Ko-
rinthus 10b-11)

Tehát a lélek feladata az önvizsgálat,
önkontroll,  önellenőrzés  is.  Ezért
fontos többek közöt – a Példabeszé-
dek szerint –, hogy megőrizzük lel-
künk  egészségét,  hiszen  ez  életünk
forrása.

Amire nincs szükség
Lelkünknek nincs szüksége félelem-
re, szorongásra, negatív feszültségre,
zajra  stb.  –  vagyis  olyan  külső  és
belső  zavaró  tényezőkre,  amelyek

agyunkat,  idegrendszerünket  izgat-
ják és állandó készenléti  állapotban
tartják, de megnyugvást, békességet,
örömet nem nyújtanak.

Ha  megvizsgáljuk  modern  világun-
kat,  szinte csak lelkünket gyötrő és
fárasztó hatásokat fedezhetünk fel a
napi  életünkben:  az  utcák  zaja,  ro-
hanás, stressz, embertársaink okozta
feszültségek,  szorongás,  félelmek,
kisebbségi érzések, a versenyszellem
okozta állandó készenléti állapot, al-
vászavarok,  idegi  kimerültség…  Ol-
dalakon át lehetne sorolni a sok-sok
negatív  hatást,  ami  hosszú  távon
tönkre teszi lelkünket, lelki egészsé-
günket.

Sajnos  sok  családban  othon  sem
jobb  a  helyzet :  a  házastársi,  ill.  a
szülő-gyermek  kapcsolatok  szintén
nem  harmonikusak.  Általánosság-
ban az  emberi  kapcsolatok alig-alig
működnek  valahogy.  Nem  csoda,
hogy  sokan  pokolnak  tartják  egész
életüket,  és  valóságos  vesszőfutás-
ként,  kínszenvedésként  élik  meg.
Nap nap után ugyanaz  a  mókuske-
rék, tekerik, tekerik megállás nélkül,
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amíg  le  nem  robbannak  lelkileg  és
fzikailag. Ez nem élet így, Isten nem
ilyen létre teremtet minket !

Amire szükség van
Mindenekelőt  szükségünk  van  egy
biztos  lelki  alapra,  ahova  mindig
vissza  tudunk  térni,  ha  kibillen  az
egyensúlyunk.  Erős  belső  lelki  bé-
kesség, harmónia, félelem és szoron-
gás  nélküli  belső  szeretet,  bizalom,
az  előtünk álló  kihívásokkal  szem-
beni  pozitív  várakozás  –  ezek  jel-
lemzik  az  emberi  lélek  rendeltetés-
szerű működését.

Hit  és  bizalom  nélkül  nem  tud
egészségesen  működni  a  lelkünk.
Meg  kell  tudnunk  bízni  Valakiben,
aki  mindenek  felet  szeret  bennün-
ket,  Aki  gondoskodik  rólunk,  Aki
soha nem feledkezik el a szükségle-
teinkről,  Akihez bajban és örömben
egyaránt  fordulhatunk.  Akit  éj-
jel-nappal,  szünet  nélkül  zaklatha-
tunk minden problémánkkal, és Aki
sohasem  fáradt  meghallgatni  min-
ket.

Isten az a csodálatos személy,  akire
szükségünk  van!  Egyedül  Ő  képes
megnyugtatni bennünket, kisimítani

az  összegyűrődöt  idegeinket,  kibo-
gozni életünk már-már teljesen ösz-
szekuszálódot szálait. Isten az, akire
nyugodtan  ráhagyhatjuk  ügyeink
intézését  és  megoldását,  mert  Ő
mindenható,  mindentudó  és  végte-
len  szeretetel  gondoskodik  minden
szükségletünkről.  Isten  megbocsátó,
hosszan tűrő és kegyelmes; tökélete-
sen  ismer
bennünket,
gyermeke-
it, és mind-
nyájunkról
személyre
szabotan
visel  gon-
dot.

Mit  tehetünk a lelki  boldogsá-
gért?
Nem  tehetünk  arról,  hova  szület-
tünk,  és  arról  sem,  milyen világ  és
hétköznapi  valóság vesz  körül  ben-
nünket. A külvilág nyilván nem fog
alkalmazkodni  hozzánk,  egyes  em-
berekhez,  ezért  fel  kell  ismernünk,
hogy küzdenünk,  harcolnunk kell  a
lelki  egészségünkért  és  boldogsá-
gunkért.

Szinte állandóan döntési, mérlegelé-
si helyzetben vagyunk: tegyem vagy
ne tegyem; helyes vagy nem helyes.
Ezzel  egy  időben  sokszor  a  saját
gondolatainkban is rendet kell tenni.

Isten készségesen tanít bennünket a
Biblián  keresztül,  de  az  Ő  kezében
taneszközzé  válik  minden  körül-
mény  is,  amibe  beleenged  bennün-
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ket.  Ha  fgyelünk  Istenre,  sokat  ta-
nulhatunk a Vele való tapasztalatból
is, ahogyan bánik velünk életünk so-
rán.

Keressük a csendet,  a  békességet,  a
szelíd, lelki együtlétet, ketesben Is-
tennel ! Kutassuk és értelmezzük Is-
ten  szavát  a  Bibliából,  ami  oktat,
megnyugtat,  felüdít,  és  bizalommal
tölt el ! Isten feltétel nélkül és őszin-
tén  szeret  minket  egyénileg,  és  en-
nek  állandóan  tudatában  kell  len-
nünk. Beszélgessünk a Mindenható-
val,  tiszteletel
mondjunk  el  neki
mindent,  ami  csak
foglalkoztat  minket,
legyünk  Istennel
bensőséges  baráti
kapcsolatban,  és  ad-
junk hálát nagy sze-
retetéért.

Legyünk  teljesen  biztosak  abban,
hogy  Isten  feltétel  nélkül  elfogad
bennünket, és azt kéri, hogy bízzunk
meg Benne. Ugyanígy válogatás nél-

kül fogadjuk el  mi is  embertársain-
kat, szeretve, segítve őket.

Személyes  tapasztalatom  az,  hogy
szeretet-alap nélkül semmilyen kap-
csolat  nem  működik.  Mindenkinek
szüksége van alapvető bizalomra és
elfogadó szeretetre,  enélkül  bizony-
talanná válik és kétségei lesznek.

Viselkedés a külvilággal szem-
ben
Érdemes  alaposan  megválogatnunk,
mit engedünk be a lelkünkbe. A sze-

münkön,  fülünkön  ke-
resztül  hihetetlen
mennyiségű információ
árasztja  el  agyunkat,
idegrendszerünket,  és
ezzel  természetesen  a
lelkünket is. Mivel vilá-
gunk  nem  Isten  Igéje
szerint  működik,  ren-

geteg  haszontalan  és  fölösleges  do-
loggal  találkozunk,  így  lelkünk  bé-
kességét  és tisztaságát  csak komoly
küzdelem  árán  tudjuk  megőrizni.

Igazi békét és harmóni-
át csak Istennél találha-
tunk, személyesen csak
Nála!

Ha  vannak  olyan  szo-
kások életünkben, ame-
lyek  akadályozzák  az
Istennel  való  kapcsola-
tunkat,  változtassunk
ezen!  Amennyire  raj-
tunk  áll,  iktassunk  ki
minden  zavaró  ténye-
zőt ! Isten Igéje segít el-
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dönteni, mi helyes vagy helytelen, jó
vagy  rossz.  Szívünket  és  értelmün-
ket neveljük arra, hogy Isten szemé-
lyes jelenlétében érezzük magunkat.
Így tet Énók is 365 éven keresztül,
míg végül  Isten  magához ragadta a
mennybe.

A lelki munka személyes
Ez egyéni munka, Isten személyesen
tanít  minket.  Nincs  senki  másnak
ugyanolyan  élete,
küldetése,  mint  ne-
kem.  Nekem  ma-
gamnak  kell  a  saját
lelkemet  megőrizni,
és  magasztos  célok
érdekében megtisztí-
tani.  Pál  apostol  ez-
zel kapcsolatos taná-
csa ma is nagyon ak-
tuális :

„Továbbá,  testvére-
im,  azokról  gon-
dolkozzatok,  amik
igazak, amik tisztességesek, amik
igazságosak,  amik  tiszták,  amik
szeretetreméltók, amik jó hírűek,
ha van valami erényes, és ha van
valami dicséretes.” (Filippi 4 :8)

„A  bortól  meg  ne  részegedjetek,
mert  abban  züllötség  van,  ha-
nem teljesedjetek be Lélekkel, be-
szélgessetek  egymás  közöt  zsol-
tárokban,  dicséretekben  és  lelki
énekekben;  énekeljetek  és  mond-
jatok  dicséretet  szívetekben  az
Úrnak, mindenkor mindenért há-
lát adva a mi Urunk Jézus Krisz-

tus nevében az Istennek és Atyá-
nak.” (Efézus 5 :18-20)

Bibliaolvasás  és  a  tanultakon,  ol-
vasotakon  való  elmélkedés,  gon-
dolkodás;  Istent  dicsőítő  ének  és
zene,  beszélgetés,  ima.  Gyönyör-
ködhetünk Isten teremtet munká-
jában a természetben, de felfedez-
hetjük  Isten  kegyelmét,
gondoskodó  szeretetét  életünk
eseményeiben, emberi kapcsolata-

inkban is. Az Isten
iránti  hála  kifeje-
zése  elűz  minden
negatív gondolatot
és csüggedést.

Az  örökkévalóság
íze
Békesség,  harmónia,
tartós lelki öröm, re-
ménykedő és  szeret-
ni tudó lelkület csak
Isten  által  lehetsé-

ges. Isten végső célja, hogy az újjá-
teremtet  Földön Vele  együt élhes-
sünk örök és végtelen boldogságban.
Ezt a boldogságot azonban már most
is megízlelhetjük a Vele való közös-
ség által.

Ha  igazán  megismerjük  és  megta-
pasztaljuk  Isten  jóságát,  teljesen
megváltozik az életünk. Nem félünk,
nem  szorongunk,  nem  aggódunk
többé. Tudjuk, hogy Atyánk mellet-
tünk áll. Ez az igazi gyógyír minden-
re,  lelki  és  testi  bajra  egyaránt  –
minden ember számára. ■

Élő Zsolt
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Meghallgatott gyerekima
Isten békét teremt

A szabály az szabály
Fiatalabb  koromban  történt  velem,
amit szeretnék most megosztani. Ba-
rátaimmal  együt nagyon szeretünk
a lakóhelyünktől nem messze lévő kis
erdőben tartózkodni, különböző játé-
kokat játszotunk, illetve magunk ki-
gondolta  feladatokat  és  műveleteket
végeztünk. Apám nagyon szigorú em-
ber volt és megkövetelte, hogy sötéte-
dés  előt  mindig  legyek  othon.  Ezt
mindig  betartotam  mert  tudtam,
hogy ha nem jövök időben, akkor an-
nak „fájdalmas” következményei lesz-
nek.

Azonban egy nyári  alkalommal,  mi-
vel  tudtuk,  hogy  csak  későn  sötéte-
dik, és az erdőben amúgy is egy kicsit
mindig sötétebb van, nem nagyon fi-
gyeltünk az időre. Már csak arra let-
tünk fgyelmesek,  hogy besötétedet.
Ekkor nagyon megijedtem, hogy mit
fogok „kapni” ezért.

Miért ne próbálnád meg Istent?
Ahogy elindultam hazafelé,  eszembe
jutot  valami.  A  nagymamámmal
minden vasárnap jártunk templomba
a  testvéreimmel  együt,  és  elsőáldo-
zók,  illetve  bérmálkozók  is  voltunk.
Arra  gondoltam,  bemegyek  a  temp-
lomba,  mielőt hazamennék.  Bemen-
tem és csak úgy, az ajtótól nem mesz-

sze,  letérdeltem és  imádkoztam ma-
gamban. Imádkozás után nyugodtnak
éreztem magam, pedig ekkor már iga-
zán sötét volt.

Isten békessége
Mikor hazaértem és  beléptem az aj-
tón, már vártam a veszekedést, kiabá-
lást,  meg  a  többit.  Azonban,  ahogy
haladtam  befelé,  a  lakásban  teljes
csend  volt,  pedig  mindenki  othon
volt, mert látam a konyhából, illetve
a szobából szűrődő világosságot. Kö-
szöntem mindenkinek és bementem a
szobámba.

Leültem  és  elkezdtem  gondolkodni,
hogyan  létezik  ez,  hogy  még  egy
rossz szót sem kaptam. Arra gondol-
tam,  majd  biztos  reggel!  Azonban
reggel sem történt semmi ilyesmi. Ez-
után gondoltam arra, hogy Isten meg-
hallgata  az  imám  akkor  ot  este  a
templomban, és olyan légkört terem-
tet  othon,  amiben  teljes  békesség
volt.  Áldotam ezért  Őt  akkor  is  és
most is! ■

„És Isten békessége, amely minden
értelmet  felülhalad,  meg  fogja
őrizni szíveteket és gondolataitokat
a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:7)

F.L.
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19. zsoltár
Isten igéje tökéletes

8 Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. 
Az Úr intő szava határozot, bölccsé teszi az együgyűt. 

9 Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. 
Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. 

10 Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. 
Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, 

11 kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, 
édesebbek a méznél, a csurgatot méznél is. 

12 Szolgádat is fgyelmeztetik: 
ha megtartja azokat, jutalma bőséges. 

13 A tévedéseket ki veheti észre? 
Titkos bűnök miat ne büntess meg  

14 A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. 
Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. 

15 Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, 
Uram, kősziklám és megváltóm  

Hitből hitbe
Folyóiratunk Isten gyermekeinek lelki épülését szolgálja,

míg mindnyájan felnövekedünk Jézus hitének teljességéig.
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