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Örömmel és szeretettel köszöntöm a testvéreket, rendhagyó alkalmon vagyunk együtt, 

rendhagyó ez mindnyájunk számára, hiszen nem szoktunk hozzá, én magam sem, mindig állva 

végeztem az evangelizációs szolgálatot, és akik ismernek, tudják, hogy mennyire mozgok 

közben is, és most ülve történik, de ez legyen a legkevesebb. A Bibliai alapokról beszélünk, 

annál is inkább, mert az alapok ma – az evidenciák – meginogtak vagy borulnak világszerte, az 

alap-életigazságok. Nagyon fontos a számunkra, hogy tájékozódjunk, mégpedig olyan helyen, 

ahol igazi eligazítást kapunk, márpedig vallom, hogy a Biblia ilyen hely. Mielőtt imádkoznánk, 

még hadd tegyem hozzá, ha a Biblia alapüzenetét vesszük át, amit A Nagy Szabadítás címmel 

én korábban már összeállítottam, vagy 30 ezer példányban szertejár a világban, főleg a Kárpát-

medencében, azt is hozzá kell tennünk, hogy nem elég megismernünk, értelmileg látnunk a 

Biblia alapüzenetét, hanem éppen hogy szükséges még – milyen jó, hogy pünkösd hetében folyik 

ez az evangelizáció – a Szentléleknek az a meggyőző munkája, amiért majd imádkozunk 

mindjárt és az énekünkkel is fohászkodunk. A Bibliában ott van, hogy Isten Szentlelke meggyőzi 

az embert, meggyőzi, mégpedig úgy, hogy meg is érti a mondanivalót és indítja is, mégpedig 

úgy megindítja, hogy nem tud ellenállni. Tehát enged, mint ahogy az első pünkösdkor 3 ezer 

ember szíven találva érezte magát. Csendesedjünk el és imádkozzunk: 

 

Hatalmas Istenünk, szerető édes Atyánk! Köszönjük, hogy nemcsak megteremtetted ezt a 

csodálatos világmindenséget, hanem használati utasítást is adtál hozzá, hogy kezünkbe adod a 

Bibliát. Köszönjük, hogy Szentlelkedért imádkozhatunk, hogy akik hallgatjuk, akár régóta már, 

és akár hitben járunk, vagy talán most tájékozódunk, átélhessük, hogy mit jelent, amikor Te 

tanítasz bennünket. Világosan tudjuk mi igehirdetők, hogy az emberi szó fülig, ha érhet, de a 

szívig nem mehet. De neked hatalmad van az egész lényünket munkába venni igéd és Lelked 

által. Ezt kérjük tőled erre a sorozatra nézve is.  

Ámen. 

 

Walter Scott, a nagy angol regényíró, nem sokkal halála előtt így szólt a fiához: fiam, hozd ide 

a könyvet! – és a fia nem kérdezte, hogy – apám, melyiket? – mert volt ott sok könyv, az író által 

a könyvespolcok megteltek könyvekkel, de azon kívül is sok-sok értékes, jó könyv. De amikor 

az apja azt mondta, hogy a könyvet hozd, akkor ő tudta, hogy a Bibliáról van szó. Óh, de jó 

lenne, ha ma is ilyen egyértelműen látnák minél többen, hogy könyvek születnek, sok-sok érték, 

de a könyv, az egyedül a Szentírás. 

Valaki kérdezte, mégpedig egy világi rádióriporter, az egyik teológiai tanárunkat: mondja már 

professzor úr, honnan veszik, hogy a Biblia Istentől ihletett könyv? Azt mondta, kettős feleletet 

tudok adni: az egyik, benne van: „a teljes Írás Istentől ihletett”. Hát elnevette magát a riporter 
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és azt mondta, ugyan már professzor úr, ha egy szakácskönyvbe beírják, hogy Istentől ihletett, 

akkor…, a professzor csendesen azt felelte, hogy körülbelül vártam ezt a választ. De mondom a 

második feleletet is, évszázadok, most már évezredek alatt milliók és milliók életében működött, 

amilyen megoldást ez a könyv elénk tár. Azt mondta a riporter, hogy ez már elgondolkodtató. 

És bizony elgondolkodtató, hogy a Bibliát soha nem kellett újra írni.  

Valaki mondta nekem, amikor meglátogattam és beszélgettünk, hogy a papok átírták kétszer-

háromszor is a Bibliát. Ugyan már, mondom, honnan veszi ezt? Hát a szemináriumban ezt 

tanították nekünk. Hát, mondom a szemináriumban sok minden mást is tanítottak, de ezt a 

könyvet nem kellett átírni, van újabb fordítás, de a legrégibb kéziratokról. Azért nem kellett 

átírni, mert Isten nem véleményt mond, hanem Isten kijelent.  

 

Amikor teremtett, akkor sem próbálkozott, hogy fussunk neki háromszor-négyszer, hogy legyen 

világosság. Azt mondta: „Legyen világosság! És lett világosság”. Amit ebben a könyvben Ő 

emberi eszközökön át közöl velünk, az nem vélekedés, egy-egy időszakra érvényes, hanem 

kijelentés. Amíg ember lesz a földön, mindig érvényes marad az ige. Jaj lenne nekünk, ha nem 

Isten kijelentése a Szentírás. Ha ez a könyv, testvéreim, egy lenne a sok értékes könyv közül, 

végünk, hiszen akkor emberi véleményekre kellene hagyatkoznunk. Így pedig előttünk Isten 

biztos kijelentése. És említettem, hogy az alapok borulnak. De ha hitet nyersz, akkor számodra 

a Biblia is érvényes könyvvé válik. Különös dolog ez, de sokan bizonyságot teszünk róla. Mikor 

folyik a nagy vita, férfi-nő, egyebek vonatkozásában, akkor én kinyitom a Szentírást és olvasom: 

„Teremté Isten az embert...” - itt van a 2. oldalon - „férfivá és nővé teremtette őket”. Számomra 

egyértelmű, megkaptam a feleletet, amihez igazodhatom, bármilyen időjárás vagy széljárás van. 

Ugyanígy jártam az evolúció kérdésében is. Teremtés, evolúció. Egyik biológus barátomnak 

próbáltam magyarázni az én elképzelésemet. Akkor azt mondta: ne bonyolítsd! A fajta jelleg, faj 

fajba nem megy át. Bármit teszel, pl. macskából nem tudsz más állatfajt létrehozni, egyedül a ló 

és szamár kereszteződéséből jön az öszvér, de ott befejeződik. Fajta, jelleg! Azt mondja: kinyitod 

a Bibliát az 1. oldalon, és ott van, mikor különböző élőlényeket teremt az Isten, hogy „teremté 

őket nemök szerint”. Ez a nemök nem hímnem, nőnem (az is), hanem fajtájuk szerint, a Károli 

Biblia leírásában. De hát, most nem akarom így végigvenni a Bibliát, mert minden este olvasunk 

egy igét, aminek a vezetése alapján hangzik az üzenet. Most úgy haladjunk tovább, hogy a négy 

estét röviden bevezetem egy-egy mondatban.  

 

Előtte még annyit, hogy amikor jegyespároknak mondtam én el ezeket a tanításokat, kezembe 

vettem a Bibliát, hogy egyik kezemben itt van a Biblia, a másik kezemben a mindennapi élet. 

Kérdezem, mennyivel lesz olcsóbb a kenyér és tüzesebb a szerelem, hogy ha a Biblia igéit 

komolyan veszi valaki? És állítottam, hogy direkt összefüggés van a kettő között. És hát, ezt meg 

kellett védenem. Remélem, hogy a négy este során, a testvérek számára is érvényesen meg tudom 

védeni, hogyha meg kell védeni ezt a kijelentést, és nem agymosás folyik, sem akkor a 

jegyespárokkal vagy másokkal, sem most, hanem együtt figyeljük a Bibliát, a Szentírást.  

 

Mit mond a Biblia arról, hogy Isten hogy gondolta el a teremtett mindenséget és benne az ember 

életét? Ez a ma esti témánk. Aztán holnap következik, hogy mi ez az árulás, hiszen itt valami 

egészen más folyik ezen a világon, mint, ami az eredeti indításban előttünk van.  

A harmadik estén érkezünk a teremtés óta legnagyobb örömüzenethez: kicsoda Jézus, miért jött, 

mit jelent Jézus kereszthalála, mi ez a szabadítás, amiről beszélünk? A negyedik este pedig, hogy 

lehet megragadni ennek a kincsét? Úgyhogy, induljunk is a ma esténkbe. Mai igénk Mózes első 

könyve 2. részének 15-től 17-ig terjedő versei. Máris olvassuk az igét:  
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1Mózes 2,15-17 „Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy 

művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon 

ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, 

halállal lakolsz.”  

 

Eddig az igénk és most figyeljük a magyarázatot.  

 

Amikor a Biblia a valóságról beszél, akkor annak két területét adja elénk, máris látjuk képeken, 

próbálom ábrázolni a valóság két területét. Az egyik a teremtett valóság.  
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Az első képre figyeljünk, az 1Mózes 2,15-17 ott van előttünk. A kör a teremtett mindenséget 

próbálja jelölni, nemcsak a földet, hanem ezt a hatalmas százmilliárdtól százmilliárdnyi csillag 

rendszerrel megteremtett univerzumot.  

A háló pedig az örökkévaló világot, tulajdonképpen a végtelenbe lehet húzni, túl nyúlik ugye itt 

egy kicsit a rajzon, óvatos is volt a rajzolónk. Végtelenségbe lehet húzni. Isten, a maga 

örökkévaló világából egy látható, teremtett világot alkotott, amelynek kezdete volt és vége lesz, 

az örökkévalónak nem. És látjuk a függőleges nyilat, erre majd visszatérünk, egy másik kép 

sorozat is segít nekünk, de az most még nem szükséges.  

Ez a függőleges nyíl, ez azt jelzi, hogy nem csak a teremtett világba épített be bennünket Isten 

az érzékszerveinken át (látunk, hallunk, szagolunk, ízlelünk, tapintunk, egyensúly érzékünk 

van). Ezek olyan tapadó korongok, melyekkel érzékeljük a körülöttünk lévő világot és ha ebből 

csak egy is hiányzik, már egy kicsit bizonytalanabbul vagyunk itt jelen. De ezeket adta Isten, 

hogy kapcsolatban legyünk a teremtett világgal és az örökkévalóval, ezt jelképezte az a nyíl, de 

aztán később figyeljük végig a nyilat, hogy hogy is haladunk.  

Az örökkévalóval egyetlen érzékszerv köt össze bennünket, és ez a hit. Mégpedig az a hit, amit 

Isten ajándékozott a teremtett embernek. Tehát, két világba kapcsolt be bennünket.  

 

És, hogy az arányokat jobban érzékeljük a teremtett mindenségben is, meghívom a testvéreket 

egy társasutazásra. Szálljunk be egy fénysebességű járműbe, egyelőre ezt csak gondolatban 

tudjuk megtenni, úgy gondolom, hogy mindig is így lesz, mert ilyen jármű nincs és soha nem is 

lesz. Egy másodperc 300 000 km, iszonyatos távolság. Ha belegondolunk, az Egyenlítő körül a 

Földünk 40 070 egész (valamicske van még ott) km. Egy másodperc itt 300 000, és elindulunk 

gondolatban persze, 8 perc alatt elérjük a Napot. Ha elértük a Napot, megyünk tovább. A Föld 

sehol, réges régen ez a semmi kis bolygó, több, mint 4 esztendő eltelik és akkor jön a 

naprendszeren kívüli első csillag. Aztán megyünk még 10 évet, 100 évet, 1000 évet. Azt 

mondjuk, nincs ilyen távolság, hagyjanak. De, bizony van, 10 000 év, 100 000 év, millió,  

százmillió, milliárd. És a rádiócsillagászok szerint jelenleg a műszereinkkel 13 milliárd fényév 

távol érkező jeleket fogunk. Már 15 milliárdról is hallottam, de bizonyosan a 13 milliárdról 

tudok. 13 milliárd év minden másodpercében 300 000 km. Testvéreim, kicsoda ez a hatalmas 

Isten, ez a hatalmasnál is hatalmasabb Teremtő, aki ilyen gigantikus mindenséget teremtett! És, 

ugye mondtam, hogy még nincs vége. Fogalmunk nincs, hogy a teremtett mindenség milyen 

hatalmas arányokat hordoz! És, ez a hatalmasnál is hatalmasabb Isten, itt ezen a földön, ezen a 

semmi bolygón olyan rendet, olyan életet teremtett, hogy mióta rongáljuk, most már 8 milliárdan, 

recseg-ropog, de még mindig működik. Megdöbbenek, amikor emberek azt mondják nekem, 

hogy majd, ha kezet fogok az Istennel, akkor elgondolkodom. Mondom, ember, ne haragudjon, 

ha azt mondom, maga nem normális, hát magának fogalma sincs arról, kicsoda az örökkévaló 

Isten! Örüljön, hogyha nem fog kezet magával, mert azt maga nem élné túl! Ez a hatalmasnál is 

hatalmasabb Isten! Testvéreim, álljunk meg egy pillanatra, és ha körülöttünk is hallunk ilyen 

nagyzoló szavakat, hogy az Isten nincs! Hol van?, mondjuk már meg, hogy: ember, gondolkozz 

már el egy kicsit, hogy kicsoda vagy te, és kicsoda Ő, ennek a világnak teremtő, alkotó Istene! 

És, ha itt vagyunk ezen a földön, néhány példát hadd mondjak, hogy csodálkozzunk rá a Teremtő 

munkájára. Hittanórás gyermekeknek mondtam azt: ide figyeljetek, aki két egyforma falevelet 

hoz nekem (akáclevél is lehet), erezetre, színre, nagyságra nézve, szabad szemmel nem lehet 

megkülönböztetni, mégcsak nem is mikroszkóppal nézzük, az kap 100 forintot. Kifosztjuk a 

Tamás bácsit, szaladtak a gyerekek. Nem hoztak, lehet, hogy lusták voltak, talán akáclevélből 

meg lehetett volna oldani. Vagy, ahogy megcsinálták a sárospataki teológián, fiatalok, egy 

jegyespár hozott nekem a szünetben két tűlevelet. Láttam, hogy az egyik rövidebb, de addigra 

már a 100 forint az inflációt követve 500 forintot ért. És nem akarták elfogadni, de 

megérdemelték, megkapták az 500 forintjukat.  
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Testvéreim, döbbenetes, vagy megszúrod gombostűvel az ujjbegyedet, egy kicsiny, nem ilyen 

nagy gombostűnyi, csak mint a nagyanyáink korában való kis gombostűfejnyi vércsepp 

kicsordul, állítólag egy ilyen mennyiségben 5 millió vörösvérsejtecske van. És egyetlen sejtben 

3 millió molekula. Egy molekulában 758 szénatom, 1203 hydrogenatom, 195 nitrogénatom, 3 

kénatom, 1 vasatom, 218 oxigénatom, összesen 2378 atom egy molekulában. Ebből van 3 millió 

egy sejtben, s amíg én ezt elmondom, körülbelül egy perc eltelt, és ez alatt az idő alatt 

mindegyikünk szervezetében mintegy 70-72 millió ilyen vörösvérsejtecske elpusztult és 

keletkezett. Megáll az ember esze, ha belegondol. 

Vagy, most tudjuk, hogy – hazánk fia, Karikó Katalin – még a sejtbe is bementek a kutatásaikkal, 

és áll az ember döbbenten… 

 

Említette Csaba testvérem, hogy a Fasorban voltam lelkész mintegy 20 esztendőn át, 1995-től 

2014-ig, és ott általános iskolát működtettünk, Julianna Református Általános Iskolát. A 

gyerekeknek mindig kellett valamit hozni ahhoz, hogy az igére odafigyeljenek. Egyszer 

elmondtam, hogy gyerekek, hát a fejünk áramfejlesztő. Képzeljétek el, hogy az agyunkban 

körülbelül 100 milliárd idegsejt van, és még 100 milliárd anyagcsere és támasztósejt. És ezek 

energiát fejlesztenek, 10-15 mikrowoltot, és azért tudunk mutogatni, mozogni. Hogyan jut ez az 

energia az agyunkból a kezünkhöz, lábunkhoz, testünkbe? Hát az idegpályákon át. Igen ám, de 

ahol energiát fejlesztenek, ott üzemanyagra is szükség van. Hát itt is. Amikor azt mondtam nekik, 

hogy a cukor és az oxigén az üzemanyag, láttam, hogy fölvillanyozódnak, hogy megyünk haza 

és mondjuk anyának, hogy cukrot-cukrot, mert üzemanyagot kell fejleszteni. De meglepődtek, 

mikor azt kérdeztem, hogy ha bekapod a cukrot, az nem az agyadba megy, hát az lefelé megy. 

Hát ebből hogy lesz üzemanyag az agyadban? És egyébként se csak a cukorban van cukor, a 

szénhidrát, ugye tudjuk tovább. Elmondtam nekik, hogy a véráram viszi az üzemanyagot. Nem 

mondok többet, tele van a repertoárom ilyen ötletekkel, meg mindennel, de úgyis látjuk, akár a 

Spektrum adásaiban, akár Attenborough könyveit is sokan olvassák vagy más módon. Vannak, 

akik sokkal jobban ismerik, hiszen hivatásuk is az, hogy az ember testrészeit, a természet csodáit 

így kövessék. Ámulunk, hogy mit hozott létre a mi Urunk az ember karosszériájában is. És itt 

jutunk oda, hogy pontosan megadta az ember helyét is, figyeljük csak még egyszer az igét, az 

1Mózes 2,15-17-et. 

 

Elhelyezte az embert a teremtett mindenség csodájában, és azt mondta neki, (mindjárt egyet 

lépünk a 16-os versre, hogy rákoncentráljunk), hogy minden a tied, te pedig az enyém.  

 

A 15-17-et látjuk most, figyeljük csak. 
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A jegyespároknak itt állt el sokszor a lélegzetük, aztán ahogy a holnapi témát vesszük, az 

különösen lenyűgözte azokat a férfiakat is, akik ott voltak ugye, több pár együtt hallgatta, hogy 

ez a régi könyv ennyire modern?. Hiszen, nézzük csak: „elhelyezte Isten az Éden kertjében, hogy 

művelje és őrizze.”  

Megvan  a két feladatunk ezen a világon. Művelni és őrizni. Mit kell tenni a kis kertünkkel? 

Művelni, őrizni. Mit kell tenni a tehetségünkkel? Művelni és őrizni. Mit kell tenni a 

családunkkal? Művelni, őrizni. Házasságunkkal?, és folytathatom. Mit kellene tenni a 

bolygónkkal? Művelni. Azt aztán műveljük és zsaroljuk. És őrizzük? Vagy érezzük, hogy itt 

nagy baj van? Már jó pár esztendeje, hogy a kiotói egyezményen küszködtek, vitáztak a föld 

leggazdagabb országai. Arról volt szó, hogy 1-2-3 százalékot a széndioxid kibocsátásból vissza 

kellene fogni. És hova jutottunk? Első volt talán Amerika, aki azt mondta, hogy szó sem lehet 

róla, hát visszaesés van a gazdaságban, aztán Japán és a többi. A végén mindegyik azt mondta, 

hogy… úgyhogy évek múlva azért valamit nyélbe ütöttek, de valahogy úgy, hogy kicsi 

országoktól század százalékokat vásároltak össze, mert nem lehet megállni. Művelje, őrizze. Ezt 

mondta Isten az embernek.  

 

És amit mondott még egyszer, nézzük csak az előbbi igét: „…a jó és rossz tudásának fájáról 

nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.” 

Azaz, hagyd meg nekem, hogy én mondjam meg neked, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert 

eltévedsz, és hadd legyek én a te műhelyed főnöke. Mindegyikünkben van egy központ, a Biblia 

szívnek nevezi, de nyilván nem ez a pumpa. Ha sorolja, hogy lép, máj, szív, akkor arról beszél, 

de amikor arról beszél, hogy adjad szívedet nekem vagy szívemet hozzád emelem, amit most 

énekeltünk, akkor arról volt szó, arról a központról, hogy hol van, nem tudom, de ahova befutnak 

az információk, és ahol döntéseket hozunk. Isten azt mondta, hagyd meg, hogy a szívednek én 

legyek az Ura! Nem azért, hogy basáskodjak rajtad, hanem, hogy őrizzelek, védjelek, vigyázzak 

rád, én tanácsoljalak téged. 

Testvéreim, milyen nagy pénzt fizet egy-egy cég, akár föltaláló ad nekik tanácsot, akár pedig, ha 

ipari kémet szereznek (bocsánat, hogy ezt is említem, megy itt minden), nagy pénzt adnak. És 

akkor nekem az örökkévaló, hatalmas, élő Isten fölajánlja, sőt, parancsba adja, fogadjam el, hogy 
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Ő az én tanácsadóm kicsiben és nagyban. Normális az az ember, aki ezt nem fogadja el? Nem 

normális. Testvéreim, nem is vagyunk normálisok, majd meglátjuk hamarosan, ahogy haladunk 

tovább. És itt megállnék még egy pillanatra. Sokan mosolyognak azon és ezt mondják: Ne 

haragudjon lelkész úr, csak nem akarja azt mondani, hogy a Bibliának ezek a gyermekded meséi, 

melyet az első 2-3 oldalon olvasunk, határozzák meg vagy mondják el nekünk a keletkezésünket, 

az alapkérdéseinket, az életünk értelmét, küldetését, útját? Mondom, emberek, tudná ezt sokkal 

bonyolultabban is elmondani Isten, de megrendítő, hogy az a hatalmasnál is hatalmasabb Isten 

úgy adja elénk ezeket az indító üzeneteket, hogy az 5-6 éves kisgyerek is értsen belőle! 

Mikor megkérdezik, hogy mit jelent, hogy fölakasztotta a nagy lámpát, meg a kis lámpát, utána 

gyurmázni kezd az Isten, megalkotja az embert a föld porából, akkor belelehelli a lelkét, elaltatja 

és kiveszi az oldalbordáját, asszonnyá formálja, mondom, óriási üzeneteket hordoz, úgy, ahogy 

ezt a „művelje, őrizze”, két kis szócskát kivettük. Hát, amikor keletkezett a teremtéstörténet 

igéje, üzenete, akkor a napot, holdat, csillagokat istenként imádták, remegtek tőle az emberek, 

mint sorshatalmaktól. Akkor megszólal az Isten, és azt mondja: ember, hát az csak egy lámpa, 

azt én azért adtam oda, hogy téged szolgáljon, és a holdat is. Változtatja az alakját ugye, az apály 

és a dagály, megismerték az emberek az összefüggéseket, remegtek és féltek a csillagoktól is. És 

látjátok, ma ugyanott tartunk.  

Az első igék, 3 500 évvel ezelőtt, amikor az írásbeliség kezdődött, akkor írattak le. És most 

ugyanott vagyunk, hogy emberek nézik a horoszkópot, nézik a csillagok állását, nézik milyen 

jegyben születtem, és a többi, és ez határozza meg az utamat, az életemet, és nem az élő Isten, 

aki szeretett, és akinek én a kezébe tehetem magam?  

 

No, folytassuk csak tovább, hogy az 1Mózes 2,16 igéjét szeretjük a legjobban, mert ott azt 

olvassuk: „Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz...” 

Na, ez a legjobb. Minden a tied, neked teremtettem, indulj el, vedd birtokba, és amikor elérünk 

a 17-hez, többször olvastuk már, most újra nézzük, ott már Isten megmondja, hogy a jó és rossz 

tudásának fájáról nem ehetsz. Itt nagyon fontos megértenünk, hogy nem a tudás fájától tiltotta el 

Isten az embert.  

 

Volt olyan tankönyv, mutatták nekem ötödikes gyermekek, 40 évvel ezelőtti időből vagy 30 

évvel, hogy a tudás fájától eltiltotta az embert Isten. Hát hogy tiltotta volna el, amikor az 1Mózes 

1,28-ban azt olvassuk: „Azután megáldotta őket Isten és azt mondta nekik: Sokasodjatok, 

szaporodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az 

ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!” Hát hogy hajtsam uralmam alá, ha 

nem fedezem föl a szigonyt, a bárkát, ha nem fejlődök. Hogy tudom én? Nem a tudástól tiltotta 

el Isten az embert, hanem a jó és rossz tudásától. Igenis, fedezd fel a kőbaltát, stb., de azt már 

tőlem kérdezd, hogy mire használd, hogy mire adtam neked. Ugyanígy benne volt a lehetőség 

az Édenkertben. Repülőt nem teremtett Isten, de ott voltak a fizikai törvényszerűségek, és eljött 

az idő, amikor fölfedezte az ember. Tehát a tudással önmagában nem lenne baj, hanem Isten 

magának szeretné, hogy tartsuk meg, hogy engedjük meg, hogy Ő legyen a főnök. És nézzük 

csak meg azt a képsorozatot, amit sokan ismernek, először csak ezt az egyet. 
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A teremtésben, amikor megkérdezzük, hogy hol az ember helye. Ez a kép fejezi ki a legjobban. 

Itt az életköröm, az életkörön belül ott a trón. A trónon pedig a kereszt jelzi az Urat. Ő a Király, 

Ő a Főnök. Én pedig a trón lábánál kérdezem: Mit akarsz Uram, hogy tegyek? No, ez az a kép, 

nagyon jegyezzük meg, mert házi feladatot kapunk. Majd, ha a másik két képpel együtt látjuk, 

akkor még inkább elénk kerül, hogy helyünkön vagyunk vagy pedig nem. Ki a főnök az 

életemben? Erről beszél a jó és gonosz tudás fája. Ember, ha élni akarsz, akkor hagyd meg, hogy 

én vezesselek, én tanácsoljalak. Figyelj rám és meglátod, hogy védelek, kibontakoztatlak, 

áldássá leszel!  
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Most nézzük a három képet egymás mellett. Látjuk, hogy ebből kiestünk, ezt holnap halljuk, 

látjuk igazán, hogy totálkáros lett az ember, mert elveszítette a helyét. És, ha nézzük a hármat, 

maradt a másik két lehetőség számunkra. Ember, aki a világra születik, nem a harmadik képben 

érkezik, és ahogy bontakozik ki az élete, vagy hitetlen módra, attól függ, milyen környezetben 

nő vagy őmaga is hogy gondolkodik. Ott az életkör, ott a trón. Ki ül a trónon? Én! Ott van, 

nagyon különös volt, ahogy gyermek istentiszteleten kérdezte a tiszteletes bácsi a gyerekeket: 

Ki mit szeret csinálni? Az egyik kis gyerek, nem tudom már, olyan 5-6 éves, azt mondta: én 

parancsolni szeretek. Na, de hát kinek parancsolsz te? Hát, a kis öcsémnek, a nagyinak, meg a 

macinak. És a baj az, hogy a maci nem fogad szót. A kisöcsémet elkalapálom, ha nem fogad 

szót, a nagyi mindig megcsinálja, amit mondok, de a maci, az nem. A gyerekből kijött, én vagyok 

a főnök, ott ül a trónon. És, a kereszt kívül van az életkörön, ami azt jelenti, hogy nincs is Isten, 

nem is érdekel, ha van, akkor sem. Én vagyok az Úr.  

A vallásos ember, látjuk ugyanúgy, ott az életköre, csak ott a körön belül van a kereszt. 

Ugyanúgy ő ül a trónon. A végső döntést ő hozza meg. Templomaink tele vannak a középső 

képes emberekkel, akik még nem adták vissza az uralmat az eredeti főnöknek. Ha tetszik, amit 

Isten mond, megteszem, ha nem, akkor lehet, hogy nem mondom, hogy nem csinálom, de 

mégsem cselekszem az Ő akaratát, mert én ülök a trónon. Erről majd szó lesz, hogy éppen az az 

óriási örömhír, hogy Isten megadta a lehetőséget, hogy akár az első, akár a második képből az 

ember visszatérjen, megtérjen (megtérés az visszatérés) az eredeti helyére. 

 

Jól figyeljük meg ezt a három képet, mert a mai házi feladatunk az lesz, hogy melyik kép 

érvényes az életemre? Keményen gondoljuk végig!  

Ki a végső döntnök az életemben, a dolgaimban, gondoljuk végig. Én ülök-e a trónon?  

Alaphelyzetben ez mindnyájunknál így történik. Vagy pedig visszaadtam már örömmel, és 

felismerve, hogy tulajdonképpen ez hiányzott, ez az élet igazi iránya.  

No, még egyszer menjünk vissza az 1Mózes 2,17-re.  
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Mert, itt valami súlyosról beszél az Isten, azt mondja, hogy ha eszel arról a fáról, a jó és gonosz 

tudásának fájáról, azaz, ha elszakadsz tőlem, halállal lakolsz. És gondoljunk bele, evett Ádám és 

Éva a fáról, és nem halt meg. Volt, aki megkérdezte tőlem: hát akkor, Isten azt mondta, meghalsz 

és nem halt meg? Itt kell még egy nagyon fontosat megérteni. A Biblia világosan beszél a 

kisbetűs életről és a nagybetűs ÉLET-ről. A kisbetűs halálról és a nagybetűs HALÁL-ról. A 

kisbetűs élet hol kezdődik? Nem a születéssel, ahogy gyorsan rávágná valaki, hanem a 

fogantatással, és a biológiai halállal fejeződik be. Ez a kisbetűs élet és a kisbetűs halál.  

 

A nagybetűs ÉLET az élő Istennel való élő kapcsolat. Ahogy a legelején láttuk ugye azt a szálat, 

amelyik megvolt, és ezt a kapcsolatot veszítette el az ember, a nagybetűs ÉLET-et. És a 

nagybetűs HALÁL-ba zuhant. Majd erről is hallunk.  

A nagybetűs HALÁL nem a biológiai, földi halálunk, hanem az Isten nélküli állapot, a kárhozat. 

Erről beszél az ige, amikor a Római levél 6-ik részének utolsó versében az van, hogy: „Isten 

kegyelmi ajándéka örök élet, a bűn zsoldja, következménye, fizetsége, a halál, az örök halál.” 

Nagybetűs ÉLET-ről és a nagybetűs HALÁL-ról van szó. És, annyit szaladjunk előre, hogy 

óriási örömhír, hogy Jézus a nagybetűs ÉLET-et hozta vissza. Esélyünk nem volt hozzá. Mit 

mondott? Én vagyok az élet. Az út, az igazság és az élet. És még van egy olyan mondat, ha még 

van türelme a testvéreknek és figyelme, fussunk csak végig.  

Amikor Lázár föltámasztásáról van szó a Bibliában, Jézus mond egy fontos mondatot, és amikor 

Ő ezt a mondatot kimondja, minden szónak hangsúlya van. Úgy, ahogy, figyeljük csak ezt az 

igét, a János 11,25-26-ban van.  

Figyeljük csak a kisbetűs és nagybetűs ÉLET vonatkozásában, egy kis rejtvény fejtés. „Jézus 

ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; 

és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Én vagyok a feltámadás és az 

ÉLET. Milyen betűs élet? Csupa nagybetű. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Milyen módon? 

Kis betűssel. Milyen módon? Ha eljön a halála. Akkor is ÉL. Milyen betűsen? Csupa 

nagybetűsen. És aki él, mármint kisbetűsen itt a földön, és hisz énbennem, az nem HAL meg 

soha. Milyen halállal nem? A nagybetűssel. A kisbetűssel meghalunk mindnyájan, ha előbb 

vissza nem jön Jézus. Hiszed-e ezt? Milyen nagyszerű, ahogy egyetlen versben ott van, ahogy 

Jézus kimondja: Ő, visszahozta ezt az életet. Na, majd arról szó lesz a későbbiekben, hogy lehet 

ez a miénk.  

 

Ez az élet, menjünk vissza a képünkhöz még egyszer, ez az élet a függőleges szálon fut, ahogy 

láttuk a négy képet egymás mellett.  
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Figyeljük csak! Az első képen megvan a nagybetűs ÉLET, ez a függőleges szál. A második 

képen, ezt holnap halljuk csak, minden elveszett, maradt a nagybetűs HALÁL és maradt a 

kisbetűs élet. A harmadik képen látjuk, hogy Jézusban visszakaptuk a nagybetűs ÉLET-et: 

„…el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16-nak a második fele. És utána a negyedik 

képen látjuk, hogy aki élő hitet nyer, annak van kisbetűs élete, fut, ameddig fut, és nagybetűs 

ÉLET-e, tehát ő már nem hal meg örökre, soha, nem jut a kárhozatra.  

 

No, ma ennyi volt az üzenet, hogy igazából hogy gondolta el Isten a teremtett mindenség életét, 

és benne az embert. Csak zárójelben jegyzem meg, a napokban hallottam valakitől, nem 

ellenőriztem, nem is tudom, hogy ha a rovarokat mind kiirtanák, akkor 50 éven belül meghalna 

az ember. De, ha az ember eltűnne a földről, akkor 50 éven belül kivirulna az egész teremtett 

mindenség. Hát sajnos így nézünk ki, de Isten nem így gondolta el. Hanem úgy, hogy nekünk 

adja ezt a sziporkázóan gazdag világot. Színek, fények, ötletek. Valaki úgy mondta, hogy 

humorérzéke is van a Teremtőnek, ha pingvint is teremtett, ezt mondja, amikor én nézem azt az 

állatot, hát nevethetnékem van. Bizony van humorérzéke is, és Ő nem sajnálja az örömeinket, 

hanem kevesli. És bizony, így indulhattunk egy hihetetlen gazdag teremtésben úgy, hogy Ő a 

főnök, aki szeretné, hogy boldoguljunk és boldogítsunk másokat is. Úgyhogy a házi feladatunk, 

hogy gondoljuk végig a három képet, és azt, hogy melyik kör érvényesül az életünkben. Az ne 

zavarjon, ha a harmadikba visszatértem, ha időnként visszaülök a trónra. Ez már egy következő 

lépés. De vajon visszatértem-e?  

 

Holnap, ha Isten segít, azt a három rugót figyeljük meg, amin mozog az egész embervilág. 

Mondom, itt állt el a lélegzetük, vagy itt figyeltek fel nagyon azok a fiatal férfiak is a jegyespárok 

között, hogy ennyire mai könyv a Biblia?! A harmadik oldalon elénk adja azt a három mozgató 

rugót. Aztán a Biblia közepén és a Biblia végén is. Ez az 1500 év alatt született könyvek 

együttese ennyire egybecseng? És a mai élet vele egybecseng? Igen, de ezt már hagyjuk meg 

holnapra.  

 

Hajtsuk meg fejünket imára. 
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Imádkozzunk! 

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy nem mese este volt ma, hanem színtiszta igazság a Te igéd. 

Valóság minden mondatod. Áldj meg bennünket, hogy végig tudjuk gondolni. És áldd meg 

azokat is, akiknek egészen új volt mindez, hogy a Te Lelked segítsen megemészteni, feldolgozni. 

És készíts bennünket a holnap estére is, hogy valóságként lássuk az állapotunkat, és 

menekülhessünk hozzád.  Ámen. 

Mondjuk együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat: 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen 

meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 

ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne 

vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a 

dicsőség, mindörökké. Ámen. 

 

Vegyétek az áldást az igével, így szól az Úr:  

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” 

Ámen. 


