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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

7. hitelv

Az ember természete
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt,
és íme: új jött létre” (2Kor 5:17).
Egy öreg csavargó volt. A cipőjéből kilátszott a lyukas zoknija. A nadrágján
a foltok lazán lógtak. Elrongyolódott kabátja nem sok védelmet jelentett a
hidegben. A könyöke kikandikált a kabátujjából. Több hetes szakálla kócosan csüngött az állán. A dohányzás nyomai jól látszottak a fogán.
Egy botra támaszkodva csoszogott az úton, amikor hirtelen egy fényes,
fekete limuzin hajtott mellé. A város leggazdagabb embere szólította meg:
– Jöjjön csak ide, szeretnék kérdezni valamit.
A csavargó közelebb lépett.
– Szeretne olyan finom ruhákban járni, mint az enyém? Ha igen, szálljon
be a kocsimba, és mindezt megkaphatja.
A csavargó örömmel szállt be az autóba. Behajtottak a város legelőkelőbb lakónegyedébe, ott is a legfényűzőbb házba.
– Megérkeztünk – mondta a vendéglátó. – A szolgáim rendbe fogják
szedni önt. Most el kell mennem, de ők majd végrehajtják az utasításaimat.
Az úr elment, és egy mosolygós fiatalember lépett a csavargóhoz. – Az
uram azt kérte, hogy mindenből a legjobbat adjam önnek. Kérem, kövessen! Először meg fogjuk füröszteni. Kérem, vegye le a kabátját!
Fürdés! A szó rémülettel töltötte el a csavargót. Évek óta nem fürdött. Félelem villant a szemében. – Kilenc éve hordom ezt a kabátot. Nem veheti le
rólam csak úgy!
A fiatalember kedvesen mosolygott. – Kérem, vegye le ezeket a rongyokat, hogy élvezhesse a kellemes, meleg fürdőt! Utána gyönyörű új ruhákat
adok önnek.
A csavargó sértve érezte magát. Az arca eltorzult a haragtól. A szolga az
ő becses javait rongyoknak nevezte! Micsoda sértés! – Hogy nevezheti a ruháimat rongyoknak! Az ura azt mondta, kaphatok új ruhákat. Arról nem volt
szó, hogy ezeket el kellene dobni.
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– Csupán azt mondtam önnek, amit az uram kíván – mondta a szolga
csendesen. – Ha elutasítja, akkor el kell hagynia a házat, és ez a mesébe illő lehetőség talán soha sem tér vissza az ön számára. Gondolja át!
Szavaiból kicsengett, hogy ez az utolsó szava.
A történet csavargója nagyon hasonlít hozzánk, a mi emberi természetünket szimbolizálja. Mielőtt Krisztus igazságának ruháját hordhatnánk, le
kell vennünk a rongyainkat, mindent, hogy aztán megtisztulhassunk.
Isten azt mondja: „Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek” (Zsolt 84:11). Isten arra vár, hogy a menny gazdagságát ránk
áraszthassa, hogy átformáljon minket isteni képmására. Vajon készek vagyunk levetni a szennyes rongyainkat, és engedjük-e, hogy Isten megtisztítson minket?

Elöljáróban
Isten nem a szavával hívta életre Ádámot, mint ahogy a többi élőlénynyel tette. Nem, hanem mint egy szobrászmester, szerető kezével formálta
meg, azután az orrába lehelte az élet leheletét. Aztán kivett egy bordát
Ádámból, és egy szeretetre méltó asszonyt alkotott belőle. „Megteremtette
Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és
nővé teremtette őket” (1Móz 1:27).
Tehát Isten képére lettünk teremtve! Micsoda kiváltság! Isten a föld porát
használta – nem pedig más élőlényt, valami tengeri lényt vagy majmot –,
hogy megteremtsen bennünket. Világos különbség van köztünk és a többi
állatfaj között: mi Isten gyermekeinek neveztetünk (Lk 3:38).
Isten uralmat adott Ádámnak és Évának minden felett a földön, beleértve az állatok életét is. Mindaddig, amíg a Teremtő szeretetére hagyatkoztak, egy tökéletes világban élhettek.
Álljunk meg egy pillanatra, hogy megcsodáljuk Isten roppant teremtő
művészetét! Vegyük például a lábunk felépítését. 26 csontból áll, amit 36
különböző izület tart együtt, szívós inakkal és mintegy 50 izommal, amelyek
a másodperc töredéke alatt képesek összhangban mozdulni. Ezek a csontok három ívet képeznek – kettő hosszában fut végig, egy pedig a lábfejen
keresztül –, amelyek biztosítják a természetes, hajlékony rugózást, ami felfogja a zökkenéseket, amikor futunk, megyünk vagy ugrunk. Körülbelül 12
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kilométert gyaloglunk naponta. Egy átlagos súlyú ember esetében ez azt
jelenti, hogy kb. 600 tonna nehezedik egy-egy lábra naponta. Micsoda
megpróbáltatásnak van kitéve alsó végtagunk 365 napon keresztül!
Az evolúciót vallók nem tudják megmagyarázni, hogyan alakult ki az
ember lába az állatéból, és hogyan tanult meg az ember két lábon járni
négy helyett, és közben egy lábon egyensúlyozni járás közben.

Mérlegelésre
1. Isten tökéletes embereket teremtett a saját képmására, és egy tökéletes otthonba helyezte őket. A világon most mégis szörnyű zűrzavar az úr, és
nem találunk tökéletes embereket benne. Miért?
Isten úgy döntött, hogy a tökéletes embereknek szabad akaratot is ad.
Szerethetik Őt, vagy elfordulhatnak tőle. A szeretete megkövetelte ezt a
kockázatvállalást.
Sajnos, a legfőbb angyal, Lucifer, büszkévé vált. „Szépségedben felfuvalkodtál” (Ez 28:17). Elégedetlen lett a helyzetével, és Isten helyét kívánta magának. Annyira sikerült elhinteni az elégedetlenséget, hogy végül az angyalok
egyharmadával együtt fellázadt, és Istennek ki kellett vetnie őket a mennyből.
2. Hogyan tévesztette meg Sátán Évát a kígyó képében?
Hazudott neki – „Dehogy haltok meg” (1Móz 3:4) –, és ő elhitte. Az Isten
Szava iránti hitetlenség elvezette az Istennel szembeni elégedetlenségre,
megosztotta a kétségeit Ádámmal, és megtörték az Istennel való csodálatos kapcsolatukat.
3. Milyen következményei vannak a bűnnek?
Az emberi lények Istentől való elszakadása. Ellenségeskedés az emberek között. A halál nemcsak az embereké, hanem a természeté is.

Gyakorlati alkalmazás
1. A csodálatos tapasztalat helyett, amit a kígyó ígért, Ádám és Éva szégyent és félelmet érzett.
1Móz 3:8: „_________________ az ember és a felesége az
_________________________ _______________________ a kert fái között.”
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2. Egymást okolták.
A bűn mindig megtöri a kapcsolatot Istennel és a másik emberrel.
3. Ádám és Éva elvesztette a kellemes otthont és a jogát az élet fájához.
1Móz 3:23: „Kiűzte az Úristen az __________________ _________________
Éden kertjéből.”
4. A bűn magában foglalja mind a belső gondolatokat, mind a külső
engedetlenséget.
Róm 6:12: „Ne _______________________ tehát a ____________________
a ti halandó ______________________________, hogy engedelmeskedjetek
________________________.”
Róm 3:19: „Az egész világot Isten _____________________ meg.” A bűn
egy belső gondolattal és indítékkal kezdődik, amely aztán engedetlenségre vezeti az embert. Az engedetlenség az egész emberre hatással van
(Róm 3:23), és bűntudatot ébresztve rombolja a fizikai, szellemi és lelki jólétünket.
5. A bűnösség örökölt, vagy szerzett?
Zsolt 51:7: „Lásd, én ______________________ születtem, anyám
______________________ ______________________ engem.”
Ef 2:3: „__________________________ _______________________ voltunk
emberi természetünk szerint.”
Róm 8:8: „Akik pedig ___________________ szerint __________________,
nem lehetnek ____________________ Isten előtt.”
Természetünknél fogva hajlamosak vagyunk a bűnre, de Isten nem tart
bűnösöknek bennünket a hajlamunk miatt – csupán az engedetlenségünk
a bűn.
6. A bűnnel szemben tehetetlenek és reménytelenek vagyunk magunkban.
Jn 15:5: „Mert ______________________ ____________________________
sem tudtok cselekedni.”
Jn 15:4: „Maradjatok ____________________, és én tibennetek. Ahogyan
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a ____________________________________ nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem _________________________ a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem
________________________ énbennem.”
7. Az evolúció tanának nincs szüksége Üdvözítőre.
Az evolúció tana az egyed fejlődésében látja az életet, ezért nem ismeri
el a bűnt.
8. Ádám és Éva bűnbeesése után Isten azonnal adta a kegyelem szövetségét, amely által megmentheti őket a bűntől.
Jel 13:8: Jézus a „_____________________________ Bárány …a világ
______________________ óta.”
Jn 6:40: „Mert az én ____________________________ az az akarata, hogy
annak, aki ______________________ a Fiút, és ___________________ benne,
________________________ élete legyen, én pedig _____________________
őt az ______________________ napon.”
9. Isten folyamatosan megújította ezt az ígéretet vagy kegyelmi szövetséget a történelem folyamán Ábrahámmal és a leszármazottaival.
1Móz 15:6: „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért _________________________
fogadta el őt.”
10. Azt jelenti ez, hogy az egész izrael elnyeri ennek az ígéretnek az áldásait?
Gal 3:7: „Akik ____________________________ valók, azok Ábrahám fiai.”
Gal 3:29: „Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor ________________________
utódai vagytok, és _____________________ szerint _____________________.”
11. Mivel izrael elpártolt Isten kegyelmi szövetségétől és saját cselekedetei alapján kereste az üdvösséget, Isten a lelki izraelt választotta ki, és új,
jobb szövetséget kínált fel nekik.
Zsid 10:16, 17: „Így szól az Úr: _______________________________ szívükbe
adom, és _______________________ írom, _____________________________
és _______________________________ pedig többé nem emlékezem meg.”
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Kulcsszavak
Az emberi természet jobb megértése érdekében tudnunk kell azt, hogy
a Biblia az embert egészként kezeli, nem pedig elválasztható részekként,
ahogy sokan hiszik.
1Móz 2:7 leírja, hogyan teremtette Isten Ádámot. Isten a föld elemeit
használta. A föld pora + az élet lehelete = emberi lény, élőlény. A halál ennek az egyenletnek az ellenkezője.
Az „élet lehelete” a ruach héber szó fordítása. Az Ószövetség 377 alkalommal használja, léleknek, szélnek, leheletnek is van fordítva, de legtöbbször az „élet lehelete” vagy az „Isten lelke” a használatos. Az Újszövetségben
található görög szó a pneuma, jelentése: lélek, fújni, lehelni. Soha sem
használja egy, a testtől független, tudatos lét vagy lélek megjelölésére. Ez
az életerő, amit Isten elhelyezett Ádámban, hogy élővé, élőlénnyé tegye.
Lélek: élő lélek, élőlény, élő személy; mindegyik ugyanazt jelenti. Semmi
sem jelzi a Bibliában, hogy a lélek egy elkülönült egység lenne, amely
egyesült a testtel. Az emberi lény maga a lélek. Nincs olyan lélek, amely túléli a halált.
Szövetség: Isten emberi lényekkel való kapcsolatának és a bűntől való
megmentésnek az alapja.
Kegyelem: Isten meg nem érdemelt jóindulata és szeretete a bűnösök
iránt.

A különbség
Test, lélek és szellem: a Biblia ezt a három kifejezést használja az emberi
lény egységének kifejezésére. „Őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére” (1Thessz 5:23).
Test: a személy fizikai dimenziójára utal.
Szellem (elme): az intelligencia értendő rajta, amelyen keresztül és
amely által Isten kommunikál az emberrel.
Lélek: az érzelmeken és a vágyakon keresztül fejezi ki magát. Nem tudjuk elválasztani az egyiket a másiktól.
Mindegyiket Isten teremtette, és mindegyiknek a Szentlélek megszentelő
hatalma alatt kell lennie.
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Õszintén hiszem
Amikor még bűnös voltam, Isten szeretett engem és elküldte az Ő Fiát,
hogy hit által üdvözülhessek. Az Ő kegyelmének ez a szövetsége tesz új teremtéssé, újjászül, hogy vele járjak.
Gondolkozz el figyelmesen az alábbi kijelentéseken! Jelöld be azokat,
amelyekkel szívből egyetértesz!
 Meg akarom tapasztalni a békességet és a bűnbocsánatot, ezért
megengedem Jézusnak, hogy Isten képmására formáljon át engem.
 Bűnös vagyok. Az egyetlen reménységem abban van, ha elfogadom Isten meghívását, hogy kössem meg vele a kegyelem szövetségét.
 Hit által akarom, hogy Jézus a szívembe lépjen, megtisztítson a
bűntől, és elfedezzen a tökéletes életével.
 Nem akarom többé, hogy Sátán és a bűn uraljon, hanem teljesen
átadom magam Jézusnak, tudva, hogy Isten gyermeke vagyok, és az Ő országának az örököse.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm, hogy a képmásodra alkottál, és szabad választást adtál nekem. Köszönöm az örök élet ígéretét Jézus által, és a kegyelem szövetségét,
amely Teremtőm képét helyreállítja bennem. Bár tudnék a neved dicsőségére élni, most és mindörökké! Ámen.
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