Hetednapi Adventista Egyház

7. Az ember természete

Az elsõ emberpÃ¡r Isten kÃ©pmÃ¡sÃ¡ra lett teremtve egyÃ©nisÃ©ggel, hatalommal Ã©s szabadsÃ¡ggal, hogy gondolkodjon Ã©
cselekedjen. BÃ¡r teremtett szabad lÃ©ny, a test, a lÃ©lek Ã©s a szellem oszthatatlan egysÃ©ge, mÃ©gis Istentõl fÃ¼gg az Ã©
Amikor õsszÃ¼leink nem engedelmeskedtek Istennek, megtagadtÃ¡k Istentõl valÃ³ fÃ¼ggõsÃ©gÃ¼ket Ã©s elveszÃ-tettÃ©k
Istentõl kapott kivÃ¡ltsÃ¡gukat. Isten kÃ©pmÃ¡sa Ã¶sszetÃ¶rt bennÃ¼k, Ã©s a halÃ¡l alattvalÃ³ivÃ¡ lettek. UtÃ³daik ezt a
megromlott termÃ©szetet Ã©s annak kÃ¶vetkezmÃ©nyeit Ã¶rÃ¶klik. GyengesÃ©gekkel Ã©s bûnÃ¶s hajlamokkal szÃ¼letnek. D
Isten megbÃ©kÃ©ltette magÃ¡val a fÃ¶ldet Krisztusban, Ã©s Szentlelke Ã¡ltal a bûnbÃ¡nÃ³ halandÃ³ emberben helyreÃ¡llÃ-tja
AlkotÃ³ja kÃ©pmÃ¡sÃ¡t. Isten dicsõsÃ©gÃ©re lettek teremtve, Ã©s azÃ©rt hivattak el, hogy szeressÃ©k Õt Ã©s egymÃ¡st, Ã©s
gondot kÃ¶rnyezetÃ¼kre. (1MÃ³z 1:26â€“28; 2:7; Zsolt 8:4-8; ApCsel 17:24-28; 1MÃ³z 3; Zsolt 51:5; RÃ³m 5:12â€“17; 2Kor
5:19â€“20; Zsolt 51:10; 1Jn 4:7â€“8,11,20; 1MÃ³z 2:15)

Ã‰s â€žmonda Isten: TeremtsÃ¼nk embert a mi kÃ©pÃ¼nkre Ã©s hasonlatossÃ¡gunkra." Isten nem a szavÃ¡val hÃ-vta Ã©letr
teremtÃ©se koronÃ¡jÃ¡t, hanem szeretettel lehajolt, hogy a fÃ¶ld porÃ¡bÃ³l formÃ¡lja meg ezt az Ãºj teremtmÃ©nyt.

A fÃ¶ld legmesteribb szobrÃ¡sza sem formÃ¡zhatott volna ilyen nemes lÃ©nyt. Michelangelo talÃ¡n kÃ©pes lett volna kifaragni
az Ã¡mulatba ejtõ kÃ¼lsõt, de vajon mi lett volna az Isten Ã¡ltal olyan gondosan, bonctani Ã©s Ã©lettani szempontbÃ³l is
megtervezett testtel, amelynÃ©l a feladatokat Ã©s a szÃ©psÃ©get egyarÃ¡nt szem elõtt tartotta?

A tÃ¶kÃ©letes forma elkÃ©szÃ¼lt, minden hajszÃ¡l, szempilla Ã©s kÃ¶rÃ¶m a helyÃ©re kerÃ¼lt, de Isten mÃ©g nem fejezte be
mûvÃ©t. Terve szerint az embernek nem Ã¶sszegyÃºrt fÃ¶ldkupacnak kellett lennie, hanem azt akarta, hogy teremtmÃ©nye
Ã©ljen, gondolkozzon, alkosson, Ã©s dicsõsÃ©gben nÃ¶vekedjen.

A Teremtõ e nagyszerû forma fÃ¶lÃ© hajolva, â€žlehellett vala az õ orrÃ¡ba Ã©letnek leheletÃ©t. Ã•gy lõn az ember Ã©lõ lÃ©lek
2:7; vÃ¶. 1:26). Isten tudta, hogy az embernek tÃ¡rsra van szÃ¼ksÃ©ge, ezÃ©rt alkotott mellÃ© â€žsegÃ-tõtÃ¡rsat, hozzÃ¡ illõt".
Ã¡lmot"bocsÃ¡tott Ã•dÃ¡mra, Ã©s amikor Ã•dÃ¡m elaludt, egyik kivett oldalbordÃ¡jÃ¡bÃ³l megteremtette az asszonyt (1MÃ³z 2:18
21â€“22). â€žTeremtÃ© tehÃ¡t Isten az embert az Õ kÃ©pÃ©re, Isten kÃ©pÃ©re teremtÃ© õt: fÃ©rfiÃºvÃ¡ Ã©s asszonnyÃ¡ tere
1:27) Majd megÃ¡ldotta õket, Ã©s Ã-gy szÃ³lt hozzÃ¡juk: â€žSzaporodjatok Ã©s sokasodjatok, Ã©s tÃ¶ltsÃ©tek be a FÃ¶ldet, Ã
hajtsÃ¡tok birodalmatok alÃ¡; Ã©s uralkodjatok a tenger halain, az Ã©g madarain, Ã©s a fÃ¶ldÃ¶n csÃºszÃ³-mÃ¡szÃ³ mindenfÃ©
Ã¡llatokon" (1MÃ³z 1:28). Isten sokkal pompÃ¡sabb kerti otthont adott Ã•dÃ¡mnak Ã©s Ã‰vÃ¡nak, mint amilyet ma bÃ¡rhol is
lÃ¡thatunk. A fÃ¡kat, a szõlõket, a virÃ¡gokat, a dombokat Ã©s a vÃ¶lgyeket mind maga a Mester dÃ-szÃ-tette fel. Volt ott kÃ©t
kÃ¼lÃ¶nleges fa - az Ã©let fÃ¡ja Ã©s a jÃ³ Ã©s a gonosz tudÃ¡sÃ¡nak fÃ¡ja. Isten megengedte Ã•dÃ¡mnak Ã©s Ã‰vÃ¡nak, hog
szabadon egyenek minden fa gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©bõl - kivÃ©ve a jÃ³ Ã©s a gonosz tudÃ¡sÃ¡nak fÃ¡jÃ¡t (1MÃ³z 2:8â€“9, 17).

Ã•gy tette fel Isten a teremtÃ©s mûvÃ©re a koronÃ¡t. â€žÃ‰s lÃ¡tÃ¡ Isten, hogy minden, amit teremtett vala, Ã-mÃ©, igen jÃ³." (
1:31)

Â
Az ember eredete
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Ma sokan abban hisznek, hogy az ember az Ã¡llati Ã©let alacsonyabb rendû formÃ¡ibÃ³l alakult ki olyan termÃ©szetes
folyamat kÃ¶vetkeztÃ©ben, amely tÃ¶bb milliÃ¡rd Ã©vig tartott, Ã¡m ezt az elkÃ©pzelÃ©st nem lehet Ã¶sszhangba hozni a Bibli
feljegyzÃ©sÃ©vel. Az ember termÃ©szetÃ©vel kapcsolatos bibliai nÃ©zet dÃ¶ntõ fontossÃ¡gÃº eleme az ember visszafejlõdÃ©

Isten teremtette az embert. Az emberi faj eredete az IstensÃ©g tanÃ¡cskozÃ¡sÃ¡hoz vezethetõ vissza. â€žTeremtsÃ¼nk embert
(1MÃ³z 1:26) - szÃ³lt Isten. A tÃ¶bbes szÃ¡m itt a SzenthÃ¡romsÃ¡gra - az Atya Istenre, a FiÃº Istenre Ã©s a SzentlÃ©lek Istenre
- vonatkozik (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 2. fejezetÃ©t). Isten tehÃ¡t hatÃ¡rozott cÃ©llal fogott az elsõ ember teremtÃ©sÃ©hez (1MÃ³z 1:27).

A fÃ¶ld porÃ¡bÃ³l teremtve. Isten az embert â€ža fÃ¶ldnek porÃ¡bÃ³l" (1MÃ³z 2:7) teremtette; nem mÃ¡s Ã©letformÃ¡kat hozott
lÃ©tre, mint pÃ©ldÃ¡ul a vÃ-zi vagy szÃ¡razfÃ¶ldi Ã¡llatokat, hanem a korÃ¡bban mÃ¡r lÃ©tezõ anyagot hasznÃ¡lta fel. Amikor m
megformÃ¡lta az ember minden szervÃ©t, Ã©s a megfelelõ helyre tette azokat, csak akkor lehelte belÃ© â€žaz Ã©letnek lehelet
ami az embert Ã©lõ szemÃ©llyÃ© tette.

Isten kÃ©pÃ©re teremtve. Isten minden Ã¡llatot - halat, madarat, csÃºszÃ³mÃ¡szÃ³t, rovart, emlõst stb. - â€žneme szerint" terem
(1MÃ³z 1:21, 24â€“25). Minden egyes Ã¡llatfajnak megvolt a sajÃ¡t jellegzetes formÃ¡ja Ã©s kÃ©pessÃ©ge, hogy utÃ³dokat hozz
lÃ©tre. Az embert viszont Isten a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re, nem pedig az Ã¡llatvilÃ¡g mintÃ¡ja alapjÃ¡n teremtette. â€žTeremtsÃ¼nk em
mi kÃ©pÃ¼nkre Ã©s hasonlatossÃ¡gunkra" (1MÃ³z 1:26) - mondta Isten. Itt vilÃ¡gos tÃ¶rÃ©svonal lÃ¡thatÃ³ az Ã¡llatvilÃ¡g Ã©s
emberisÃ©g kÃ¶zÃ¶tt. LukÃ¡cs nemzetsÃ©gi tÃ¡blÃ¡zatÃ¡ban egyszerûen, de hatÃ¡rozottan kifejezi ezt a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get, am
az emberisÃ©g eredetÃ©rõl Ã-r. â€žEz Ã•dÃ¡mÃ©, ez pedig IstenÃ©." (Lk 3:38)

Az ember kiemelt helyzete. A teremtÃ©s csÃºcspontja az ember megteremtÃ©se volt. A mindenhatÃ³ Isten a kÃ©pÃ©re teremte
embert bÃ-zta meg a FÃ¶ld Ã©s minden Ã¡llat gondozÃ¡sÃ¡val. L. Berkhof ezt mondja Ã•dÃ¡mrÃ³l: â€žKÃ¶telessÃ©ge Ã©s kivÃ
volt, hogy az Isten Ã¡ltal rÃ¡bÃ-zott termÃ©szetet Ã©s teremtmÃ©nyeket uralja, akarata Ã©s szÃ¡ndÃ©ka alÃ¡ rendelje, azÃ©rt,
mind õ, mind egÃ©sz ragyogÃ³ birodalma a mindenhatÃ³ Teremtõt Ã©s a vilÃ¡gegyetem UrÃ¡t magasztalja (1MÃ³z 1:28; Zsolt
8:4â€“9)."[2]

Az emberisÃ©g egysÃ©ge. MÃ³zes elsõ kÃ¶nyvÃ©nek nemzetsÃ©gi tÃ¡blÃ¡zatai azt mutatjÃ¡k, hogy az Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va utÃ
kÃ¶vetkezõ nemzedÃ©kek sora mind az elsõ pÃ¡r leszÃ¡rmazottja volt. Az egÃ©sz emberisÃ©g termÃ©szete azonos Ã¶rÃ¶klÃ©
vagy szÃ¡rmazÃ¡stani egysÃ©get kÃ©pez. PÃ¡l ezt mondta: â€žAz egÃ©sz emberi nemzetsÃ©get egy vÃ©rbõl teremtette, hogy
lakozzanak a FÃ¶ldnek egÃ©sz szÃ-nÃ©n" (ApCsel 17:26).

Fajunk szerves egysÃ©gÃ©nek tovÃ¡bbi jeleit abban a bibliai Ã¡llÃ-tÃ¡sban lÃ¡tjuk, hogy Ã•dÃ¡m vÃ©tke bûnt Ã©s halÃ¡lt hozott
mindenkire, az Ã¼dvÃ¶ssÃ©get pedig Krisztus tette lehetõvÃ© mindenki szÃ¡mÃ¡ra (RÃ³m 5:12, 19; 1Kor 15:21â€“22).

Az ember termÃ©szetÃ©nek egysÃ©ge

Milyen rÃ©szekbõl Ã¡ll az ember? Vajon tÃ¶bb, egymÃ¡stÃ³l fÃ¼ggetlen Ã¶sszetevõbõl, testbõl, lÃ©lekbõl Ã©s szellembõl?
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Az Ã©let lehelete. â€žFormÃ¡lta vala az Ãšr Isten az embert a fÃ¶ldnek porÃ¡bÃ³l, Ã©s lehellett vala az õ orrÃ¡ba Ã©letnek lehe
Ã•gy lõn az ember Ã©lõ lÃ©lekkÃ©." (1MÃ³z 2:7)

Isten â€žaz Ã©letnek leheletÃ©t" lehelte Ã•dÃ¡m Ã©lettelen testÃ©be, ezzel Ã©lõvÃ© tette a fÃ¶ld elemeit. Az Ã©let lehelete â€
MindenhatÃ³nak lehelete" (JÃ³b 33:4), ami Ã©letet adÃ³ Ã©letszikra. Az elektromos Ã¡ram szerepÃ©hez hasonlÃ-thatjuk; az
Ã¡ram Ã¡thalad az elektromos kÃ©szÃ¼lÃ©k kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ szerkezetÃ©n, Ã©s amikor bekapcsoljuk a szÃ-nes tÃ©vÃ©t, a nÃ
szÃ¼rke Ã¼veglapot a szÃ-nek Ã©s a kÃ©pek lÃ¼ktetõ esemÃ©nysorÃ¡vÃ¡ vÃ¡ltoztatja. Az elektromossÃ¡g hangot Ã©s mozgÃ
varÃ¡zsol oda, ahol azelõtt semmi sem volt.

Az ember Ã©lõ lÃ©lek. Mit vÃ¡ltoztatott meg az Ã©let lehelete? Amikor Isten megformÃ¡zta az embert a fÃ¶ldbõl, minden szervÃ
megalkotta, a szÃ-vÃ©t, a tÃ¼dejÃ©t, a vesÃ©jÃ©t, a mÃ¡jÃ¡t, a lÃ©pÃ©t, az agyÃ¡t stb. - az egÃ©sz tÃ¶kÃ©letes volt, de Ã©le
az Ã©let leheletÃ©t lehelte az Ã©lettelen anyagba, Ã©s â€žÃ-gy lõn az ember Ã©lõ lÃ©lekkÃ©".

A SzentÃ-rÃ¡sban talÃ¡lhatÃ³ kÃ©plet vilÃ¡gos. A fÃ¶ld pora (a fÃ¶ld elemei) Ã©s az Ã©let lehelete = Ã©lõlÃ©ny vagy Ã©lõ lÃ©l
elemeinek Ã©s az Ã©let leheletÃ©nek egysÃ©gÃ©bõl lett az Ã©lõlÃ©ny vagy Ã©lõ lÃ©lek.

Ez â€žaz Ã©lõ lÃ©lek" nemcsak az emberekben, hanem minden Ã©lõlÃ©nyben megvan. A Biblia szerint pÃ©ldÃ¡ul Ã©lõ lÃ©lek
azokban az Ã¡llatokban, amelyek bementek NoÃ© bÃ¡rkÃ¡jÃ¡ba, Ã©s azokban is, amelyek nem mentek be (1MÃ³z 7:15, 22).

1MÃ³z 2:7-ben â€žÃ©lõ lÃ©leknek" vagy â€žÃ©lõlÃ©nynek" fordÃ-tott hÃ©ber szÃ³ a nefes chajjÃ¡h. Ez a kifejezÃ©s nem kizÃ¡
emberre vonatkozik, mert utal mÃ©g a vÃ-ziÃ¡llatokra, a rovarokra, a csÃºszÃ³mÃ¡szÃ³kra Ã©s a nagytestû szÃ¡razfÃ¶ldi
Ã¡llatokra is (1MÃ³z 1:20, 24; 2:19).

A nefes, amit â€žlÃ©nynek" vagy â€žlÃ©leknek" fordÃ-tanak, a nÃ¡fas szÃ³bÃ³l ered, amelynek jelentÃ©se: â€žlÃ©legezni". Az
ÃšjszÃ¶vetsÃ©gben ennek gÃ¶rÃ¶g megfelelõje a pszÃ¼hÃ©. â€žAmennyiben a lehelet az Ã©let legszembetûnõbb bizonyÃ-tÃ
nefes alapvetõen Ã©lõ lÃ©nynek, szemÃ©lynek jelÃ¶li az embert."[3] Amikor a Biblia Ã¡llatokra vonatkozÃ³an hasznÃ¡lja e
kifejezÃ©st, mint pÃ©ldÃ¡ul a teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©netben, akkor az Ã¡llatokat Isten Ã¡ltal teremtett Ã©lõlÃ©nyekkÃ©nt mutatja be

Fontos megjegyezni: a Biblia azt mondja, hogy az ember Ã©lõ lÃ©lekkÃ© lett. A teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©netben semmi sem utal arra
hogy az ember lelket kapott volna, olyasfajta kÃ¼lÃ¶n egysÃ©get, ami a teremtÃ©skor kapcsolÃ³dott volna Ã¶ssze az emberi
testtel.

Megoszthatatlan egysÃ©g. Nem is tudjuk igazÃ¡n felmÃ©rni, milyen fontos a teremtÃ©si beszÃ¡molÃ³ az ember termÃ©szetÃ©n
helyes megÃ©rtÃ©sÃ©vel kapcsolatban. A SzentÃ-rÃ¡s egysÃ©ges egÃ©sznek mutatja be az embert, hangsÃºlyozva szerves
egysÃ©gÃ©t. Akkor tehÃ¡t hogyan kapcsolÃ³dik a szellem Ã©s a lÃ©lek az ember termÃ©szetÃ©hez?

1. A lÃ©lek jelentÃ©se a BibliÃ¡ban. Ahogy mÃ¡r korÃ¡bban is emlÃ-tettÃ¼k, az Ã“szÃ¶vetsÃ©gben a â€žlÃ©lek" a hÃ©ber nefe
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fordÃ-tÃ¡sa. 1MÃ³z 2:7 az embert Ã©lõlÃ©nynek nevezi, miutÃ¡n a fÃ¶ld elemeibõl formÃ¡lt fizikai testbe az Ã©let lehelete
kÃ¶ltÃ¶zÃ¶tt. â€žHasonlÃ³kÃ©ppen, ha egy gyermek szÃ¼letik, Ãºj lÃ©lek jÃ¶n lÃ©tre, minden Â»lÃ©lekÂ« Ãºj Ã©letegysÃ©g,
egyedÃ¼lÃ¡llÃ³an mÃ¡s, Ã©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik minden mÃ¡s hasonlÃ³ egyedtõl. Ãšgy tûnik, a hÃ©ber nefes szÃ³ azt a gondolato
emeli ki, hogy minden Ã©lõlÃ©nyben megvan az egyÃ©nisÃ©g kÃ©pessÃ©ge, ami egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ sajÃ¡tossÃ¡got ad neki. Ebb
Ã©rtelemben hasznÃ¡lva, a nefes nem a szemÃ©ly egy rÃ©sze, hanem maga a szemÃ©ly, Ã©s sok esetben Â»embernekÂ« va
azzal rokon Ã©rtelmû szÃ³val fordÃ-tja BibliÃ¡nk (lÃ¡sd 1MÃ³z 14:21; 4MÃ³z 5:6; 5MÃ³z 10:22), vagyÂ»magÃ¡nakÂ« (3MÃ³z
11:43; Ã‰sa 46:2 stb.)".

MÃ¡srÃ©szt viszont az olyan kifejezÃ©sek, mint â€žaz Ã©n lelkem", â€ža te lelked", â€žaz õ lelke" stb., Ã¡ltalÃ¡ban a szemÃ©ly
helyettesÃ-tik (lÃ¡sd 1MÃ³z 12:13; 3MÃ³z 11:43â€“44; 19:8; JÃ³zs 23:11; Zsolt 3:3; Jer 37:9 stb.). Az angol King James
fordÃ-tÃ¡s az Ã“szÃ¶vetsÃ©gben 755-szÃ¶r elõfordulÃ³ nefes szÃ³t 100-nÃ¡l is tÃ¶bb helyen â€žÃ©letnek" mondja (1MÃ³z 9:4â
19:5; JÃ³b 2:4, 6 stb.).

A nefes olykor vÃ¡gyra, kÃ-vÃ¡nsÃ¡gra vagy szenvedÃ©lyre utal (vÃ¶. 5MÃ³z 23:24; PrÃ©d 6:7). Utalhat mÃ©g az Ã©rzelmek
kÃ¶zpontjÃ¡ra (1MÃ³z 34:3; Ã‰nekek 1:7 stb.), Ã©s idõnkÃ©nt az ember akarati rÃ©szÃ©t jelkÃ©pezi. 4MÃ³z 31:19-ben a nefe
megÃ¶ltÃ©k, Ã©s BÃ-r 16:30-ban (fordÃ-tÃ¡sban: Ã©n) meghal. 4MÃ³z 5:2-ben (holt test) Ã©s 9:6-ban (holt ember) holttestre ut
(vÃ¶. 3MÃ³z 19:28; 4MÃ³z 9:7, 10).

A gÃ¶rÃ¶g pszÃ¼hÃ© szÃ³ hasznÃ¡lata az ÃšjszÃ¶vetsÃ©gben hasonlÃ³ ahhoz, ahogy az Ã“szÃ¶vetsÃ©g hasznÃ¡lja a nefes-t
Ã©letre Ã©s emberi Ã©letre egyarÃ¡nt alkalmazza (Jel 16:3). A King James fordÃ-tÃ¡s 40-szer egyszerûen â€žÃ©letnek" Ã-rja (
Mt 6:25; 16:25 stb.). Bizonyos esetekben egyszerûen â€žembereket" jelent (lÃ¡sd ApCsel 7:14; 27:37; RÃ³m 13:1; 1Pt 3:20
stb.), mÃ¡shol pedig a szemÃ©lyes nÃ©vmÃ¡ssal egyenÃ©rtÃ©kû (lÃ¡sd Mt 12:18; 2Kor 12:15 stb.). NÃ©ha az Ã©rzelmekre (M
14:34; Lk 2:35), az Ã©rtelemre (ApCsel 14:2; Fil 1:27) vagy a szÃ-vre (Ef 6:6) utal."[4]

A pszÃ¼hÃ© nem halhatatlan, hanem halandÃ³ (Jel 16:3). El lehet pusztÃ-tani (Mt 10:28).

A bibliai bizonyÃ-tÃ©kok arra utalnak, hogy a nefes Ã©s a pszÃ¼hÃ© idõnkÃ©nt az egÃ©sz szemÃ©lyre, mÃ¡skor pedig az em
valamire, mint pÃ©ldÃ¡ul az indulatokra, Ã©rzelmekre, kÃ-vÃ¡nsÃ¡gokra Ã©s Ã©rzÃ©sekre utal. Ez azonban semmi esetre sem
jelzi, hogy az ember kÃ©t kÃ¼lÃ¶n rÃ©szbõl Ã¡llna. A test Ã©s a lÃ©lek egyÃ¼tt lÃ©tezik, egyÃ¼tt kÃ©pez elvÃ¡laszthatatlan
egysÃ©get. A lÃ©lek nem lÃ©tezik a testtõl elvÃ¡lasztva. Nincs olyan bibliai szÃ¶veg, ami arra utalna, hogy a lÃ©lek mint
Ã¶ntudatosan lÃ©tezõ rÃ©sz, tÃºlÃ©lnÃ© a testet.

2. A szellem bibliai jelentÃ©se. MÃ-g a lÃ©leknek fordÃ-tott hÃ©ber nefes szÃ³ jelentÃ©se egyÃ©nisÃ©g, szemÃ©lyisÃ©g, az
Ã“szÃ¶vetsÃ©gben szellemnek fordÃ-tott hÃ©ber szÃ³, a ruah az egyÃ©ni Ã©lethez lÃ©tfontossÃ¡gÃº erõt adÃ³ szikrÃ¡ra utal. A
embereket megelevenÃ-tõ isteni erõt vagy Ã©letelvet jelÃ¶li.

A â€žruah" 377-szer fordul elõ az Ã“szÃ¶vetsÃ©gben. A leggyakrabban szellemnek, szÃ©lnek vagy leheletnek fordÃ-tottÃ¡k
(1MÃ³z8:1 stb.). Az Ã©leterõ (BÃ-r 15:19), a bÃ¡torsÃ¡g (JÃ³zs 2:11), a felhÃ¡borodÃ¡s vagy a harag (BÃ-r 8:3), a lelkiÃ¡llapot
(Ã‰sa 54:6), a jellem (Ez 11:19) Ã©s az Ã©rzelmek kÃ¶zpontjÃ¡nak (1SÃ¡m 1:15) jelÃ¶lÃ©sÃ©re is hasznÃ¡latos.

A leheletre vonatkozÃ³an az emberi ruah Ã©s az Ã¡llati ruah kÃ¶zÃ¶tt nincs kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g (PrÃ©d 3:19). Az ember ruah-ja a
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halÃ¡l pillanatÃ¡ban elhagyja a testet (Zsolt 146:4), Ã©s visszatÃ©r Istenhez (PrÃ©d 12:7; vÃ¶. JÃ³b 34:14). A ruah gyakran
hasznÃ¡latos Isten LelkÃ©nek jelÃ¶lÃ©sÃ©re, mint pÃ©ldÃ¡ul Ã‰sa63:10-ben is. Az Ã“szÃ¶vetsÃ©gben a ruah az emberre
vonatkozÃ³an soha nem jelent a fizikai testtõl kÃ¼lÃ¶n lÃ©tezõ, intelligens, Ã©rzõ rÃ©szt.

A ruah ÃºjszÃ¶vetsÃ©gi megfelelõje a pneuma, ami a pneo, fÃºjni, lehelni igÃ©bõl ered. A ruah-hoz hasonlÃ³an, a pneuma sem
hordoz olyan jelentÃ©startalmat, ami az emberben a testtõl fÃ¼ggetlenÃ¼l lÃ©tezõ, tudatos rÃ©szre utalna. Az ÃšjszÃ¶vetsÃ©g
emberre vonatkozÃ³an semmifÃ©lekÃ©ppen sem utal ilyen gondolatra. RÃ³m 8:15; 1Kor 4:21; 2Tim 1:7; 1Jn 4:6 Ã©s a
hasonlÃ³ szÃ¶vegekben a pneuma kedvet, magatartÃ¡st vagy Ã©rzelmi Ã¡llapotot jelÃ¶l. A szemÃ©lyisÃ©g kÃ¼lÃ¶n fajtÃ¡inak
leÃ-rÃ¡sÃ¡ra is hasznÃ¡lja a Biblia, mint pÃ©ldÃ¡ul a Gal 6:1; RÃ³m 12:11 stb. A ruah-hoz hasonlÃ³an a pneuma is visszatÃ©r az
Ãšrhoz a halÃ¡l pillanatÃ¡ban (Lk 23:46; ApCsel 7:59). A SzentÃ-rÃ¡sban, mint a ruah, a pneuma is jelÃ¶li Isten LelkÃ©t (1Kor
2:11, 14; Ef 4:30; Zsid 2:4; 1Pt 1:12; 2Pt 1:21, stb.)."[5]

3. A test, a lÃ©lek Ã©s a szellem egysÃ©ge. Milyen kapcsolat van a test, a lÃ©lek Ã©s a szellem kÃ¶zÃ¶tt? Hogyan hat ez a
kapcsolat az ember egysÃ©gÃ©re?

a) Kettõs egysÃ©g. A Biblia egy egysÃ©gkÃ©nt kezeli az emberi termÃ©szetet, Ã©s nem hatÃ¡rozza meg a test, a lÃ©lek Ã©s a
szellem viszonyÃ¡t. Egyes esetekben vÃ¡ltÃ³fogalomkÃ©nt hasznÃ¡lja a lÃ©lek Ã©s a szellem szÃ³t, annyira, hogy mint alÃ¡bb
lÃ¡tni fogjuk, a magyar fordÃ-tÃ¡s nem Ã©rzÃ©keli a kÃ©t szÃ³ kÃ¶zÃ¶tti kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get. MÃ¡ria Ã¶rÃ¶mÃ©nekÃ©ben ezt olv
â€žMagasztalja az Ã©n lelkem (pszÃ¼hÃ©) az Urat, Ã©s Ã¶rvendez az Ã©n lelkem (pneuma) az Ã©n megtartÃ³ Istenemben" (L
1:46â€“47). JÃ©zus az egyik (pszÃ¼hÃ©), mÃ-g PÃ¡l a mÃ¡sik (pneuma) szÃ³t hasznÃ¡lja, amikor az ember lelkÃ©rõl Ã©s testÃ
beszÃ©l (Mt 10:28; 1Kor 7:34). Az elõbbi az embernek az IstensÃ©ggel Ã©rintkezõ magasabb rendû kÃ©pessÃ©geit, az utÃ³bb
fizikai Ã©s az Ã©rzelmi kÃ©pessÃ©geket jelÃ¶li.

b) HÃ¡rmas egysÃ©g. Van egy kivÃ©tel azzal az Ã¡ltalÃ¡nos bibliai gyakorlattal szemben, amely az embert kettõs egysÃ©gkÃ©n
Ã¡brÃ¡zolja. PÃ¡l, aki szÃ³l a test Ã©s a lÃ©lek kettõssÃ©gÃ©rõl, beszÃ©l az ember hÃ¡rmas egysÃ©gÃ©rõl is. A KÃ¡roli fordÃkÃ-sÃ©relte visszaadni ezt a hÃ¡rmas egysÃ©get. Az Ãºj protestÃ¡ns fordÃ-tÃ¡s Ã-gy adja vissza: â€žMaga pedig a bÃ©kessÃ©
Istene... õrizze meg a ti lelketeket, elmÃ©teket Ã©s testeteket teljes Ã©psÃ©gben" (1Thessz 5:23). Ez a szakasz PÃ¡lnak azt a
vÃ¡gyÃ¡t fejezi ki, hogy az embernek e rÃ©szei kÃ¶zÃ¼l egy se maradjon ki a megszentelõdÃ©s folyamatÃ¡bÃ³l.

Ebben az Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben a lelket (pneuma) Ãºgy kell Ã©rtelmeznÃ¼nk, mint â€žaz intelligencia magasabb elvÃ©t, amely
keresztÃ¼l Isten Lelke kapcsolatot teremt az emberrel (RÃ³m 8:16). Az ember azÃ¡ltal formÃ¡lÃ³dik Ã¡t Krisztus
kÃ©pmÃ¡sÃ¡ra, hogy a SzentlÃ©lek megÃºjÃ-tja az Ã©rtelmÃ©t (RÃ³m 12:1â€“2).

A mÃ¡sik szÃ³, amit a magyar â€želmÃ©"-nek fordÃ-t (pszÃ¼hÃ©), az emberi termÃ©szetnek azt az alsÃ³bbrendû
megnyilatkozÃ¡sÃ¡t jelenti, amit a â€žvÃ¡gy", a â€žkÃ-vÃ¡nsÃ¡g", az â€žindulat" szÃ³val lehet a legpontosabban visszaadni. Az e
termÃ©szetnek ez a rÃ©sze is megszentelhetõ: amikor a SzentlÃ©lek Ã¶sszhangba hozza az elmÃ©t Isten gondolataival, ez
kihat az ember vÃ¡gyaira is, amik kÃ¼lÃ¶nben â€žIsten ellen vitÃ©zkednÃ©nek, most alÃ¡rendelõdnek akaratÃ¡nak."[6]

A test pedig, amit vagy a magasabb rendû, vagy az alacsonyabb rendû lÃ©lek irÃ¡nyÃ-t, az emberi termÃ©szet fizikai
valÃ³sÃ¡ga, a hÃºs, a vÃ©r Ã©s a csont.
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PÃ¡l felsorolÃ¡sa, lÃ©lek, kÃ-vÃ¡nsÃ¡gok Ã©s test, egyÃ¡ltalÃ¡n nem esetleges. Amikor a lÃ©lek megszentelõdik, az Ã©rtelem Is
hatalma alÃ¡ kerÃ¼l, a megszentelt Ã©rtelem pedig megszentelõ hatÃ¡ssal van a vÃ¡gyakra Ã©s a kÃ-vÃ¡nsÃ¡gokra is. Az az
ember, akiben ez a megszentelõdÃ©s lezajlik, nem fog visszaÃ©lni a testÃ©vel, tehÃ¡t fizikai egÃ©szsÃ©ge is virÃ¡gozni fog. Ã•
test olyan megszentelt eszkÃ¶z lesz, amivel a keresztÃ©ny szolgÃ¡lhatja UrÃ¡t Ã©s MegvÃ¡ltÃ³jÃ¡t. PÃ¡l egyÃ©rtelmûen az emb
termÃ©szet egysÃ©gÃ©nek gondolatÃ¡bÃ³l kiindulva szÃ³lÃ-totta megszentelõdÃ©sre az embert, rÃ¡vilÃ¡gÃ-tva, hogy az egÃ©
egyÃ©n, a test Ã©s a lÃ©lek megszentelõdÃ©se szÃ¼ksÃ©ges a Krisztus mÃ¡sodik eljÃ¶vetelÃ©re tÃ¶rtÃ©nõ eredmÃ©nyes
felkÃ©szÃ¼lÃ©sre.

c) Oszthatatlan egysÃ©g. TehÃ¡t minden ember oszthatatlan egysÃ©get kÃ©pez. A test, a lÃ©lek Ã©s a szellem az ember lelki,
szellemi Ã©s fizikai erejÃ©nek igen mÃ©ly kapcsolatÃ¡rÃ³l Ã¡rulkodik. Ha az egyik terÃ¼leten valami fogyatÃ©kossÃ¡g van, az
akadÃ¡lyt jelent a mÃ¡sikon is. A beteges, tisztÃ¡talan vagy zavarodott lÃ©lek, illetve elme gyengÃ-ti az ember Ã©rzelmi Ã©s
fizikai egÃ©szsÃ©gÃ©t is. Ez termÃ©szetesen fordÃ-tva is igaz. A gyenge, beteges, szenvedõ alkat Ã¡ltalÃ¡ban kihat az Ã©rzelm
lelki egÃ©szsÃ©gre is. Isten minden embert felelõssÃ© tett azÃ©rt, hogy egÃ©sz lÃ©nyÃ©t Ã©s kÃ©pessÃ©gÃ©t a legjobb Ã¡l
ezt jelenti e tÃ©nyezõk kÃ¶lcsÃ¶nhatÃ¡sa. LÃ©nyeges rÃ©sze ez annak a folyamatnak, amelynek sorÃ¡n az emberben Ãºjra
kirajzolÃ³dik a Teremtõ kÃ©pe.

Az ember istenkÃ©pûsÃ©ge

A hatodik napon teremtett Ã©lõlÃ©nyt Isten â€žaz õ kÃ©pÃ©re... teremtÃ©" (1MÃ³z 1:27). Mit jelent az, hogy Isten a sajÃ¡t kÃ©
teremtette az embert?

Isten kÃ©pÃ©re Ã©s hasonlatossÃ¡gÃ¡ra teremtve. Gyakran felvetõdik az a gondolat, hogy az ember erkÃ¶lcsi Ã©s lelki nagysÃ
feltÃ¡r valamit Isten erkÃ¶lcsi Ã©s lelki termÃ©szetÃ©bõl. Mivel azonban a Biblia tanÃ-tÃ¡sa szerint az ember a test, a lÃ©lek Ã©
szellem megoszthatatlan egysÃ©gÃ©t kÃ©pezi, az ember testi tulajdonsÃ¡gainak is valamilyen formÃ¡ban Isten kÃ©pÃ©t kell
tÃ¼krÃ¶zniÃ¼k. Isten tehÃ¡t nem volna lÃ©lek? Hogyan hozhatnÃ¡nk kapcsolatba egy lelket bÃ¡rmilyen formÃ¡val vagy
alakkal?

Ha gondosan megvizsgÃ¡ljuk, mit tudunk az angyalokrÃ³l, meglÃ¡tjuk, hogy Istenhez hasonlÃ³an lelki lÃ©nyek (Zsid 1:7, 14),
mÃ©gis mindig emberi alakban jelennek meg (1MÃ³z 18:1â€“19:22; DÃ¡n 9:21; Lk 1:11â€“38; ApCsel 12:5â€“10). LehetsÃ©ges
hogy a lelki lÃ©nyeknek â€žlelki testÃ¼k" van, alakkal Ã©s tulajdonsÃ¡gokkal (vÃ¶. 1Kor 15:44)?

A Biblia szÃ³l arrÃ³l, hogy nÃ©hÃ¡ny emberlÃ¡tott Istenbõl valamit. MÃ³zes, Ã•ron, NÃ¡dÃ¡b, Abihu Ã©s a hetven vÃ©n lÃ¡tta a lÃ
(2MÃ³z 24:9â€“11). MiutÃ¡n Isten a kezÃ©vel befedte MÃ³zest, a prÃ³fÃ©ta megpillanthatta az elõtte elvonulÃ³ Isten hÃ¡tÃ¡t - ha
nem is az arcÃ¡t (2MÃ³z 33:20â€“23). DÃ¡nielnek az Ã-tÃ©letet bemutatÃ³ lÃ¡tomÃ¡sban mint a trÃ³non Ã¼lõ Ã–regkorÃº jelent m
(DÃ¡n 7:9â€“10). A Biblia Ãºgy Ã-r KrisztusrÃ³l, mint â€žaki kÃ©pe a lÃ¡thatatlan Istennek" (Kol1:15), Ã©s â€žaz Õ valÃ³sÃ¡gÃ¡n
(Zsid 1:3). Ezek a szakaszok arra lÃ¡tszanak utalni, hogy Isten szemÃ©lyes lÃ©ny, akinek szemÃ©lyes alakja van. Ez nem
lephet meg bennÃ¼nket, mert Isten az embert a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re teremtette.

Isten az embert kisebbÃ© tette az angyaloknÃ¡l (Zsid 2:7) - ez utalÃ¡s arra, hogy szellemi Ã©s lelki ajÃ¡ndÃ©kokkal halmozta el.
Ã•dÃ¡mnak nem volt tapasztalata, nem lÃ¡tott a dolgok mÃ¶gÃ©, Ã©s mÃ©g nem fejlõdÃ¶tt ki a jelleme, de Isten igaznak
teremtette (PrÃ©d 7:29), ami az igaz erkÃ¶lcsre valÃ³ utalÃ¡s.[7] ErkÃ¶lcsileg Isten kÃ©pÃ©re teremtve, igaz volt, Ã©s szent (vÃ
Ef 4:24), rÃ©sze a teremtÃ©s mûvÃ©nek, amirõl Isten kijelentette: â€žigen jÃ³" (1MÃ³z 1:31).
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Mivel Isten az embert sajÃ¡t erkÃ¶lcsi kÃ©pÃ©re teremtette, lehetõsÃ©get adott neki arra, hogy Teremtõje irÃ¡nti szeretetÃ©t Ã©
hûsÃ©gÃ©t bizonyÃ-tsa. Istenhez hasonlÃ³an az ember is rendelkezett a vÃ¡lasztÃ¡s kÃ©pessÃ©gÃ©vel, azzal, hogy az erkÃ¶l
kÃ©nyszernek megfelelõen szabadon gondolkozzon Ã©s cselekedjen. Ã•gy tehÃ¡t szabadon szerethetett Ã©s
engedelmeskedhetett, vagy vÃ¡laszthatta a bizalmatlansÃ¡g Ã©s engedetlensÃ©g ÃºtjÃ¡t. Isten azÃ©rt vÃ¡llalta annak
kockÃ¡zatÃ¡t, hogy teremtmÃ©nye rosszul is dÃ¶nthessen, mert csak a szabad vÃ¡lasztÃ¡s jogÃ¡val alakulhat ki az emberben
olyan jellem, ami tÃ¶kÃ©letesen bemutatja a szeretet elvÃ©t, Isten lÃ©nyegÃ©t (1Jn 4:8). Az ember megteremtÃ©sÃ©vel az vo
cÃ©lja, hogy az ember az istenkÃ©pûsÃ©g legmagasabb fokÃ¡ra jusson: szeresse Istent teljes szÃ-vÃ©vel, teljes lelkÃ©vel Ã©s
teljes elmÃ©jÃ©vel, valamint szeresse a tÃ¶bbi embert is Ãºgy, mint Ã¶nmagÃ¡t (Mt 22:36â€“40).

KÃ¶zÃ¶ssÃ©gben. â€žNem jÃ³ az embernek egyedÃ¼l lenni" (1MÃ³z 2:18) - mondta Isten, Ã©s megteremtette Ã‰vÃ¡t. Az Iste
hÃ¡rom szemÃ©lye a szeretet kapcsolatÃ¡ban alkot egysÃ©get, az embert pedig a barÃ¡tsÃ¡g Ã©s a hÃ¡zassÃ¡g kÃ¶zÃ¶ssÃ©g
teremtette az Ãšr (1MÃ³z 2:18). E kapcsolatban alkalmunk van egymÃ¡sÃ©rt Ã©lni. IgazÃ¡n embernek lenni azt jelenti, hogy
fontosnak tartjuk a kapcsolatokat. Az Isten orszÃ¡gÃ¡ban uralkodÃ³ Ã¶sszhang Ã©s jÃ³lÃ©t szerves rÃ©sze az, hogy
IstenkÃ©pûsÃ©gÃ¼nknek ez a vetÃ¼lete is kifejlõdjÃ¶n.

A kÃ¶rnyezet sÃ¡fÃ¡rai. â€žMonda Isten: TeremtsÃ¼nk embert a mi kÃ©pÃ¼nkre Ã©s hasonlatossÃ¡gunkra; Ã©s uralkodjÃ©k a
halain, az Ã©g madarain, a barmokon, mind az egÃ©sz FÃ¶ldÃ¶n, Ã©s a fÃ¶ldÃ¶n csÃºszÃ³-mÃ¡szÃ³ mindenfÃ©le Ã¡llaton" (1M
1:26). Itt egyÃ¼tt emlÃ-ti meg, hogy Isten az embert a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re Ã©s az alacsonyabb rendû teremtmÃ©nyeken valÃ³
uralkodÃ¡sra teremtette. Isten a sajÃ¡t kÃ©pviselõjekÃ©nt Ã¡llÃ-totta az embert az alacsonyabb rendû teremtmÃ©nyek fÃ¶lÃ©. A
Ã¡llatok nem tudjÃ¡k megÃ©rteni Isten uralmÃ¡t, de kÃ©pesek arra, hogy szeressÃ©k Ã©s szolgÃ¡ljÃ¡k az embert.

DÃ¡vid az ember uralmÃ¡ra utalva kijelenti:â€žÃšrrÃ¡ tetted õt kezeid munkÃ¡in, mindent lÃ¡bai alÃ¡ vetettÃ©l" (Zsolt 8:7). Az em
kiemelt helyzete utalt arra a dicsõsÃ©gre Ã©s megtiszteltetÃ©sre, amivel megkoronÃ¡ztatott (Zsolt 8:6). FelelõssÃ©ge volt, hogy
uralkodjon a vilÃ¡g felett, bemutatva, illetve tÃ¼krÃ¶zve Isten Ã¡ldÃ¡sos uralmÃ¡t a vilÃ¡gegyetem felett. TehÃ¡t nem vagyunk
a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek Ã¡ldozatai, akik felett a kÃ¶rnyezet erõi uralkodnak. Ellenkezõleg! Isten azt akarja, hogy pozitÃ-v Ã©rtÃ©kek
teremtsÃ¼nk a kÃ¶rnyezet formÃ¡lÃ¡sÃ¡val, kihasznÃ¡lva azokat a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeket, amelyekbe jutunk, mint az Isten
akaratÃ¡nak teljesÃ-tÃ©sÃ©re vonatkozÃ³ alkalmakat.

Itt talÃ¡ljuk meg a megoldÃ¡st arra, mikÃ©nt javÃ-thatÃ³k az emberi kapcsolatok vilÃ¡gunkban, ahol minden felbomlik,
darabjaira hull szÃ©t. Ezekben rejlik a vÃ¡lasz arra is, hogy mit lehet tenni a FÃ¶ld termÃ©szeti erõforrÃ¡sainak Ã¶nzõ
kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡sa, a levegõ Ã©s a vÃ-z esztelen szennyezÃ©se ellen, ami egyre rontja az Ã©let minõsÃ©gÃ©t. Csak akkor
lehetÃ¼nk biztosak abban, hogy boldog, virÃ¡gzÃ³ jÃ¶võ vÃ¡r rÃ¡nk, ha elfogadjuk az ember termÃ©szetÃ©vel kapcsolatos
bibliai szemlÃ©letet.

Isten kÃ¶vetÃ©se. NekÃ¼nk, embereknek Istenhez hasonlÃ³an kell cselekednÃ¼nk, mert a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re teremtett minket.
Emberek vagyunk, lÃ©nyÃ¼nk nem isteni, mÃ©gis minden lehetsÃ©ges mÃ³don AlkotÃ³nkat kell bemutatnunk a
kÃ¶rnyezetÃ¼nkben. A negyedik parancsolat erre a kÃ¶telezettsÃ©gre hivatkozik, kÃ¶vetnÃ¼nk kell AlkotÃ³nk pÃ©ldÃ¡jÃ¡t Ãºg
hogy a hÃ©t elsõ hat napjÃ¡n dolgozunk, a hetediken pedig megpihenÃ¼nk (2MÃ³z 20:8â€“11).

FeltÃ©teles halhatatlansÃ¡g. Isten halhatatlannak teremtette õsszÃ¼leinket az engedelmessÃ©g feltÃ©telÃ©vel. Szabadon
odamehettek az Ã©let fÃ¡jÃ¡hoz, hiszen Isten Ã¶rÃ¶k Ã©letet szÃ¡nt nekik. HalhatatlansÃ¡guk csak Ãºgy kerÃ¼lhetett veszÃ©ly
ha megszegik azt a parancsot, ami megtiltotta nekik, hogy a jÃ³ Ã©s a gonosz tudÃ¡sÃ¡nak fÃ¡jÃ¡rÃ³l egyenek. Az
engedetlensÃ©g kÃ¶vetkezmÃ©nye a halÃ¡l (1MÃ³z 2:17; vÃ¶. 3:22).
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Â
A bûneset

Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va megszegte a tÃ¶rvÃ©nyt, no-ha Isten a sajÃ¡t kÃ©pmÃ¡sÃ¡ra, tÃ¶kÃ©letesnek teremtette, Ã©s tÃ¶kÃ©letes
helyezte õket. Hogyan kÃ¶vetkezhetett be ez a radikÃ¡lis Ã©s rettenetes vÃ¡ltozÃ¡s?

A bûn eredete. Ha Isten tÃ¶kÃ©letes vilÃ¡got teremtett, akkor hogyan alakulhatott ki a bûn?

1. A bûn eredete Ã©s Isten. Vajon a teremtõ Istentõl szÃ¡rmazik a bûn is? A SzentÃ-rÃ¡s kijelenti, hogy Isten termÃ©szetÃ©bõl
adÃ³dÃ³an szent (Ã‰sa 6:3), Ã©s nincs benne semmi igazsÃ¡gtalan. â€žCselekedete tÃ¶kÃ©letes, mert minden Ãºtja igazsÃ¡g!
HûsÃ©ges Isten, Ã©s nem csalÃ¡rd; igaz Ã©s egyenes õ!" (5MÃ³z 32:4). â€žTÃ¡vol legyen Istentõl a gonoszsÃ¡g, Ã©s a
MindenhatÃ³tÃ³l az Ã¡lnoksÃ¡g!" (JÃ³b 34:10) - jelenti ki a SzentÃ-rÃ¡s. â€žAz Isten gonoszsÃ¡ggal nem kÃ-sÃ©rthetõ, Õ maga p
senkit sem kÃ-sÃ©rt" (Jak 1:13); gyûlÃ¶li a bûnt (Zsolt 5:5; 11:5). Isten teremtÃ©se eredetileg â€žigen jÃ³" volt (1MÃ³z 1:31).
EgyÃ¡ltalÃ¡n nem eredhet Istentõl a bûn, mert Õ â€žÃ¶rÃ¶k Ã¼dvÃ¶ssÃ©g szerzõjÃ©vÃ© lett mindazok szÃ¡mÃ¡ra, akik
engedelmeskednek neki" (Zsid 5:9 - Ãºj prot. ford.).

2. Akitõl a bûn ered. Isten elejÃ©t vehette volna a bûn kialakulÃ¡sÃ¡nak, ha a vilÃ¡gegyetemet olyan robotokkal nÃ©pesÃ-ti be,
amelyek csak azt teszik, amire beprogramoztÃ¡k õket. Isten szeretete azonban szÃ¼ksÃ©gessÃ© tette, hogy olyan lÃ©nyeket
teremtsen, akik Ã¶nkÃ©nt viszonozhatjÃ¡k szeretetÃ©t. MÃ¡rpedig erre a viszonzÃ¡sra csak olyan lÃ©nyek kÃ©pesek, akik
rendelkeznek a vÃ¡lasztÃ¡s szabadsÃ¡gÃ¡val.

Amikor Isten megadta teremtmÃ©nyeinek ezt a szabadsÃ¡got, vÃ¡llalnia kellett a kockÃ¡zatot, hogy talÃ¡n lesznek, akik
elfordulnak tõle. SajnÃ¡latos mÃ³don bÃ¼szkesÃ©g tÃ¡madt Luciferben, a magas rangÃº angyalban (Ez 28:17; vÃ¶. 1Tim 3:6).
MÃ¡r nem elÃ©gedett meg azzal, amit Isten kormÃ¡nyzÃ¡si rendjÃ©ben betÃ¶ltÃ¶tt (vÃ¶. JÃºd 6), hanem Isten helyÃ©nek
elfoglalÃ¡sÃ¡ra tÃ¶rekedett (Ã‰sa 14:12â€“14). E bukott angyal tÃ¡rsai kÃ¶zÃ¶tt az elÃ©gedetlensÃ©g magvÃ¡t elhintve, igyeke
uralma alÃ¡ vonni a vilÃ¡gegyetemet. Sokakat meg is nyert magÃ¡nak. Az ebbõl kÃ¶vetkezõ mennyei hÃ¡borÃº azzal Ã©rt vÃ©ge
hogy Lucifert - akit most SÃ¡tÃ¡n, ellensÃ©g nÃ©ven ismerÃ¼nk - kÃ¶vetõivel egyÃ¼tt kiûztÃ©k a Mennybõl (Jel 12:4, 7â€“9; lÃ
mÃ©g a 8. fejezetet).

3. Az emberi bûn eredete. SÃ¡tÃ¡n szilÃ¡rdan eltÃ¶kÃ©lte magÃ¡ban, mÃ¡sokat is rÃ¡vesz arra, hogy csatlakozzanak az Isten
uralma elleni lÃ¡zadÃ¡sÃ¡hoz. Ettõl mÃ©g a Mennybõl valÃ³ kiûzetÃ©se sem tÃ¡ntorÃ-totta el. Figyelme a nemrÃ©g megteremte
ember felÃ© irÃ¡nyult. Vajon hogyan tehetnÃ© Ã•dÃ¡mot Ã©s Ã‰vÃ¡t lÃ¡zadÃ³vÃ¡? TÃ¶kÃ©letes vilÃ¡gban Ã©ltek, TeremtõjÃ¼
megadott nekik, amire csak szÃ¼ksÃ©gÃ¼k volt. Hogyan is vÃ¡lhatnÃ¡nak elÃ©gedetlennÃ© Ã©s bizalmatlannÃ¡ az irÃ¡nt, aki
boldogsÃ¡guk forrÃ¡sa? Az elsõ bûnrõl szÃ³lÃ³ beszÃ¡molÃ³ adja meg erre a kÃ©rdÃ©sre a vÃ¡laszt.

SÃ¡tÃ¡n elhatÃ¡rozta, hogy vÃ¡ratlanul tÃ¡mad az elsõ emberpÃ¡rra. Ã‰va egyszer a jÃ³ Ã©s a gonosz tudÃ¡sa fÃ¡jÃ¡nak kÃ¶ze
volt, amikor SÃ¡tÃ¡n kÃ-gyÃ³ formÃ¡jÃ¡ban arrÃ³l kezdte faggatni, Isten valÃ³ban megtiltotta-e neki,hogy a fÃ¡rÃ³l egyen. Ã‰va
elmondta, Isten figyelmeztette õket, hogy meghalnak, ha esznek a fÃ¡rÃ³l. SÃ¡tÃ¡n kÃ©tsÃ©gbe vonta az isteni tiltÃ¡st. â€žBizon
nem haltok meg" -mondta. Felkeltette Ã‰va kÃ-vÃ¡ncsisÃ¡gÃ¡t, azt sejtetve, hogy Isten valami csodÃ¡latos, Ãºj Ã©lmÃ©nytõl ak
megfosztani õket, attÃ³l,hogy olyanok legyenek, mint Õ (1MÃ³z3:4-5). Ã‰vÃ¡ban azonnal gyÃ¶keret vert a kÃ©tely Isten szavÃ¡
illetõen. Teljesen lenyûgÃ¶ztÃ©k a gyÃ¼mÃ¶lcsben Ã¡llÃ-tÃ³lag rejlõ Ã³riÃ¡si lehetõsÃ©gek. A kÃ-sÃ©rtÃ©s rombolÃ³ munkÃ¡t
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megszentelt elmÃ©jÃ©ben. Most mÃ¡r nem Isten szavÃ¡nak, hanem SÃ¡tÃ¡n szavÃ¡nak hitt. AttÃ³l kezdve Ãºgy lÃ¡tta, hogy â€ž
a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, Ã©s kÃ-vÃ¡natos az a fa a bÃ¶lcsessÃ©gÃ©rt". Ã‰va engedett a csÃ¡bÃ-tÃ¡snak, hog
Istenhez hasonlÃ³vÃ¡ akarjon vÃ¡lni, mert elÃ©gedetlen volt a helyzetÃ©vel. â€žSzakaszta azÃ©rt annak gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©bõl, Ã©
Ã©s ada a vele levõ fÃ©rjÃ©nek is, Ã©s az is evÃ©k." (1MÃ³z 3:6)

Isten szava helyett sajÃ¡t Ã©rzÃ©kszerveiben bÃ-zva, Ã‰va elszakÃ-totta magÃ¡t Istentõl, kiemelt helyÃ©rõl leesett, Ã©s bûnbe
sÃ¼llyedt. Az emberisÃ©g bukÃ¡sÃ¡t elsõsorban Ã©s leginkÃ¡bb az jellemezte, hogy megingott Istenbe Ã©s szavÃ¡ba vetett hite
A hitetlensÃ©g engedetlensÃ©ghez vezetett, aminek eredmÃ©nyekÃ©nt Isten Ã©s az emberek kapcsolata megtÃ¶rt, Ã©s vÃ©g
elszakadtak egymÃ¡stÃ³l.

A bûn hatÃ¡sa. Milyen kÃ¶zvetlen Ã©s hosszÃº tÃ¡vÃº kÃ¶vetkezmÃ©nyekkel jÃ¡rt a bûn? Hogyan hatott az emberi termÃ©szet
Milyen lehetõsÃ©gei vannak a bûn lekÃ¼zdÃ©sÃ©nek Ã©s az emberi termÃ©szet javÃ-tÃ¡sÃ¡nak?

1. KÃ¶zvetlen kÃ¶vetkezmÃ©nyek. A bûn elsõ kÃ¶vetkezmÃ©nyekÃ©nt megvÃ¡ltozott az emberi termÃ©szet, Ã©s ez hatott az
emberek kÃ¶zÃ¶tti, valamint az Isten Ã©s ember kÃ¶zÃ¶tti kapcsolatra is. Az Ãºj, izgalmas, szemet megnyitÃ³ Ã©lmÃ©ny csak
szÃ©gyenÃ©rzetet keltett Ã•dÃ¡mban Ã©s Ã‰vÃ¡ban (1MÃ³z 3:7). Nemhogy Istennel vÃ¡ltak volna egyenlõvÃ©, amit SÃ¡tÃ¡n Ã
hanem fÃ©lelem tÃ¡madt bennÃ¼k, Ã©s el akartak rejtõzni (1MÃ³z 3:8â€“10).

Amikor Isten kÃ©rdõre vonta Ã•dÃ¡mot Ã©s Ã‰vÃ¡t a bûnÃ¼krõl, ahelyett, hogy bevallottÃ¡k volna vÃ©tkÃ¼ket, megprÃ³bÃ¡ltÃ
mÃ¡sra hÃ¡rÃ-tani a felelõssÃ©get. â€žAz asszony, akit mellÃ©m adtÃ¡l vala, õ ada nÃ©kem arrÃ³l a fÃ¡rÃ³l, Ãºgy evÃ©m" (1MÃ
mondta Ã•dÃ¡m. Szavaival arra cÃ©lzott, hogy Ã‰va, sõt kÃ¶zvetve Isten is felelõs a bûnÃ©Ã©rt. Ez egyÃ©rtelmûen mutatja, h
rontotta meg a bûn Ã•dÃ¡m kapcsolatÃ¡t a felesÃ©gÃ©vel Ã©s TeremtõjÃ©vel. Ã‰va pedig a kÃ-gyÃ³t okolta (1MÃ³z 3:13).

Az iszonyatos kÃ¶vetkezmÃ©nyek arra vilÃ¡gÃ-tanak rÃ¡, milyen sÃºlyos volt tÃ¶rvÃ©nyszegÃ©sÃ¼k. Isten Ã¡tkot mondott SÃ¡t
kÃ¶zvetÃ-tõjÃ©re, a kÃ-gyÃ³ra, Ã©s arra Ã-tÃ©lte, hogy a porban csÃºszva mÃ¡sszon, Ã¶rÃ¶kkÃ© emlÃ©keztetve a bûnesetre
3:14). Ã•gy szÃ³lt Isten az asszonyhoz: â€žFelette igen megsokasÃ-tom viselõssÃ©ged fÃ¡jdalmait, fÃ¡jdalommal szÃ¼lsz
magzatokat; Ã©s epekedet a te fÃ©rjed utÃ¡n, õ pedig uralkodik terajtad" (1MÃ³z 3:16). Mivel Ã•dÃ¡m nem Istenre, hanem a
felesÃ©gÃ©re hallgatott, Isten megÃ¡tkozta a fÃ¶ldet, hogy az ember munkÃ¡ja tÃ¶bb aggodalommal Ã©s fÃ¡radsÃ¡ggal jÃ¡rjon:
â€žÃ•tkozott legyen a fÃ¶ld temiattad, fÃ¡radsÃ¡gos munkÃ¡val Ã©lj belõle Ã©letednek minden napjÃ¡ban. TÃ¶viset Ã©s bogÃ¡n
teremjen tenÃ©ked; s egyed a mezõnek fÃ¼vÃ©t. OrcÃ¡d verÃ-tÃ©kÃ©vel egyed a te kenyeredet, mÃ-glen visszatÃ©rsz a fÃ¶ld
mert abbÃ³l vÃ©tettÃ©l" (1MÃ³z 3:17â€“19).

Isten megerõsÃ-tette, hogy tÃ¶rvÃ©nye vÃ¡ltozhatatlan, Ã©s minden tÃ¶rvÃ©nyszegÃ©s biztos halÃ¡lhoz vezet: â€žPor vagy te
porrÃ¡ leszesz" (1MÃ³z 3:19). Az Ã-tÃ©let vÃ©grehajtÃ¡sakor Isten a vÃ©tkeseket kiûzte Ã©deni otthonukbÃ³l. AttÃ³l kezdve az
ember nem lÃ©phetett kÃ¶zvetlenÃ¼l kapcsolatba vele (1MÃ³z 3:8), Ã©s nem szakÃ-thatott az Ã©let fÃ¡jÃ¡nak gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©
mert nem kaphatott Ã¶rÃ¶k Ã©letet. Ã•gy lett Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va halandÃ³vÃ¡ (1MÃ³z 3:22).

2. A bûn jellege. Sok bibliaszÃ¶veg vilÃ¡gosan kifejti, beleÃ©rtve kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a bûnesetrõl szÃ³lÃ³ beszÃ¡molÃ³t, hogy a
bûn erkÃ¶lcsi rossz, Ã©s annak kÃ¶vetkezmÃ©nye, hogy egy szabad erkÃ¶lcsi lÃ©ny Ãºgy dÃ¶nt, megszegi Isten kinyilatkoztat
https://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 26 November, 2022, 12:48

Hetednapi Adventista Egyház

akaratÃ¡t (1MÃ³z 3:1â€“6; RÃ³m 1:18â€“22).

a) A bûn meghatÃ¡rozÃ¡sa. A bûn bibliai meghatÃ¡rozÃ¡sa: â€žtÃ¶rvÃ©nytelensÃ©g" (1Jn 3:4); â€žAki azÃ©rt tudna jÃ³t cseleke
nem cselekszik, bûne az annak" (Jak 4:17); â€žAmi pedig hitbõl nincs, bûn az" (RÃ³m 14:23). A bûn lÃ©nyegÃ©nek Ã¡tfogÃ³
megfogalmazÃ¡sa Ã-gy hangzik: â€žIsten akaratÃ¡tÃ³l valÃ³ bÃ¡rmifÃ©le eltÃ©rÃ©s, ha figyelmen kÃ-vÃ¼l hagyjuk, amit Isten
kifejezetten elrendelt, vagy Ã©ppen azt tesszÃ¼k, amit kifejezetten megtiltott."[8]

A bûnben nincs semlegessÃ©g. Krisztus kijelentette: â€žAki velem nincsen, ellenem van" (Mt 12:30). Bûn, ha nem hiszÃ¼nk
az Ãšrban (Jn 16:9). A bûn teljes, mert lÃ¡zadÃ¡s Isten Ã©s akarata ellen. Kis Ã©s nagy bûn elkÃ¶vetõjÃ©re egyarÃ¡nt az az Ã-t
hangzik el majd: â€žbûnÃ¶s". â€žHa valaki az egÃ©sz tÃ¶rvÃ©nyt megtartja is, de vÃ©t egy ellen, az egÃ©sznek megrontÃ¡sÃ¡
bûnÃ¶s." (Jak 2:10)

b) BûnÃ¶s gondolatok, bûnÃ¶s cselekedetek. Gyakran csak a tÃ¶rvÃ©nyszegÃ©s valÃ³sÃ¡gos Ã©s lÃ¡thatÃ³ cselekedeteit
mondjÃ¡k bûnnek. Krisztus azonban azt mondta, ha az ember haragszik valakire, a TÃ-zparancsolat 6. pontjÃ¡t szegi meg,
azt, hogy â€žNe Ã¶lj!" (2MÃ³z 20:13); a sÃ³vÃ¡r vÃ¡gy pedig a â€žNe parÃ¡znÃ¡lkodjÃ¡l!" (2MÃ³z 20:14) parancsolatba Ã¼tkÃ¶z
EzÃ©rt nemcsak a nyilvÃ¡nvalÃ³ cselekedetekben megmutatkozÃ³ engedetlensÃ©g szÃ¡mÃ-t bûnnek, hanem a gondolatokban
Ã©s a vÃ¡gyakban megfogalmazÃ³dÃ³ is.

c) Bûn Ã©s bûntudat. A bûn bûntudatot kelt. A Biblia szemszÃ¶gÃ©bõl nÃ©zve a bûntudat arra utal, hogy bÃ¼ntetÃ©s vÃ¡r arra
aki bûnt kÃ¶vetett el. Mivel pedig mindannyian bûnÃ¶sÃ¶k vagyunk, â€žaz egÃ©sz vilÃ¡g Isten Ã-tÃ©lete alÃ¡ esik" (RÃ³m 3:19)

Ha nem megfelelõen kezeljÃ¼k a bûntudatot, rombolja fizikai, szellemi, lelki kÃ©pessÃ©geinket, vÃ©gÃ¼l pedig, ha nem tudjuk
letenni, halÃ¡lt okoz, mert â€ža bûn zsoldja halÃ¡l" (RÃ³m 6:23).

A bûntudat ellenszere a bûnbocsÃ¡nat (Mt 6:12), aminek hatÃ¡sÃ¡ra tiszta lesz a lelkiismeretÃ¼nk, Ã©s lelki bÃ©kessÃ©get
nyerÃ¼nk. Isten ilyen bûnbocsÃ¡natot szeretne adni a bûnbÃ¡nÃ³ bûnÃ¶snek. Krisztus kegyelemmel hÃ-vja a bûnterhelt,
bûntõl megfÃ¡radt emberisÃ©get. â€žJÃ¶jjetek Ã©nhozzÃ¡m mindnyÃ¡jan, akik megfÃ¡radtatok Ã©s megterheltettetek, Ã©s Ã©n
megnyugosztlak titeket." (Mt 11:28)

d) A bûn szÃ©khelye. A bûn fÃ©szke a Biblia szÃ³hasznÃ¡latÃ¡ban a szÃ-v, amit mi elmÃ©nek nevezÃ¼nk. A szÃ-vbõl â€žindul
minden Ã©let" (PÃ©ld 4:23). Krisztus rÃ¡mutatott, hogy az embert gondolatai szennyezik be, mert â€ža szÃ-vbõl szÃ¡rmaznak a
gonosz gondolatok, gyilkossÃ¡gok, hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©sek, parÃ¡znasÃ¡gok, lopÃ¡sok, hamis tanÃºbizonysÃ¡gok, kÃ¡romlÃ¡sok"
(Mt 15:19). A szÃ-v az egÃ©sz szemÃ©lyre - az Ã©rtelemre, az akaratra, az Ã©rzelmekre Ã©s a testre hat. Az emberi termÃ©sz
Ãºgy jellemezhetjÃ¼k, hogy romlott, lealacsonyodott, Ã©s egÃ©szÃ©ben vÃ©ve bûnÃ¶s, mert â€žcsalÃ¡rdabb a szÃ-v mindenn
gonosz az" (Jer 17:9).

3. A bûn hatÃ¡sa az emberisÃ©gre. Vannak, akik Ãºgy gondoljÃ¡k, hogy a tiltott gyÃ¼mÃ¶lcs leszakÃ-tÃ¡sa miatt kiszabott
halÃ¡lbÃ¼ntetÃ©s tÃºl szigorÃº Ã-tÃ©let volt. De annak fÃ©nyÃ©ben, hogy Ã•dÃ¡m bûne milyen hatÃ¡ssal volt az emberisÃ©gre
elkÃ©pzelÃ©seink lehetnek a tÃ¶rvÃ©nyszegÃ©s sÃºlyossÃ¡gÃ¡rÃ³l.
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Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va elsõszÃ¼lÃ¶tt fia gyilkossÃ¡got kÃ¶vetett el. UtÃ³daik hamarosan megszegtÃ©k a hÃ¡zassÃ¡gi kÃ¶telÃ©k sz
a tÃ¶bbnejûsÃ©g gyakorlatÃ¡val. A gonoszsÃ¡g Ã©s az erõszak hamarosan betÃ¶ltÃ¶tte az egÃ©sz FÃ¶ldet (1MÃ³z 4:8, 23; 6:1
11â€“13). Mivel nem tÃ¶rõdtek Isten felszÃ³lÃ-tÃ¡saival, hogy tÃ©rjenek meg, Ã©s Ãºjuljanak meg, Ã-gy csak nyolc ember
menekÃ¼lt meg a megtÃ©rÃ©sre nem hajlÃ³kat elpusztÃ-tÃ³ Ã¶zÃ¶nvÃ-ztõl. Az emberisÃ©g vÃ-zÃ¶zÃ¶n utÃ¡ni tÃ¶rtÃ©nelme
kivÃ©tellel - szomorÃº beszÃ¡molÃ³ az emberi termÃ©szetbûnÃ¶ssÃ©gÃ©bõl fakadÃ³ cselekedetekrõl.

a) Az emberisÃ©g egyetemes bûnÃ¶ssÃ©ge. A tÃ¶rtÃ©nelembõl kitûnik, hogy Ã•dÃ¡m leszÃ¡rmazottainak is bûnÃ¶s a termÃ©s
DÃ¡vid ezt mondta imÃ¡dsÃ¡gÃ¡ban: â€žEgy Ã©lõ sem igaz elõtted" (Zsolt 143:2; vÃ¶. 14:3). â€žNincsen ember, aki ne vÃ©tkez
(1Kir 8:46) Salamon pedig ezt fogalmazta meg: â€žKi mondhatnÃ¡ azt: megtisztÃ-tottam az Ã©n szÃ-vemet, tiszta vagyok az Ã©
bûnÃ¶mtõl?" (PÃ©ld 20:9) â€žMert nincs egy igaz ember is a FÃ¶ldÃ¶n, aki jÃ³t cselekednÃ©k, Ã©s nem vÃ©tkeznÃ©k." (PrÃ©
ÃšjszÃ¶vetsÃ©g Ã©ppen ilyen egyÃ©rtelmûen jelenti ki, hogy â€žMindnyÃ¡jan vÃ©tkeztek, Ã©s szûkÃ¶lkÃ¶dnek az Isten dicsõ
nÃ©lkÃ¼l" (RÃ³m 3:23), Ã©s â€žHa azt mondjuk, hogy nincsen bûn mibennÃ¼nk, magunkat csaljuk meg, Ã©s igazsÃ¡g nincsen
mibennÃ¼nk" (1Jn 1:8).

b) A bûnÃ¶ssÃ©g Ã¶rÃ¶kletes vagy szerzett? PÃ¡l kijelentette: â€žÃ•dÃ¡mban mindnyÃ¡jan meghalnak" (1Kor 15:22). MÃ¡sutt
megjegyezte: â€žAnnakokÃ¡Ã©rt, mikÃ©ppen egy ember Ã¡ltal jÃ¶tt be a vilÃ¡gra a bûn, Ã©s a bûn Ã¡ltal a halÃ¡l, Ã©s akkÃ©pp
halÃ¡l minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vÃ©tkeztek" (RÃ³m 5:12).

A szÃ-v romlottsÃ¡ga az egÃ©sz emberre hat. JÃ³b ilyen Ã©rtelemben kiÃ¡ltott fel: â€žKi adhat tisztÃ¡t a tisztÃ¡talanbÃ³l? Senki.
(JÃ³b 14:4).â€žÃ•mÃ©, Ã©n vÃ©tekben fogantattam, Ã©s bûnben melengetett engem az anyÃ¡m" (Zsolt 51:7) - mondta DÃ¡vid.
pedig megÃ¡llapÃ-totta:â€žA test gondolata ellensÃ©geskedÃ©s Isten ellen; minthogy az Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek nem
engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten elõtt" (RÃ³m 8:7-8). A
megtÃ©rÃ©s elõtt a hivõk â€žtermÃ©szet szerint haragnak fiai" (Ef 2:3).

Noha mÃ¡r gyermekkorunkban bûnÃ¶s magatartÃ¡st alakÃ-tunk ki az utÃ¡nzÃ¡ssal, az elõbbi szÃ¶vegek megerõsÃ-tik, hogy
alapvetõ bûnÃ¶ssÃ©gÃ¼nket Ã¶rÃ¶kÃ¶ljÃ¼k. Az emberisÃ©g egyetemes bûnÃ¶ssÃ©ge azt bizonyÃ-tja, hogy termÃ©szet sze
rosszra, Ã©s nem a jÃ³ra hajlunk.

c) A bûnÃ¶s magatartÃ¡s megszÃ¼ntetÃ©se. SikerÃ¼l-e az embereknek eltÃ¡volÃ-tani a bûnt az Ã©letÃ¼kbõl Ã©s a
tÃ¡rsadalombÃ³l?

Kudarcra Ã-tÃ©ltetett minden prÃ³bÃ¡lkozÃ¡s, ami arra irÃ¡nyul, hogy az ember a sajÃ¡t erejÃ©bõl igazzÃ¡ tegye az Ã©letÃ©t.
Krisztus szerint mindenki a bûn szolgÃ¡ja, aki mÃ¡r kÃ¶vetett el bûnt. E rabszolgasÃ¡gbÃ³l pedig csak isteni erõ szabadÃ-that
ki. De Krisztus bÃ¡torÃ-t: â€žHa a FiÃº megszabadÃ-t titeket, valÃ³sÃ¡ggal szabadok lesztek" (Jn 8:36). Csak akkor vÃ¡lhattok
igazzÃ¡ - mondta Krisztus -, ha â€žÃ©nbennem maradtok", mert â€žnÃ¡lam nÃ©lkÃ¼l semmit sem cselekedhettek" (Jn 15:4â€“5

MÃ©g PÃ¡l apostolnak sem sikerÃ¼lt Ã¶nerõbõl igaz Ã©letet Ã©lnie. Ismerte Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek tÃ¶kÃ©letes mÃ©rcÃ©jÃ©
megfelelni annak. ErõfeszÃ-tÃ©seire gondolva ezt Ã-rta: â€žMert amit cselekszem, nem ismerem; mert nem azt mÃ-velem, amit
akarok, hanem amit gyûlÃ¶lÃ¶k, azt cselekszem." â€žMert nem a jÃ³t cselekszem, amelyet akarok; hanem a gonoszt
cselekszem, amelyet nem akarok." Majd rÃ¡mutatott, milyen hatÃ¡st tett a bûn az Ã©letÃ©re: â€žHa pedig Ã©n azt cselekszem,
amit nem akarok, nem Ã©n mÃ-velem mÃ¡r azt, hanem a bennem lakozÃ³ bûn." Kudarcai ellenÃ©re elismerÃ©ssel adÃ³zott
Isten csodÃ¡latos tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek, â€žMert gyÃ¶nyÃ¶rkÃ¶dÃ¶m az Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©ben a belsõ ember szerint; de lÃ¡tok eg
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tÃ¶rvÃ©nyt az Ã©n tagjaimban, amely ellenkezik az elmÃ©m tÃ¶rvÃ©nyÃ©vel, Ã©s engem rabul Ã¡d a bûn tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek, a
az Ã©n tagjaimban. Ã“, Ã©n nyomorult ember! Kicsoda szabadÃ-t meg engem e halÃ¡lnak testÃ©bõl?" (RÃ³m 7:15, 19â€“20, 22

PÃ¡l vÃ©gÃ¼l elismerte, hogy isteni erõre van szÃ¼ksÃ©ge a gyõzelemhez. Krisztus Ã¡ltal fÃ©lreÃ¡llÃ-tja a test szerinti Ã©letet
elkezdõdik a lÃ©lek szerinti Ãºj Ã©lete (RÃ³m 7:25; 8:1).

Ez a lÃ©lekben valÃ³ Ãºj Ã©let Isten Ã¡talakÃ-tÃ³ ajÃ¡ndÃ©ka. Isten kegyelme Ã¡ltal gyõzelemre jutunk mi, akik holtak voltunk
vÃ©tkeink Ã©s bûnÃ¼nk miatt (Ef 2:1, 3, 8â€“10). A lelki ÃºjjÃ¡szÃ¼letÃ©s annyira Ã¡talakÃ-tja az Ã©letet (Jn 1:13; 3:5), hogy Ã
teremtÃ©srõl beszÃ©lhetÃ¼nk. â€žA rÃ©giek elmÃºltak, Ã-mÃ©, ÃºjjÃ¡ lett minden." (2Kor 5:17) Az Ãºj Ã©let mÃ©gsem zÃ¡rja
elkÃ¶vetÃ©sÃ©nek lehetõsÃ©gÃ©t (1Jn 2:1).

4. A fejlõdÃ©s Ã©s az ember bukÃ¡sa. A teremtÃ©stõl kezdve SÃ¡tÃ¡n sokakat megzavart azzal, hogy gyengÃ-tette az emberisÃ
eredetÃ©rõl Ã©s az ember bukÃ¡sÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ szentÃ-rÃ¡si beszÃ¡molÃ³ba vetett hitet. A fejlõdÃ©st az emberisÃ©g â€žtermÃ
nÃ©zetÃ©nek mondhatnÃ¡nk, oly nÃ©zetnek, ami azon a feltÃ©telezÃ©sen alapszik, hogy az Ã©let kialakulÃ¡sa a vÃ©letlen ke
vezethetõ vissza, az emberek pedig hosszÃº fejlõdÃ©si folyamat Ã¡ltal az Ã©let alacsonyabb rendû formÃ¡ibÃ³l alakultak ki. Az
erõsebb tÃºlÃ©lÃ©se folyamatÃ¡ban a fejlõdÃ©s ÃºtjÃ¡n valÃ³ nÃ¶vekedÃ©ssel Ã©rtÃ©k el jelenlegi Ã¡llapotukat. MÃ©g nem Ã
bennÃ¼k rejlõ lehetõsÃ©gek hatÃ¡rait, tehÃ¡t mÃ©g mindig tart a fejlõdÃ©sÃ¼k.

A keresztÃ©nyek egyre nagyobb szÃ¡mban fogadjÃ¡k el az isteni fejlõdÃ©st, aminek lÃ©nyege, hogy Isten a fejlõdÃ©s
felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val hozta lÃ©tre a MÃ³zes elsõ kÃ¶nyve szerinti teremtÃ©st. Az isteni fejlõdÃ©s kÃ©pviselõi nem szÃ³ szerint
fogadjÃ¡k el MÃ³zes elsõ kÃ¶nyvÃ©t, hanem allegÃ³riÃ¡nak vagy hitregÃ©nek tekintik.

a) Az emberrel Ã©s a fejlõdÃ©ssel kapcsolatos bibliai nÃ©zet. A teremtÃ©stÃ¶rtÃ©netet elfogadÃ³ keresztÃ©nyeket az aggaszt
hogy mikÃ©ppen hat a fejlõdÃ©s elmÃ©lete a keresztÃ©ny hitre. James Orr a kÃ¶vetkezõt Ã-rta: â€žMa a keresztÃ©nysÃ©gne
tantÃ©telek ellen irÃ¡nyulÃ³, aprÃ¡nkÃ©nt Ã©rkezõ tÃ¡madÃ¡sokkal kell szembenÃ©znie... hanem a vilÃ¡grÃ³l alkotott, hatÃ¡rozo
megfogalmazott ha-mis nÃ©zettel, ami Ã¡llÃ-tÃ³lag tudomÃ¡nyos alapokon nyugszik, Ã©s amit Ã¼gyesen Ã©pÃ-tettek fel, vÃ©d
meg, Ã¡m alapgondolata a keresztÃ©nysÃ©g rendszerÃ©nek gyÃ¶kerÃ©re sÃºjt le."[9]

A Biblia elutasÃ-tja MÃ³zes elsõ kÃ¶nyvÃ©nek allegÃ³riakÃ©nt vagy hitregekÃ©nt valÃ³ magyarÃ¡zatÃ¡t. A Biblia Ã-rÃ³i 1MÃ³z 1
fejezetÃ©t valÃ³s tÃ¶rtÃ©nelemnek mondjÃ¡k. Ã•dÃ¡m, Ã‰va, a kÃ-gyÃ³ Ã©s SÃ¡tÃ¡n a nagy kÃ¼zdelem drÃ¡mÃ¡jÃ¡nak tÃ¶rtÃ
szereplõje (lÃ¡sd PrÃ©d 7:29; Mt 19:4â€“5; Jn 8:44; RÃ³m 5:12, 18â€“19; 2Kor 11:3; 1Tim 2:14; Jel 12:9).

b) A Golgota Ã©s a fejlõdÃ©s. A fejlõdÃ©s minden formÃ¡ban Ã©s alakban ellentmond a keresztÃ©nysÃ©g alapjainak. Leonard
Verduin Ã¡llÃ-totta: â€žA â€žbukÃ¡srÃ³l" szÃ³lÃ³ tÃ¶rtÃ©net helyÃ©t a felemelkedÃ©srõl szÃ³lÃ³ tÃ¶rtÃ©net foglalta el."[10] A ke
Ã©s a fejlõdÃ©s szÃ¶ges ellentÃ©tben Ã¡ll egymÃ¡ssal. Vagy az tÃ¶rtÃ©nt, hogy Isten a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re teremtette õsszÃ¼lei
kÃ©sõbb bûnbe estek, vagy nem. Ha nem ez tÃ¶rtÃ©nt, akkor mi Ã©rtelme annak, hogy keresztÃ©nyek legyÃ¼nk? A fejlõdÃ©s
Golgota esemÃ©nye vonja a legmÃ©lyrehatÃ³bban kÃ©tsÃ©gbe. Ha nem tÃ¶rtÃ©nt meg a bukÃ¡s, miÃ©rt lenne szÃ¼ksÃ©gÃ
arra, hogy Krisztus meghaljon helyettÃ¼nk? A halÃ¡l - nemcsak Ã¡ltalÃ¡nossÃ¡gban vÃ©ve, hanem kifejezetten Krisztus
Ã©rtÃ¼nk vÃ¡llalt halÃ¡la - azt hirdeti, hogy az emberisÃ©g helyzete nincs rendben. Magunkra hagyatva egyre mÃ©lyebbre
sÃ¼llyednÃ©nk, s vÃ©gÃ¼l az emberi faj teljesen megsemmisÃ¼lne.
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RemÃ©nysÃ©gÃ¼nk abban van, aki a kereszten fÃ¼ggÃ¶tt. EgyedÃ¼l az Õ halÃ¡la tÃ¡rja elÃ©nk a teljesebb, jobb, soha vÃ©g
nem Ã©rõ Ã©let lehetõsÃ©gÃ©t. A Golgota azt hirdeti, hogy szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk van helyettesre, aki felszabadÃ-t minket.

c) A testet Ã¶ltÃ©s Ã©s a fejlõdÃ©s. A teremtÃ©s vagy fejlõdÃ©s kÃ©rdÃ©sÃ©re talÃ¡n akkor talÃ¡ljuk meg legjobban a vÃ¡lasz
emberisÃ©g teremtÃ©sÃ©t a testet Ã¶ltÃ©s nÃ©zõpontjÃ¡bÃ³l figyeljÃ¼k. Isten teremtõi munkÃ¡jÃ¡t vÃ©gezte,amikor a mÃ¡sod
Ã•dÃ¡mot, Krisztust belÃ©ptette a tÃ¶rtÃ©nelembe. Ha Isten vÃ©ghez tudta vinni ezt a pÃ¡ratlan csodÃ¡t, akkor nem kÃ©rdÃ©s
hogy kÃ©pes volt megformÃ¡zni az elsõ Ã•dÃ¡mot is.

d) NagykorÃºvÃ¡ vÃ¡lt volna az ember? A fejlõdÃ©s tanÃ¡nak hirdetõi gyakorta hivatkoznak a tudomÃ¡nynak az elmÃºlt nÃ©hÃ¡n
Ã©vszÃ¡zad sorÃ¡n tapasztalhatÃ³ hihetetlenÃ¼l nagymÃ©retû fejlõdÃ©sÃ©re, amiben annak bizonyÃ-tÃ©kÃ¡t lÃ¡tjÃ¡k, hogy az
sajÃ¡t sorsÃ¡nak ura. A tudomÃ¡ny megadja neki mindazt, amire szÃ¼ksÃ©ge van, Ã-gy ha elÃ©g idõ Ã¡ll a rendelkezÃ©sÃ©re,
fogja oldani a vilÃ¡g Ã¶sszes kÃ©rdÃ©sÃ©t.

Ennek ellenÃ©re a technika messiÃ¡si szerepÃ©t egyre nagyobb kÃ©tkedÃ©ssel figyelik, mivel az sodorta bolygÃ³nkat a
pusztulÃ¡s szÃ©lÃ©re. Az embernek egyÃ¡ltalÃ¡n nem sikerÃ¼lt leigÃ¡znia Ã©s uralma alatt tartania bûnÃ¶s szÃ-vÃ©t. Ennek
kÃ¶vetkeztÃ©ben a tudomÃ¡ny fejlõdÃ©se csak mÃ©g veszÃ©lyesebbÃ© tette a vilÃ¡got.

A kÃ©tkedÃ©s Ã©s a kÃ©tsÃ©gbeesÃ©s filozÃ³fiÃ¡jÃ¡t egyre inkÃ¡bb Ã©rvÃ©nyesnek tekintik. Ma Ã¼resen cseng a SÃ¡ndor p
szÃ¡rmazÃ³ mondÃ¡s: â€žAz emberi szÃ-vben Ã¶rÃ¶kkÃ© Ã©bred a remÃ©ny." JÃ³b inkÃ¡bb megkÃ¶zelÃ-tette a valÃ³s helyze
napok â€žremÃ©nysÃ©g nÃ©lkÃ¼l tûnnek el" (JÃ³b 7:6). Az ember vilÃ¡ga mÃ¡r hanyatlik. Valakinek le kellett jÃ¶nnie az ember
tÃ¶rtÃ©nelmen kÃ-vÃ¼lrõl, hogy meghÃ³dÃ-tsa azt, Ã©s Ãºj remÃ©nysÃ©get adjon.

RemÃ©nysugarak. Milyen nagy lett az emberisÃ©g romlÃ¡sa? A keresztnÃ©l emberek gyilkoltÃ¡k meg TeremtõjÃ¼ket - ez a
legszÃ¶rnyûbb apagyilkossÃ¡g! Isten mÃ©gsem hagyta remÃ©nytelensÃ©gben az embert!

DÃ¡vid arrÃ³l gondolkodott el, milyen szerepet szÃ¡nt Isten az embernek, amikor megteremtette. A zsoltÃ¡rost elõszÃ¶r is
lenyûgÃ¶zte a vilÃ¡gegyetem Ã³riÃ¡si volta, Ã©s akkor meglÃ¡tta az emberisÃ©g igazi helyzetÃ©t. Az ember Ã©s Isten kÃ¶zÃ¶tt
fennÃ¡llÃ³ kapcsolatrÃ³l ezt mondta: â€žKevÃ©ssel tetted õt kisebbÃ© az IstennÃ©l, Ã©s dicsõsÃ©ggel Ã©s tisztessÃ©ggel me
õt! ÃšrrÃ¡ tetted õt kezeid munkÃ¡in, mindent lÃ¡bai alÃ¡ vetettÃ©l" (Zsolt 8:6â€“7; Zsid 2:7).

A bukÃ¡s dacÃ¡ra is megmaradt az emberi mÃ©ltÃ³sÃ¡g tudata. Az istenkÃ©pûsÃ©g megsÃ©rÃ¼lt, de nem mÃºlt el nyomtalanu
MÃ©g mindig az ember az Isten kÃ©pviselõje a FÃ¶ldÃ¶n, noha elbukott, erkÃ¶lcsisÃ©gÃ©ben romlott, bûnÃ¶s lett. TermÃ©sze
alacsonyabb rendû az isteni termÃ©szetnÃ©l, mÃ©gis, azt a nemes tisztet kapta Istentõl, hogy a FÃ¶ldÃ¶n a teremtett vilÃ¡g
gazdÃ¡jakÃ©nt szolgÃ¡ljon. Amikor DÃ¡vid ezt felismerte, a hÃ¡la Ã©s a kÃ¶szÃ¶net szava tÃ¶rt ki belõle. â€žMi Urunk, IstenÃ¼
mily felsÃ©ges a te neved az egÃ©sz FÃ¶ldÃ¶n!" (Zsolt 8:10)

A kegyelem szÃ¶vetsÃ©ge
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Az elsõ emberpÃ¡r bûnÃ¶ssÃ© lett a tÃ¶rvÃ©nyszegÃ©se miatt. TÃ¶bbÃ© mÃ¡r nem kÃ©pes ellenÃ¡llni SÃ¡tÃ¡nnak. Vajon
megszabadulhat-e valahogy, vagy magÃ¡ra marad, hogy elpusztuljon? Van szÃ¡mÃ¡ra remÃ©ny?

A bûnesetkor kÃ¶tÃ¶tt szÃ¶vetsÃ©g. Mielõtt Isten Ã-tÃ©letet mondott az elbukott emberpÃ¡r bûne felett, remÃ©nysÃ©get adott
bemutatva a kegyelem szÃ¶vetsÃ©gÃ©t. â€žEllensÃ©geskedÃ©st szerzek kÃ¶zÃ¶tted Ã©s az asszony kÃ¶zÃ¶tt, a te magod k
az õ magva kÃ¶zÃ¶tt; az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkÃ¡t mardosod" (1MÃ³z 3:15) - mondta Isten.

Isten Ã¼zenete azÃ©rt jelentett bÃ¡torÃ-tÃ¡st, mert kifejtette, hogy noha SÃ¡tÃ¡nnak sikerÃ¼lt az emberisÃ©get gonosz
bûvkÃ¶rÃ©be kerÃ-tenie, vÃ©gÃ¼l mÃ©gis legyõzÃ¶tt lesz. MegkÃ¶ttetett a szÃ¶vetsÃ©g Isten Ã©s az emberisÃ©g kÃ¶zÃ¶tt.
Ã¡ltal Isten elõszÃ¶r vÃ©dõbÃ¡styÃ¡t Ã-gÃ©rt a bûnnel szemben. GyûlÃ¶letet tÃ¡maszt a kÃ-gyÃ³ Ã©s az asszony - SÃ¡tÃ¡n kÃ¶
Isten nÃ©pe kÃ¶zÃ¶tt. Ez megtÃ¶ri az ember kapcsolatÃ¡t SÃ¡tÃ¡nnal, Ã©s utat nyit, hogy megÃºjÃ-tsa kapcsolatÃ¡t Istennel.

Ã‰vszÃ¡zadokon Ã¡t kellett tartania a hÃ¡borÃºsÃ¡gnak Isten egyhÃ¡za Ã©s SÃ¡tÃ¡n kÃ¶zÃ¶tt. A kÃ¼zdelem JÃ©zus Krisztus
halÃ¡lÃ¡val Ã©rt tetõfokÃ¡ra, mert Õ a prÃ³fÃ©ciÃ¡ban megnevezett asszony magva. SÃ¡tÃ¡n veresÃ©get szenvedett a GolgotÃ¡
gonoszsÃ¡g atyja megmarta ugyan az asszony magvÃ¡t, de vÃ©gÃ¼l veresÃ©get szenvedett.

Mindazok, akik elfogadjÃ¡k az Isten Ã¡ltal felajÃ¡nlott kegyelmet, megismerik a bûnnel szembeni gyûlÃ¶letet. Ã‰ppen ez teszi
õket sikeressÃ© a SÃ¡tÃ¡nnal folytatott csatÃ¡jukban. Hit Ã¡ltal õk is rÃ©szesÃ¼lnek a MegvÃ¡ltÃ³ GolgotÃ¡n aratott diadalÃ¡ban

A teremtÃ©s elõtt lÃ©trehozott szÃ¶vetsÃ©g. Isten nem a bûneset utÃ¡n hozta lÃ©tre a kegyelem szÃ¶vetsÃ©gÃ©t. A SzentÃ-r
rÃ¡mutat, a SzenthÃ¡romsÃ¡g tagjai mÃ¡r a teremtÃ©s elõtt szÃ¶vetsÃ©get kÃ¶tÃ¶ttek egymÃ¡ssal, hogy megmentik az
emberisÃ©get, ha bûnbe esne. PÃ¡l leÃ-rja, hogy Isten â€žÕbenne kivÃ¡lasztott minket magÃ¡nak mÃ¡r a vilÃ¡g teremtÃ©se elõ
hogy szentek Ã©s feddhetetlenek legyÃ¼nk elõtte szeretetben. Elõre el is hatÃ¡rozta, hogy fiaivÃ¡ fogad minket JÃ©zus
Krisztus Ã¡ltal, akarata Ã©s tetszÃ©se szerint, hogy magasztaljuk dicsõsÃ©ges kegyelmÃ©t" (Ef 1:4â€“6 - Ãºj prot. ford.; vÃ¶. 2T
1:9) Krisztus engesztelõ Ã¡ldozatÃ¡rÃ³l szÃ³lva PÃ©ter a kÃ¶vetkezõt mondta: â€žAki eleve el volt ugyan rendelve, a vilÃ¡g
megalapÃ-tÃ¡sa elõtt..." (1Pt 1:20)

A szÃ¶vetsÃ©g megingathatatlan alapra, Isten Ã-gÃ©retÃ©re Ã©s fogadalmÃ¡ra Ã©pÃ¼lt (Zsid 6:17-18). JÃ©zus Krisztus lett a
szÃ¶vetsÃ©g kezese (Zsid 7:22). Kezes az, aki magÃ¡ra vÃ¡llalja valaki mÃ¡s adÃ³ssÃ¡gÃ¡t vagy kÃ¶telezettsÃ©gÃ©t, ha az a
szemÃ©ly nem tudja azt megfizetni. Krisztus kezessÃ©ge tehÃ¡t azt jelenti, amennyiben az emberisÃ©g bûnbe esik,Õ vÃ¡llalja a
bÃ¼ntetÃ©st helyettÃ¼k. Megfizeti az Ã¡rat a megvÃ¡ltÃ¡sukÃ©rt, engesztelÃ©st szerez bûntetteikÃ©rt, eleget tesz Isten
megszegett tÃ¶rvÃ©nye kÃ¶vetelÃ©sÃ©nek. Egyetlen ember vagy angyal sem lett volna kÃ©pes ezt a felelõssÃ©get magÃ¡ra v
EgyedÃ¼l Krisztus, a Teremtõ, az emberisÃ©g kÃ©pviselõje, feje vÃ¡llalhatta e felelõssÃ©get (RÃ³m 5:12â€“21; 1Kor 15:22).

Isten Fia nemcsak a szÃ¶vetsÃ©g kezese,hanem Õ a kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³ Ã©s a vÃ©grehajtÃ³ is. SzerepÃ©nek ezt az oldalÃ¡t muta
amikor testet Ã¶ltÃ¶tt FiÃºkÃ©nt beszÃ©l kÃ¼ldetÃ©sÃ©rõl. â€žAzÃ©rt szÃ¡llottam le a Mennybõl, hogy ne a magam akaratÃ¡t
cselekedjem, hanem annak akaratÃ¡t, aki elkÃ¼ldÃ¶tt engem" (Jn 6:38; vÃ¶. 5:30, 43) - mondta. Az AtyÃ¡nak az az
akarata, hogy â€žmindaz, aki lÃ¡tja a FiÃºt, Ã©s hisz benne, Ã¶rÃ¶k Ã©lete legyen; Ã©s Ã©n feltÃ¡masszam azt az utolsÃ³ napo
6:40). â€žAz pedig az Ã¶rÃ¶k Ã©let - mondta -, hogy megismerjenek tÃ©ged, az egyedÃ¼l igaz Istent, Ã©s akit elkÃ¼ldtÃ©l, a
Krisztust." (Jn 17:3) SzolgÃ¡lata vÃ©gÃ©n bizonysÃ¡got tett arrÃ³l, hogy az Atya akaratÃ¡t hajtotta vÃ©gre. â€žÃ‰n dicsõÃ-tette
tÃ©ged e FÃ¶ldÃ¶n; elvÃ©geztem a munkÃ¡t, amelyet reÃ¡m bÃ-ztÃ¡l, hogy vÃ©gezzem azt." (Jn 17:4)
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A kereszten JÃ©zus teljesÃ-tette, amit megfogadott, hogy az emberisÃ©g kezesekÃ©nt lÃ©p fel a szÃ¶vetsÃ©gben. Amikor
felkiÃ¡ltott: â€žElvÃ©geztetett!" (Jn 19:30) - jelezte, hogy befejezte kÃ¼ldetÃ©sÃ©t. SajÃ¡t Ã©letÃ©vel fizette meg a tÃ¶rvÃ©ny
megszegÃ©se miatt szÃ¼ksÃ©gessÃ© vÃ¡lt bÃ¼ntetÃ©st, Ã©s ezzel biztosÃ-totta a bûnÃ¼ket megbÃ¡nÃ³ emberek Ã¼dvÃ¶ss
Abban a pillanatban Krisztus vÃ©re tÃ¶rvÃ©nyerõre emelte a kegyelem szÃ¶vetsÃ©gÃ©t. A bûnbÃ¡nÃ³ bûnÃ¶sÃ¶ket Isten fiaiv
leÃ¡nyaivÃ¡ fogadja, ha hisznek Krisztus engesztelõ vÃ©rÃ©ben, Ã©s Ã-gy az Ã¶rÃ¶k Ã©let Ã¶rÃ¶kÃ¶seivÃ© vÃ¡lnak.

A kegyelem szÃ¶vetsÃ©ge szemlÃ©lteti Istennek az emberisÃ©g irÃ¡nti vÃ©gtelen szeretetÃ©t. Ezt a szÃ¶vetsÃ©get ugyan mÃ
teremtÃ©s elõtt lÃ©trehozta, de csak a bûneset utÃ¡n mutatta be. Isten Ã©s az emberisÃ©g bizonyos Ã©rtelemben ekkor tÃ¡rss
vÃ¡lt.

A szÃ¶vetsÃ©g megÃºjÃ-tÃ¡sa. SajnÃ¡latos mÃ³don az emberek az Ã¶zÃ¶nvÃ-z elõtt Ã©s utÃ¡n is elutasÃ-tottÃ¡k a kegyelem
szÃ¶vetsÃ©gÃ©nek nagyszerû ajÃ¡nlatÃ¡t (1MÃ³z 6:1â€“8; 11:1â€“9). Amikor Isten ÃºjbÃ³l szÃ¶vetsÃ©get ajÃ¡nlott, ezt Ã•brahÃ
tette. IsmÃ©t megerõsÃ-tette a megvÃ¡ltÃ¡s Ã-gÃ©retÃ©t. â€žMegÃ¡ldatik a te magodban a FÃ¶ldnek minden nemzetsÃ©ge, m
engedtÃ©l az Ã©n beszÃ©demnek." (1MÃ³z 22:18; vÃ¶. 12:3; 18:18)

A SzentÃ-rÃ¡s Ã•brahÃ¡mnak fõkÃ©nt a szÃ¶vetsÃ©g feltÃ©telei irÃ¡nti hûsÃ©gÃ©re vilÃ¡gÃ-t rÃ¡. Ã•brahÃ¡m hitt Istenben, â€ž
tulajdonÃ-ttatik az õnÃ©ki igazsÃ¡gul" (1MÃ³z 15:6). A szÃ¶vetsÃ©g megerõsÃ-ti Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek tekintÃ©lyÃ©t. Az is m
hogy Ã•brahÃ¡m Isten kegyelme alapjÃ¡n rÃ©szesÃ¼lt a szÃ¶vetsÃ©gi Ã¡ldÃ¡sban, ami azÃ©rt az engedelmessÃ©gÃ©tõl is fÃ¼
(1MÃ³z 17:1; 26:5).

Ã•brahÃ¡mrÃ³l, hitÃ©re valÃ³ tekintettel, ezt mondja a Biblia: â€žAtyja... mindazoknak,akik... hisznek" (RÃ³m 4:11). Õ az
engedelmessÃ©gben megmutatkozÃ³ hit Ã¡ltali megigazulÃ¡s Isten Ã¡ltal elfogadott pÃ©ldÃ¡ja (RÃ³m 4:2â€“3; Jak 2:23â€“24). A
kegyelem szÃ¶vetsÃ©ge nem Ã¡rasztja Ã¶nmagÃ¡tÃ³l Ã¡ldÃ¡sait Ã•brahÃ¡m termÃ©szetes leszÃ¡rmazottaira, hanem csak azok
akik kÃ¶vetik Ã•brahÃ¡m hitÃ©nek pÃ©ldÃ¡jÃ¡t. â€žAkik hitbõl vannak,azok az Ã•brahÃ¡m fiai." (Gal 3:7) A FÃ¶ldÃ¶n minden em
rÃ©szesÃ¼lhet az Ã¼dvÃ¶ssÃ©g szÃ¶vetsÃ©gi Ã-gÃ©reteiben, aki eleget tesz ennek a feltÃ©telnek: â€žHa pedig KrisztusÃ©i
tehÃ¡t az Ã•brahÃ¡m magva vagytok, Ã©s Ã-gÃ©ret szerint Ã¶rÃ¶kÃ¶sÃ¶k" (Gal 3:29). Isten oldalÃ¡rÃ³l nÃ©zve a SÃ-nainÃ¡l
megkÃ¶tÃ¶tt szÃ¶vetsÃ©g (amit az elsõ szÃ¶vetsÃ©gnek is neveznek) az Ã•brahÃ¡mmal kÃ¶tÃ¶tt kegyelmi szÃ¶vetsÃ©g
megÃºjÃ-tÃ¡sa volt (Zsid 9:1). Izrael azonban kiforgatta azt eredeti mivoltÃ¡bÃ³l, Ã©s cselekedeteken alapulÃ³ szÃ¶vetsÃ©ggÃ©
tette (Gal 4:22â€“31).

Az Ãºj szÃ¶vetsÃ©g. KÃ©sõbbi igehelyek beszÃ©lnek â€žÃºj vagy jobb szÃ¶vetsÃ©grõl".[11] Nem azÃ©rt van ez Ã-gy, mintha a
szÃ¶vetsÃ©g megvÃ¡ltozott volna, hanem mert (1) Izrael hitetlensÃ©ge kÃ¶vetkeztÃ©ben Isten Ã¶rÃ¶k szÃ¶vetsÃ©gÃ©t a
cselekedetek rendszerÃ©vÃ© alacsonyÃ-tottÃ¡k; (2) kapcsolatba hoztÃ¡k Isten szeretetÃ©nek JÃ©zus Krisztus testet Ã¶ltÃ©sÃ©
Ã©letÃ©ben, halÃ¡lÃ¡ban, feltÃ¡madÃ¡sÃ¡ban Ã©s kÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡sÃ¡ban megmutatkozÃ³ Ãºj kinyilatkoztatÃ¡sÃ¡val (vÃ¶. Zsid 8:
(3) csak a kereszten erõsÃ-tette meg Krisztus vÃ©re e szÃ¶vetsÃ©get (DÃ¡n 9:27; Lk 22:20; RÃ³m 15:8; Zsid 9:11â€“22).[12]

Ã“riÃ¡si jelentõsÃ©gû, amit e szÃ¶vetsÃ©g kÃ-nÃ¡l azoknak, akik elfogadjÃ¡k. Isten kegyelme Ã¡ltal bûnÃ¼k bocsÃ¡natÃ¡t Ã-gÃ©
nekik. FelajÃ¡nlja, hogy a SzentlÃ©lek szÃ-vÃ¼kbe Ã-rja a TÃ-zparancsolatot, a bûnbÃ¡nÃ³ bûnÃ¶sÃ¶kben pedig ÃºjbÃ³l
kirajzolja AlkotÃ³juk kÃ©pÃ©t (Jer 31:33). Az Ãºj szÃ¶vetsÃ©g Ã©s az ÃºjjÃ¡szÃ¼letÃ©s tapasztalata Ã¡ltal a hivõ Krisztus
igazsÃ¡gÃ¡ban Ã©s a hit Ã¡ltali megigazulÃ¡sban rÃ©szesÃ¼l.

A szÃ-v megÃºjulÃ¡sÃ¡val az ember annyira Ã¡talakul, hogy a LÃ©lek gyÃ¼mÃ¶lcseit termi: â€žszeretetet, Ã¶rÃ¶mÃ¶t, bÃ©kess
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bÃ©ketûrÃ©st, szÃ-vessÃ©get, jÃ³sÃ¡got, hûsÃ©get, szelÃ-dsÃ©get, mÃ©rtÃ©kletessÃ©get" (Gal 5:22). Krisztus Ã¼dvÃ¶zÃ-tõ
kegyelmÃ©nek erejÃ©vel Ãºgy Ã©lhet, ahogy Krisztus Ã©lt, nap mint nap Ã¶rvendve azoknak a dolgoknak, amelyek kedvesek
Istennek (Jn 8:29). Az elbukott emberisÃ©g egyetlen remÃ©nye az, ha elfogadja Isten hÃ-vÃ¡sÃ¡t, hogy lÃ©pjen vele
kapcsolatba a kegyelem szÃ¶vetsÃ©gÃ©ben. A JÃ©zus Krisztusba vetett hit Ã¡ltal valÃ³sÃ¡g lehet szÃ¡munkra ez a kapcsolat,
ami biztosÃ-tja, hogy gyermekÃ©vÃ© fogad Isten, Ã©s Krisztussal egyÃ¼tt orszÃ¡ga Ã¶rÃ¶kÃ¶sÃ©vÃ© tesz.

Â
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Az ÃšjszÃ¶vetsÃ©g IzrÃ¡el tapasztalatÃ¡t a SÃ-nai-hegyi rÃ©gi szÃ¶vetsÃ©ggel hozza kapcsolatba (Gal 4:24â€“25). A SÃ-nai-h
Isten megÃºjÃ-totta Ã¶rÃ¶k kegyelmi szÃ¶vetsÃ©gÃ©t szabaddÃ¡ tett nÃ©pÃ©vel (1KrÃ³n 16:14â€“17; Zsolt 105:8â€“11; Gal 3:
megÃ-gÃ©rte nekik: â€žMostan azÃ©rt, ha figyelmesen hallgattok szavamra, Ã©s megtartjÃ¡tok az Ã©n szÃ¶vetsÃ©gemet, Ãºg
lesztek nÃ©kem valamennyi nÃ©p kÃ¶zt az enyÃ©im; mert enyÃ©m az egÃ©sz FÃ¶ld. Ã‰s lesztek ti nÃ©kem papok birodalma
szent nÃ©p" (2MÃ³z 19:5â€“6; vÃ¶. 1MÃ³z 17:7, 9, 19). A szÃ¶vetsÃ©get a hit Ã¡ltali megigazulÃ¡sra alapozta (RÃ³m 10:6â€“8;
30:11â€“14), Ã©s azt akarta, hogy a tÃ¶rvÃ©ny a szÃ-vÃ¼kbe legyen Ã-rva (5MÃ³z 6:4â€“6; 30:14).

Mindig fennÃ¡ll annak veszÃ©lye, hogy a hivõk a cselekedetek Ã¡ltali Ã¼dvÃ¶ssÃ©g rendszerÃ©vÃ© alacsonyÃ-tjÃ¡k le a kegye
szÃ¶vetsÃ©gÃ©t. A rÃ©gi szÃ¶vetsÃ©g pÃ©ldÃ¡jakÃ©nt hasznÃ¡lta fel PÃ¡l apostol Ã•brahÃ¡m esetÃ©t, amikor nem bÃ-zott Is
sajÃ¡t cselekedeteire hagyatkozva akarta megoldani gondjait (1MÃ³z 16; 12:10â€“20; 20; Gal 4:22â€“25). TulajdonkÃ©ppen
azÃ³ta lÃ©tezik a cselekedetek Ã¡ltali megigazulÃ¡s gondolata, amiÃ³ta a bûn felÃ¼tÃ¶tte fejÃ©t a vilÃ¡gon, Ã©s megtÃ¶rt az
Ã¶rÃ¶k szÃ¶vetsÃ©g (HÃ³s 6:7). IzrÃ¡el tÃ¶rtÃ©nelme sorÃ¡n a tÃ¶bbsÃ©g igyekezett â€žaz õ tulajdon igazsÃ¡gukat... Ã©rvÃ©
tÃ¶rvÃ©ny cselekedetei" Ã¡ltal (RÃ³m 9:30â€“10:4). A tÃ¶rvÃ©ny betûje szerint Ã©ltek, Ã©s nem LÃ©lek szerint (2Kor 3:6). A tÃ
Ã¡ltal akartak megigazulni (Gal 5:4), Ã-gy a tÃ¶rvÃ©ny Ã¡tka alatt, szolgasÃ¡gban Ã©ltek, nem szabadon (Gal 4:21â€“23). Ezzel
lealacsonyÃ-tottÃ¡k a SÃ-nai hegynÃ©l kÃ¶tÃ¶tt szÃ¶vetsÃ©get.

A ZsidÃ³khoz Ã-rt levÃ©l az elsõ, azaz a rÃ©gi szÃ¶vetsÃ©get IzrÃ¡elnek a SÃ-naitÃ³l kezdõdõ tÃ¶rtÃ©nelmÃ©re alkalmazza, Ã
rÃ¡mutat e szÃ¶vetsÃ©g ideiglenes voltÃ¡ra. Bemutatja, hogy Isten a lÃ©vitai papsÃ¡got is ideiglenes szervezetnek szÃ¡nta,
jelkÃ©pes feladat vÃ©gzÃ©sÃ©re, addig, amÃ-g a valÃ³sÃ¡g Krisztusban elÃ©rkezik (Zsid 9; 10). SajnÃ¡latos mÃ³don sokan ne
lÃ¡ttÃ¡k meg, hogy a szertartÃ¡sok Ã¶nmagukban Ã©rtÃ©ktelenek (Zsid 10:1). Nem ismertÃ©k fel Krisztus igazi kÃ¼ldetÃ©sÃ©t
azok, akik az â€žÃ¡rnyÃ©k" rendszerÃ©hez ragaszkodtak akkor is, amikor az elõkÃ©pet felvÃ¡ltotta a kÃ©p, az Ã¡rnyÃ©kot a va
EzÃ©rt e kemÃ©ny nyelvezet, hogy kiemelje az Ãºj, a SÃ-nainÃ¡l kÃ¼lÃ¶nb szÃ¶vetsÃ©g magasabbrendûsÃ©gÃ©t.

A rÃ©gi szÃ¶vetsÃ©get tehÃ¡t mind pozitÃ-v, mind negatÃ-v kifejezÃ©sekkel be lehet mutatni. NegatÃ-v megkÃ¶zelÃ-tÃ©sben a
utal, hogy a nÃ©p eltorzÃ-totta Isten Ã¶rÃ¶k szÃ¶vetsÃ©gÃ©t. A pozitÃ-v utalÃ¡sokban az Isten Ã¡ltal elrendelt ideiglenes fÃ¶ldi
szolgÃ¡latot jelÃ¶li, aminek az volt a szerepe, hogy az emberisÃ©g bukÃ¡sa Ã¡ltal teremtett szÃ¼ksÃ©ghelyzetben lÃ©pjen
hatÃ¡lyba. LÃ¡sd mÃ©g White: PÃ¡triÃ¡rkÃ¡k Ã©s prÃ³fÃ©tÃ¡k, 329â€“333. oldal; White, â€žOur Work", Review and Herald, 1904
23., 8. oldal; White, â€žA Holy Purpose to Restore Jerusalem", Southern Watchman, 1904. mÃ¡rcius 1., 142. oldal; Hasel,
Covenant in Blood (Mountain View, CA; Pacific Press, 1982); vÃ¶. Wallenkampf, Salvation Comes From the Lord
(Washington, D. C.; Review and Herald, 1983), 84â€“90. oldal
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