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22. Keresztényi magatartás

Isten
azÃ©rt hÃ-vott el minket, hogy istenfÃ©lõ emberekhez mÃ©ltÃ³an a mennyei
alapelvekkel Ã¶sszhangban gondolkozzunk, Ã©rezzÃ¼nk Ã©s cselekedjÃ¼nk. Hogy
a LÃ©lek kialakÃ-thassa bennÃ¼nk Urunk jellemÃ©t csak olyan dologgal
foglalkozzunk, ami krisztusi tisztasÃ¡got, egÃ©szsÃ©get Ã©s Ã¶rÃ¶met ad
Ã©letÃ¼nkben. Ez azt jelenti, hogy szÃ³rakozÃ¡sunk Ã©s tÃ¡rsasÃ¡gi Ã©letÃ¼nk a
keresztÃ©nyi Ã-zlÃ©s Ã©s szÃ©psÃ©g legmagasabb fokÃ¡n legyen. Figyelembe vÃ©ve
a kulturÃ¡lis kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geket, Ã¶ltÃ¶zetÃ¼nk egyszerû, szerÃ©ny, Ã-zlÃ©ses Ã©s
takaros legyen, azokhoz mÃ©ltÃ³, akiknek igazi szÃ©psÃ©ge nem kÃ¼lsõ
Ã©kessÃ©gbõl, hanem a nemes, csendes lÃ©lek hervadhatatlan Ã©kessÃ©gÃ©ben
Ã¡ll. Ez azt is jelenti, mivel testÃ¼nk a SzentlÃ©lek temploma, Ã©rtelmesen
kell gondot viselni rÃ³la. A megfelelõ gyakorlÃ¡ssal Ã©s pihenÃ©ssel egyÃ¼tt
a lehetõ legegÃ©szsÃ©gesebb Ã©trendet is el kell fogadnunk, Ã©s a
SzentÃ-rÃ¡sban meghatÃ¡rozott tisztÃ¡talan Ã©telektõl tartÃ³zkodnunk kell.
Mivel az alkoholtartalmÃº italok, a dohÃ¡nyzÃ¡s, a gyÃ³gyszerek Ã©s a
kÃ¡bÃ-tÃ³szerek felelõtlen hasznÃ¡lata szervezetÃ¼nkre Ã¡rtalmas, ugyancsak
tartÃ³zkodjunk ezektõl. Ezzel szemben foglalkozzunk olyan dolgokkal,
amelyek gondolatainkat Ã©s testÃ¼nket Krisztushoz hasonlÃ³vÃ¡ formÃ¡ljÃ¡k!
Krisztus azt akarja, hogy egÃ©szsÃ©gesek, boldogok Ã©s jÃ³k legyÃ¼nk. (RÃ³m 12:1-2; 1Jn 2:6; Ef 5:1-21; Fil 4:8; 2Kor 6:147:1; 2Kor 10:5; 1Pt 3:1-4; 1Kor 6:19-20; 10:31; 3MÃ³z 11:1-47; 3Jn 2)

A keresztÃ©nyi magatartÃ¡s Krisztus kÃ¶vetõjÃ©nek Ã©letvitele - hÃ¡lÃ¡s felelet a csodÃ¡latos megvÃ¡ltÃ¡sra, Isten
Krisztus Ã¡ltal hozott Ã¡ldozatÃ¡ra. PÃ¡l ezt a felhÃ-vÃ¡st intÃ©zi minden
keresztÃ©nyhez: â€žKÃ©rlek azÃ©rt titeket, atyÃ¡mfiai, Istennek irgalmassÃ¡gÃ¡ra, hogy
szÃ¡njÃ¡tok oda a ti testeteket Ã©lõ, szent Ã©s Istennek kedves Ã¡ldozatul, mint a
ti okos tiszteleteteket. Ã‰s ne szabjÃ¡tok magatokat e vilÃ¡ghoz, hanem
vÃ¡ltozzatok el a ti elmÃ©teknek megÃºjulÃ¡sa Ã¡ltal, hogy megvizsgÃ¡ljÃ¡tok, mi az
Istennek jÃ³, kedves Ã©s tÃ¶kÃ©letes akarata" (RÃ³m 12:1-2). TehÃ¡t a keresztÃ©nyek
Ã¶nszÃ¡ntukbÃ³l Ã³vjÃ¡k Ã©s fejlesztik szellemi, fizikai Ã©s lelki kÃ©pessÃ©geiket, hogy
megdicsõÃ-thessÃ©k TeremtõjÃ¼ket Ã©s MegvÃ¡ltÃ³jukat.

Krisztus Ã-gy imÃ¡dkozott:
â€žNem azt kÃ©rem, hogy vedd ki õket e vilÃ¡gbÃ³l, hanem hogy õrizd meg õket a
gonosztÃ³l. Nem e vilÃ¡gbÃ³l valÃ³k, aminthogy Ã©n sem e vilÃ¡gbÃ³l vagyok" (Jn
17:15-16). Hogyan Ã©lhet egy keresztÃ©ny a vilÃ¡gban, mÃ©gis elkÃ¼lÃ¶nÃ¼lten attÃ³l?
Miben kell keresztÃ©nyi Ã©letvitelÃ©nek kÃ¼lÃ¶nbÃ¶znie a vilÃ¡gÃ©tÃ³l?

A keresztÃ©ny Ã©letformÃ¡jÃ¡nak
nem azÃ©rt kell kÃ¼lÃ¶nbÃ¶znie a vilÃ¡gÃ©tÃ³l, hogy csupÃ¡n mÃ¡s legyen, mint a vilÃ¡gÃ©,
hanem azÃ©rt, mert Isten mennyei elvek szerinti Ã©letre hÃ-vta el õt. Az az
Ã©letvitel, amelyre Isten elhÃ-vta, alkalmassÃ¡ teszi, hogy mint Isten
teremtmÃ©nye, a legmagasabb szintet elÃ©rve, eredmÃ©nyes legyen a szolgÃ¡latÃ¡ban. A
vilÃ¡gtÃ³l valÃ³ kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃ©s elõsegÃ-ti kÃ¼ldetÃ©sÃ©t is, hogy mint sÃ³ Ã©s vilÃ¡gossÃ¡g
szolgÃ¡ljon a vilÃ¡gnak. Mi Ã©rtÃ©ke van a sÃ³nak, ha nincs Ã-ze, vagy a
vilÃ¡gossÃ¡gnak, ha nem kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik a sÃ¶tÃ©tsÃ©gtõl?
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Krisztus a mi pÃ©ldakÃ©pÃ¼nk.
Õ annyira a vilÃ¡gban Ã©lt, hogy az emberek falÃ¡nksÃ¡ggal Ã©s rÃ©szegessÃ©ggel
vÃ¡doltÃ¡k (LÃ¡sd Mt 11:19 -Ãºj prot. ford.), pedig Õ nem volt ilyen. Olyan
kÃ¶vetkezetesen Ã©lt a mennyei elvek szerint, hogy senki sem tudott bûnt
rÃ¡bizonyÃ-tani (Jn 8:46).

Â
ViselkedÃ©s Ã©s Ã¼dvÃ¶ssÃ©g

Ami a helyes viselkedÃ©st
illeti, kÃ©t vÃ©gletet kell kerÃ¼lni. Az elsõ: a szabÃ¡lyok Ã©s elvek Ã¼dvÃ¶ssÃ©gszerzõ
eszkÃ¶zkÃ©nt valÃ³ elfogadÃ¡sa Ã©s alkalmazÃ¡sa. PÃ¡l Ã-gy foglalja Ã¶ssze ezt a
vÃ©gletet: â€žElszakadtatok KrisztustÃ³l, akik a tÃ¶rvÃ©ny Ã¡ltal akartok megigazulni,
a kegyelembõl kiestetek" (Gal 5:4).

Ennek ellentÃ©te az a
feltÃ©telezÃ©s, hogy a cselekedetek nem fontosak, mert nem Ã¼dvÃ¶zÃ-tenek, s
valÃ³jÃ¡ban nem szÃ¡mÃ-t, mit cselekszik az ember. PÃ¡l errõl a vÃ©gletrõl is beszÃ©l:
â€žMert ti testvÃ©reim, szabadsÃ¡gra vagytok elhÃ-va; csakhogy a szabadsÃ¡g ne legyen
alkalom a testnek a bûnre." (Gal 5:13 - Ãºj prot. ford.).

Ha minden tag a sajÃ¡t
elgondolÃ¡sÃ¡t kÃ¶veti, â€ža keresztÃ©nyek nem fegyelmezhetik kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶sen egymÃ¡st Mt
18 Ã©s a Gal 6:1-2 Ã©rtelmÃ©ben. Az egyhÃ¡z Ã-gy nem vÃ¡lik Krisztus testÃ©vÃ©, ahol az
emberek szeretik egymÃ¡st, Ã©s tÃ¶rõdnek egymÃ¡ssal, hanem kis egyedekbõl Ã¡llÃ³
csoporttÃ¡, ahol mindenki a sajÃ¡t ÃºtjÃ¡t jÃ¡rja, anÃ©lkÃ¼l, hogy bÃ¡rmilyen
felelõssÃ©get vÃ¡llalna tÃ¡rsaiÃ©rt, vagy egyÃ¡ltalÃ¡n tÃ¶rõdne velÃ¼k."[1]

BÃ¡r magatartÃ¡sunk szorosan
Ã¶sszefÃ¼gg lelkÃ¼letÃ¼nkkel, nem szerezhetjÃ¼k meg az Ã¼dvÃ¶ssÃ©get helyes
viselkedÃ©ssel. A keresztÃ©ny magatartÃ¡sa a megvÃ¡ltÃ¡s termÃ©szetes gyÃ¼mÃ¶lcse, ami
azÃ©rt lehetsÃ©ges, mert Krisztus meghalt Ã©rtÃ¼nk a GolgotÃ¡n.

Â
A SzentlÃ©lek temploma

Nemcsak a gyÃ¼lekezet,
hanem minden keresztÃ©ny egyÃ©nileg a benne lakozÃ³ SzentlÃ©lek temploma. â€žNem
tudjÃ¡tok-Ã©, hogy a ti testetek a bennetek lakozÃ³ SzentlÃ©leknek temploma,
amelyet Istentõl nyertetek; Ã©s nem a magatokÃ©i vagytok?" (1Kor 6:19)
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A keresztÃ©nyek tehÃ¡t
egÃ©szsÃ©ges szokÃ¡sokat kÃ¶vetnek, hogy vÃ©djÃ©k testÃ¼k templomÃ¡nak irÃ¡nyÃ-tÃ³
kÃ¶zpontjÃ¡t: az Ã©rtelmÃ¼ket, Krisztus LelkÃ©nek lakhelyÃ©t. EzÃ©rt a hetedik napot
Ã¼nneplõ adventistÃ¡k - az elmÃºlt szÃ¡z Ã©v folyamÃ¡n mindig - hangsÃºlyoztÃ¡k az
egÃ©szsÃ©ges szokÃ¡sok fontossÃ¡gÃ¡t.[2] Ennek a hangsÃºlynak meg is volt az eredmÃ©nye. A kÃ¶zelmÃºltban vÃ©gzett
kutatÃ¡s nyomÃ¡n kiderÃ¼lt, hogy az adventistÃ¡knÃ¡l majdnem minden betegsÃ©g az
Ã¡tlagosnÃ¡l kisebb arÃ¡nyban fordul elõ.[3]

Mint keresztÃ©nyek,
tÃ¶rõdÃ¼nk az emberek Ã©letÃ©nek mind lelki, mind fizikai dolgaival. JÃ©zus, a mi
pÃ©ldakÃ©pÃ¼nk, meggyÃ³gyÃ-tott â€ža nÃ©p kÃ¶zÃ¶tt minden betegsÃ©get Ã©s minden
erõtelensÃ©get" (Mt 4:23).

A Biblia az embert egy
egysÃ©gnek tekinti (7. fejezet). â€žA lÃ©lek Ã©s az anyag szÃ©tvÃ¡lasztÃ¡sa idegen a
BibliÃ¡tÃ³l."[4] Amikor Isten szentsÃ©gre szÃ³lÃ-t,
testi Ã©s lelki egÃ©szsÃ©get igÃ©nyel. Susanna Wesley, a metodizmus alapÃ-tÃ³jÃ¡nak
Ã©desanyja talÃ¡lÃ³an foglalta Ã¶ssze ezt az elvet: â€žAmi gyengÃ-ti az Ã©rtelmedet, az
kÃ¡rosÃ-tja lelkiismereted Ã©rzÃ©kenysÃ©gÃ©t, elhomÃ¡lyosÃ-tja istentudatodat, csÃ¶kkenti
Ã©rtelmed erejÃ©t Ã©s hatalmÃ¡t a tested felett. Ez rossz dolog, bÃ¡rmennyire
Ã¡rtatlannak tûnhet Ã¶nmagÃ¡ban."[5]

Isten tÃ¶rvÃ©nyei, amelyek
magukban foglaljÃ¡k az egÃ©szsÃ©g tÃ¶rvÃ©nyeit is, nem Ã¶nkÃ©nyesek. Teremtõnknek az a
cÃ©lja velÃ¼k, hogy igazÃ¡n Ã¶rÃ¼lni tudjunk az Ã©letnek. SÃ¡tÃ¡n, az ellensÃ©g, meg
akar fosztani egÃ©szsÃ©gÃ¼nktõl, boldogsÃ¡gunktÃ³l, lelki bÃ©kÃ©nktõl, Ã©s vÃ©gÃ¼l el
akar pusztÃ-tani bennÃ¼nket (lÃ¡sd Jn 10:10).

Â
Isten Ã¡ldÃ¡sai a teljes egÃ©szsÃ©g Ã©rdekÃ©ben

Az egÃ©szsÃ©g megszerzÃ©se
nÃ©hÃ¡ny elÃ©ggÃ© egyszerû, de cÃ©lravezetõ, Isten szabta elven mÃºlik. Egyik-mÃ¡sik
az emberek tÃ¶bbsÃ©ge elõtt nyilvÃ¡nvalÃ³ Ã©s elfogadott. MÃ¡s elveket - pÃ©ldÃ¡ul a
helyes Ã©trendet - nehezebb elfogadni, mert alapvetõen Ã¶sszefÃ¼ggnek Ã©letvitelÃ¼nkkel
Ã©s szokÃ¡sainkkal. EzÃ©rt itt tÃ¶bb helyet szÃ¡nunk a fÃ©lreÃ©rtett, vitatott vagy
elutasÃ-tott elveknek.[6]

A mozgÃ¡s Ã¡ldÃ¡sa. A rendszeres testgyakorlÃ¡s a tÃ¶bb
erõhÃ¶z, a jobb testi erõnlÃ©thez, a feszÃ¼ltsÃ©g fÃ©kezÃ©sÃ©hez, az egÃ©szsÃ©gesebb bõr
kÃ©pzõdÃ©sÃ©hez, nagyobb Ã¶nbizalomhoz, jobb emÃ©sztÃ©shez, rendszeres anyagcserÃ©hez,
eredmÃ©nyes sÃºlycsÃ¶kkentÃ©shez, a lehangoltsÃ¡g feloldÃ¡sÃ¡hoz, a szÃ-vbetegsÃ©gek Ã©s
a rÃ¡k kockÃ¡zatÃ¡nak csÃ¶kkentÃ©sÃ©hez vezetõ egyszerû recept. A testedzÃ©s nem
csupÃ¡n lehetõsÃ©g, hanem nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen dolog a legkedvezõbb testi Ã©s szellemi
egÃ©szsÃ©g megõrzÃ©sÃ©ben.[7]
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A hasznos tevÃ©kenysÃ©g
eredmÃ©nyes Ã©lethez vezet; a tÃ©tlensÃ©g Ã©s lustasÃ¡g bajt szÃ¼l (PÃ©ld 6:6-13;
14:23). Isten tevÃ©kenysÃ©get Ã-rt elõ az elsõ emberpÃ¡rnak; kerti otthonuk
gondozÃ¡sÃ¡t a szabad levegõn (1MÃ³z 2:5, 15; 3:19). Krisztus pÃ©ldÃ¡t mutatott a fizikai
munkÃ¡ban. Ã‰lete nagyobb rÃ©szÃ©t kÃ©tkezi munkÃ¡val tÃ¶ltÃ¶tte, mint Ã¡cs, Ã©s
szolgÃ¡lata idejÃ©n Palesztina Ãºtjait jÃ¡rta.[8]

A napfÃ©ny Ã¡ldÃ¡sa. A fÃ©ny nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen az Ã©lethez
(1MÃ³z 1:3). A fÃ©ny adja az energiÃ¡t a testÃ¼nket Ã©ltetõ Ã©s fenntartÃ³ tÃ¡plÃ¡lÃ©kot
elõÃ¡llÃ-tÃ³ folyamathoz. A fÃ©ny szabadÃ-tja fel az Ã©letÃ¼nkhÃ¶z szÃ¼ksÃ©ges oxigÃ©nt. A
napfÃ©ny vÃ©di az egÃ©szsÃ©get, Ã©s elõsegÃ-ti a gyÃ³gyulÃ¡st.

A vÃ-z Ã¡ldÃ¡sa. Az emberi test 75 szÃ¡zalÃ©ka vÃ-z, de
ez a lÃ©tfontossÃ¡gÃº folyadÃ©k a kilehelt levegõvel, a verÃ-tÃ©kkel Ã©s a
salakanyaggal Ã¡llandÃ³an tÃ¡vozik a testbõl. Az eredmÃ©nyes, egÃ©szsÃ©ges Ã©lethez
szÃ¼ksÃ©g van napi 6-8 pohÃ¡r tiszta vÃ-z fogyasztÃ¡sÃ¡ra. A vÃ-z mÃ¡sik fontos
szerepe, hogy biztosÃ-tja a tisztÃ¡lkodÃ¡st, Ã©s felfrissÃ-t.

A friss levegõ
Ã¡ldÃ¡sa. Ha
otthonunk kÃ¶rnyezetÃ©ben szennyezett a levegõ, a vÃ©r kevesebb oxigÃ©nt szÃ¡llÃ-t,
mint amennyi szÃ¼ksÃ©ges a sejtek optimÃ¡lis mûkÃ¶dÃ©sÃ©hez. Ennek kÃ¶vetkeztÃ©ben
csÃ¶kken az ember Ã©bersÃ©ge Ã©s fogÃ©konysÃ¡ga. EzÃ©rt fontos minden lehetõt megtennÃ¼nk,
hogy naponta bõsÃ©ges friss levegõt biztosÃ-tsunk magunknak.

A mÃ©rtÃ©kletes,
kÃ¡bÃ-tÃ³- Ã©s izgatÃ³szermentes Ã©let Ã¡ldÃ¡sa. A kÃ¡bÃ-tÃ³szerek elÃ¡rasztjÃ¡k tÃ¡rsadalmunkat, mert
serkentenek, Ã©s feszÃ¼ltsÃ©gtõl, fÃ¡jdalomtÃ³l valÃ³ szabadulÃ¡st kÃ-nÃ¡lnak. A
keresztÃ©nyek is ki vannak tÃ©ve a nyugtatÃ³szerek csÃ¡bÃ-tÃ¡sÃ¡nak. MÃ©g sok,
Ã¡rtatlannak tûnõ nÃ©pszerû ital is tartalmaz kÃ¡bÃ-tÃ³szert, a kÃ¡vÃ©ban, teÃ¡ban Ã©s
kÃ³lÃ¡ban is van koffein[9]. A
kutatÃ¡sok kimutattÃ¡k, hogy a gyengÃ©bb kÃ¡bÃ-tÃ³szerek hasznÃ¡lata fokozatosan
erõsebb, az agyra hatÃ³ kÃ¡bÃ-tÃ³szereknek nyit kaput. A bÃ¶lcs keresztÃ©ny
tartÃ³zkodik mindentõl, ami kÃ¡ros; csak azt hasznÃ¡lja, ami jÃ³, Ã©s azt is
mÃ©rtÃ©kletesen.

1. A dohÃ¡ny. A dohÃ¡ny minden formÃ¡ban a fizikai,
szellemi Ã©s erkÃ¶lcsi kÃ©pessÃ©geket kÃ¡rosan befolyÃ¡solÃ³, lassan Ã¶lõ mÃ©reg.
ElõszÃ¶r alig Ã©szrevehetõ a hatÃ¡sa. Izgatja, majd bÃ©nÃ-tja az idegeket, gyÃ¶ngÃ-ti
Ã©s tompÃ-tja az agyat.

Akik dohÃ¡nyoznak, lassÃº
Ã¶ngyilkossÃ¡got kÃ¶vetnek el[10],
Ã¡thÃ¡gva a hatodik parancsolatot: â€žNe Ã¶lj!" (2MÃ³z 20:13).
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2. Alkoholos italok.
Az alkohol
vilÃ¡gszerte az egyik legÃ¡ltalÃ¡nosabban hasznÃ¡lt kÃ¡bÃ-tÃ³szer. Emberek
megszÃ¡mlÃ¡lhatatlan milliÃ³it pusztÃ-totta mÃ¡r el. Nemcsak azoknak Ã¡rt, akik
megisszÃ¡k, de Ã¡ldozatot kÃ¶vetel a tÃ¡rsadalomtÃ³l is - csalÃ¡dok szÃ©thullÃ¡sa, a
halÃ¡los balesetek Ã©s elszegÃ©nyedÃ©s Ã¡ltal.

Mivel Isten csak az
Ã©rtelmÃ¼nkÃ¶n keresztÃ¼l szÃ³lÃ-t meg bennÃ¼nket, ne felejtsÃ¼k el, az alkohol kÃ¡rosan
befolyÃ¡solja az agy minden mûkÃ¶dÃ©sÃ©t. Ahogy emelkedik az alkoholszint a
szervezetben, az italos ember elveszti koordinÃ¡ciÃ³s, tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡si kÃ©pessÃ©gÃ©t,
Ã¶sszezavarodik, kÃ¡bulatba esik, Ã©rzÃ©ketlen lesz, kÃ³mÃ¡ba esik, Ã©s meghal. A
rendszeres alkoholfogyasztÃ¡s az emlÃ©kezõ-, Ã-tÃ©lõ- Ã©s a tanulÃ¡si kÃ©pessÃ©g
elvesztÃ©sÃ©hez vezet.[11]

Az alkoholos italok
Ã©lvezetÃ©vel kapcsolatos szentÃ-rÃ¡si tÃ¶rtÃ©netek azt a benyomÃ¡st keltik, mintha
Isten azt jÃ³vÃ¡hagynÃ¡. A SzentÃ-rÃ¡s azonban azt is jelzi, hogy Isten nÃ©pe olyan
szokÃ¡sokat is gyakorolt - mint a vÃ¡lÃ¡s, tÃ¶bbnejûsÃ©g Ã©s rabszolgasÃ¡g -,
amelyeket Isten nem nÃ©zett el. Ilyen igeszakaszok Ã©rtelmezÃ©sÃ©nÃ©l hasznos
figyelembe venni, hogy Isten nem szÃ¼ksÃ©gkÃ©ppen helyesli azt, amit megenged.

JÃ©zus vÃ¡lasza arra a
kÃ©rdÃ©sre, hogy miÃ©rt engedte meg MÃ³zes a vÃ¡lÃ¡st, magyarÃ¡zatot ad erre az elvre.
Ezt mondta: â€žMÃ³zes a ti szÃ-vetek kemÃ©nysÃ©ge miatt engedte volt meg nektek, hogy
felesÃ©geteket elbocsÃ¡ssÃ¡tok; de kezdettõl fogva nem Ã-gy volt" (Mt 19:8).[12] Az Ã‰den a mennyei minta, amelyre
az evangÃ©lium Ã¡tformÃ¡l bennÃ¼nket. Mivel ez az elv a hasonlÃ³ szokÃ¡sokra is
vonatkozik, az alkohol Ã©lvezete sem szerepelt Isten eredeti tervÃ©ben.[13]

3. EgyÃ©b mÃ©rgek Ã©s
kÃ¡bÃ-tÃ³szerek. Sok
egyÃ©b mÃ©reg Ã©s kÃ¡bÃ-tÃ³szer is van, amellyel SÃ¡tÃ¡n rombolja az ember testÃ©t.[14] Az igazi keresztÃ©nyek, akik
Krisztusra nÃ©znek, testÃ¼kkel Ã¡llandÃ³an megdicsõÃ-tik Istent, mert felismerik,
hogy õk Isten drÃ¡ga vÃ©ren megvÃ¡sÃ¡rolt, Ã©rtÃ©kes tulajdonai.

Â

A pihenÃ©s Ã¡ldÃ¡sa. A test Ã©s a lÃ©lek egÃ©szsÃ©ge
Ã©rdekÃ©ben szÃ¼ksÃ©g van megfelelõ pihenÃ©sre. Krisztus rÃ¡nk is kiterjeszti fÃ¡radt
tanÃ-tvÃ¡nyainak adott kÃ¶nyÃ¶rÃ¼letes utasÃ-tÃ¡sÃ¡t: â€žJertek el csupÃ¡n ti magatok
valamely puszta helyre, Ã©s pihenjetek meg egy kevÃ©ssÃ©" (Mk 6:31). A pihenÃ©s
idõszakai biztosÃ-tjÃ¡k az Istennel valÃ³ kapcsolat Ã¡polÃ¡sÃ¡hoz nagyon szÃ¼ksÃ©ges
csendet: â€žCsendesedjetek el, Ã©s ismerjÃ©tek el, hogy Ã©n vagyok az Isten!" (Zsolt
46:11). Isten Ãºgy adott hangot a pihenÃ©s szÃ¼ksÃ©gessÃ©gÃ©nek, hogy elkÃ¼lÃ¶nÃ-tette a
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hÃ©t egyik napjÃ¡t a pihenÃ©s napjakÃ©nt (2MÃ³z 20:10).

A pihenÃ©s tÃ¶bb, mint alvÃ¡s
vagy a rendszeres munka szÃ¼neteltetÃ©se. Ilyenkor az is kiderÃ¼l, hogyan tÃ¶ltjÃ¼k
szabad idõnket. A fÃ¡radtsÃ¡g oka nem mindig a feszÃ¼ltsÃ©g vagy tÃºl kemÃ©ny, tÃºl
sokÃ¡ig tartÃ³ munka.

Agyunkat megterhelhetik a
hÃ-rkÃ¶zlÃ©si eszkÃ¶zÃ¶k, a betegsÃ©g vagy a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ szemÃ©lyes gondok okozta
izgalmak.

Az Ã¼dÃ¼lÃ©s a szÃ³ igazi
Ã©rtelme szerinti felÃ¼dÃ¼lÃ©s. ErõsÃ-ti, fejleszti Ã©s felfrissÃ-ti a lelket Ã©s a
testet, Ã©s segÃ-ti a hÃ-võ embert abban, hogy Ãºj erõvel tÃ©rjen vissza
hivatÃ¡sÃ¡hoz. A lehetõ legjobb Ã©letvitel Ã©rdekÃ©ben a hÃ-võnek a felÃ¼dÃ¼lÃ©s Ã©s
szÃ³rakozÃ¡s olyan formÃ¡it szabad csak gyakorolnia, amelyek erõsÃ-tik Krisztussal
valÃ³ kapcsolatÃ¡t, Ã©s javÃ-tjÃ¡k az egÃ©szsÃ©gÃ©t.

A SzentÃ-rÃ¡s a
kÃ¶vetkezõkÃ©ppen hatÃ¡rozza meg azokat az elveket, amelyek a keresztÃ©nyeknek
segÃ-tenek szÃ³rakozÃ¡suk kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡ban: â€žNe szeressÃ©tek a vilÃ¡got, se azokat,
amik a vilÃ¡gban vannak. Ha valaki a vilÃ¡got szereti, nincs meg abban az Atya
szeretete. Mert mindaz, ami a vilÃ¡gban van, a test kÃ-vÃ¡nsÃ¡ga, Ã©s a szemek
kÃ-vÃ¡nsÃ¡ga, Ã©s az Ã©let kÃ©rkedÃ©se nem az AtyÃ¡tÃ³l van, hanem a vilÃ¡gbÃ³l" (1Jn
2:15-16).

1. Mozi, televÃ-ziÃ³,
rÃ¡diÃ³, videÃ³. Ezek
a hÃ-rkÃ¶zlÃ©si eszkÃ¶zÃ¶k jÃ³ ismeretterjesztõk lehetnek, amelyek teljesen
â€žmegvÃ¡ltoztattÃ¡k modern vilÃ¡gunk lÃ©gkÃ¶rÃ©t; Ã©s Ã¡ltaluk kÃ¶nnyen kapcsolatba
kerÃ¼lÃ¼nk az egÃ©sz vilÃ¡g Ã©letÃ©vel, gondolkozÃ¡sÃ¡val Ã©s tevÃ©kenysÃ©gÃ©vel".[15] A keresztÃ©ny tudja, hogy a
televÃ-ziÃ³ Ã©s a videÃ³ nagyobb hatÃ¡ssal van az egyÃ©n Ã©letÃ©re, mint bÃ¡rmilyen mÃ¡s
elfoglaltsÃ¡g.

Sajnos, a videÃ³ Ã©s a
televÃ-ziÃ³ mûsoraival olyan hatÃ¡soknak teszi ki a csalÃ¡dot, amelyek sem nem
egÃ©szsÃ©gesek, sem nem felemelõk. Ha nem vÃ¡logatunk elÃ©g hatÃ¡rozottan,
â€žotthonunkat Ã©rtÃ©ktelen Ã©s gyenge mûsorok helyÃ©vÃ© tesszÃ¼k".[16] Az odaszentelt keresztÃ©ny nem nÃ©z
egÃ©szsÃ©gtelen, izgatÃ³, Ã©rzÃ©ki filmeket Ã©s televÃ-ziÃ³s programokat.

Az audiovizuÃ¡lis
tÃ¶megkommunikÃ¡ciÃ³s eszkÃ¶zÃ¶k Ã¶nmagukban nem rosszak. Azok a csatornÃ¡k, amelyek
az emberi gonoszsÃ¡g mÃ©lysÃ©geit Ã¡brÃ¡zoljÃ¡k, az Ã¼dvÃ¶ssÃ©g evangÃ©liumÃ¡t hirdetõ
prÃ©dikÃ¡ciÃ³kat is sugÃ¡rozzÃ¡k, Ã©s sok mÃ¡s Ã©rtÃ©kes programot kÃ¶zvetÃ-tenek. De az
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emberek mÃ©g a jÃ³ programokat is felhasznÃ¡lhatjÃ¡k az Ã©let kÃ¶telessÃ©geinek
elkerÃ¼lÃ©sÃ©re. A keresztÃ©ny elve nemcsak azt szÃ¶gezi le, hogy mi az, amit
megnÃ©zzen, hanem idõben is hatÃ¡rt szab a televÃ-ziÃ³zÃ¡snak, hogy tÃ¡rsadalmi
kapcsolata Ã©s az Ã©let kÃ¶telezettsÃ©ge ne szenvedjen csorbÃ¡t. Ha nem tudunk
vÃ¡logatni, vagy ÃºrrÃ¡ lenni a hÃ-rkÃ¶zlÃ©si eszkÃ¶zÃ¶kÃ¶n, jobb teljesen eltekinteni
tõlÃ¼k, mintsem engedni, hogy lelkÃ¼nk megfertõzÃ©sÃ©vel vagy tÃºl sok idõnk
igÃ©nybevÃ©telÃ©vel uraljÃ¡k Ã©letÃ¼nket (lÃ¡sd Mt 5:29-30).

A KrisztusrÃ³l valÃ³
elmÃ©lkedÃ©ssel kapcsolatban egy fontos bibliai elv kimondja,hogy â€žaz Ãšrnak
dicsõsÃ©gÃ©t... szemlÃ©lvÃ©n, ugyanazon Ã¡brÃ¡zatra elvÃ¡ltozunk, dicsõsÃ©grõl
dicsõsÃ©gre" (2Kor 3:18). A szemlÃ©lÃ©s vÃ¡ltozÃ¡st hoz lÃ©tre. De a keresztÃ©nyek
sohase felejtsÃ©k el, hogy ez az elv negatÃ-v vonatkozÃ¡sban is hat. Az emberi
bûnt, a gyilkossÃ¡got, hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©st, rablÃ¡st Ã©s mÃ¡s lealacsonyÃ-tÃ³ tetteket
szemlÃ©ltetõen Ã¡brÃ¡zolÃ³ filmek hozzÃ¡jÃ¡rulnak napjaink erkÃ¶lcsi romlÃ¡sÃ¡hoz.

PÃ¡lnak a filippiekhez
intÃ©zett tanÃ¡csa (Fil 4:8) olyan elvet fektet le, amely segÃ-t meghatÃ¡rozni a
hasznos szÃ³rakozÃ¡sokat: â€žTovÃ¡bbÃ¡, atyÃ¡mfiai, amik csak igazak, amik csak
tisztessÃ©gesek, amik csak igazsÃ¡gosak, amik csak tisztÃ¡k, amik csak kedvesek,
amik csak jÃ³ hÃ-rûek; ha van valami erÃ©ny, Ã©s van valami dicsÃ©ret, ezekrõl
gondolkodjatok."

2. OlvasÃ¡s Ã©s zene. Ugyanezek a magas mÃ©rtÃ©kek
vonatkoznak arra is, hogy a keresztÃ©ny ember mit olvas, Ã©s milyen zenÃ©t
hallgat. A zene Isten ajÃ¡ndÃ©ka, hogy tiszta, nemes Ã©s emelkedett gondolatokra
ihlessen. EzÃ©rt a jÃ³ zene nÃ¶veli a jellem legszebb tulajdonsÃ¡gait.

MÃ¡srÃ©szrõl az Ã©rtÃ©ktelen
zene â€žmegzavarja a lÃ©lek ritmusÃ¡t, Ã©s rontja az erkÃ¶lcsi felfogÃ¡st". Krisztus kÃ¶vetõi
ezÃ©rt kerÃ¼lnek â€žminden olyan zenÃ©t, amely a jazz, a rock vagy a hasonlÃ³ felemÃ¡s
formÃ¡k tulajdonsÃ¡gait hordja magÃ¡ban, Ã©s minden olyan beszÃ©det, amely ostoba
vagy kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges Ã©rzÃ©seket fejez ki".[17] A keresztÃ©ny nem hallgat kÃ©tÃ©rtelmû dalszÃ¶vegû vagy hangvÃ©telû zen
(RÃ³m 13:11-14; 1Pt 2:11).[18]

Az olvasÃ¡s sok Ã©rtÃ©kes
dolgot is kÃ-nÃ¡l. A jÃ³ irodalom kincs, amely mûveli Ã©s tÃ¡gÃ-tja az Ã©rtelmet. De
van â€žbõven olyan kÃ¡ros irodalom, amely gyakran nagyon vonzÃ³nak lÃ¡tszik, de
megrontja az Ã©rtelmet Ã©s az erkÃ¶lcsÃ¶t. Vad kalandokrÃ³l Ã©s erkÃ¶lcsi lazasÃ¡gokrÃ³l
szÃ³lÃ³ tÃ¶rtÃ©netek, akÃ¡r tÃ©nyek, akÃ¡r mesÃ©k", nem valÃ³k hÃ-võknek, mert
ellenÃ©rzÃ©st vÃ¡ltanak ki belõlÃ¼k a nemes, becsÃ¼letes Ã©s tiszta Ã©letformÃ¡val
szemben, Ã©s gÃ¡toljÃ¡k a Krisztussal valÃ³ kapcsolatot.[19]

3. Elfogadhatatlan
tevÃ©kenysÃ©gek.
Az adventistÃ¡k azt is tanÃ-tjÃ¡k, hogy tartÃ³zkodni kell a szerencsejÃ¡tÃ©koktÃ³l, a
kÃ¡rtyÃ¡tÃ³l, a szÃ-nhÃ¡ztÃ³l Ã©s a tÃ¡nctÃ³l (1Jn 2:15-17). Helytelennek tartjÃ¡k a vad
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sportesemÃ©nyek nÃ©zÃ©sÃ©vel valÃ³ idõtÃ¶ltÃ©st is (Fil 4:8). Minden olyan
tevÃ©kenysÃ©g, ami gyÃ¶ngÃ-ti Urunkkal valÃ³ kapcsolatunkat, Ã©s eltakarja elõlÃ¼nk az
Ã¶rÃ¶k Ã©rdekeket, lehetõsÃ©get ad SÃ¡tÃ¡nnak lelkÃ¼nk megkÃ¶tÃ¶zÃ©sÃ©re. A keresztÃ©nyek
inkÃ¡bb a testÃ¼ket, Ã©rtelmÃ¼ket Ã©s lelkÃ¼ket felÃ¼dÃ-tõ egÃ©szsÃ©ges tevÃ©kenysÃ©gekkel
tÃ¶ltik szabad idejÃ¼ket!

A tÃ¡plÃ¡lÃ³ Ã©telek
Ã¡ldÃ¡sa. Isten
adta az elsõ emberpÃ¡rnak az ideÃ¡lis Ã©trendet: â€žÃ•mÃ©, nÃ©ktek adok minden maghozÃ³
fÃ¼vet az egÃ©sz fÃ¶ld szÃ-nÃ©n, Ã©s minden fÃ¡t, amelyen maghozÃ³ gyÃ¼mÃ¶lcs van; az
legyen nÃ©ktek eledelÃ¼l" (1MÃ³z 1:29). A bûnbeesÃ©s utÃ¡n Isten â€ža mezõnek fÃ¼vÃ©vel"
egÃ©szÃ-tette ki Ã©trendjÃ¼ket (1MÃ³z 3:18).

A mai egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi
problÃ©mÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt sok gondot okoznak azok az elkorcsosÃ-tÃ³ betegsÃ©gek, amelyek
kÃ¶zvetlenÃ¼l az Ã©trendre Ã©s Ã©letvitelre vezethetõk vissza. Az ember Isten Ã¡ltal
tervezett Ã©trendje - amely magvakbÃ³l, gyÃ¼mÃ¶lcsbõl, diÃ³- Ã©s zÃ¶ldsÃ©gfÃ©lÃ©kbõl Ã¡ll
- a legjobb egÃ©szsÃ©g fenntartÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©ges tÃ¡plÃ¡lÃ©kokat kÃ-nÃ¡ljÃ¡k.

1. Az eredeti
Ã©trend. A
Biblia nem Ã-tÃ©li el a tiszta Ã¡llatok hÃºsÃ¡nak fogyasztÃ¡sÃ¡t, de az Isten Ã¡ltal
megszabott eredeti Ã©trend nem tartalmaz hÃºsÃ©teleket, mert nem Ã¡llt Isten
szÃ¡ndÃ©kÃ¡ban, hogy az Ã¡llatokat megÃ¶ljÃ©k. Az Ã©sszerûen megvÃ¡lasztott
vegetÃ¡riÃ¡nus Ã©trend a legegÃ©szsÃ©gesebb. Ezt a tÃ©nyt a tudomÃ¡ny egyre jobban
bizonyÃ-tja.[20] GyengÃ¼lhet az egÃ©szsÃ©gÃ¼k azoknak,
akik betegsÃ©get okozÃ³ baktÃ©riumokkal vagy vÃ-rusokkal fertõzÃ¶tt Ã¡llati
termÃ©keket fogyasztanak.[21] A
becslÃ©sek szerint egyedÃ¼l az EgyesÃ¼lt Ã•llamokban Ã©vente tÃ¶bb milliÃ³ ember
szenved baromfihÃºs Ã¡ltal okozott betegsÃ©gtõl, mert az egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi vizsgÃ¡lat
elmulasztja a szalmonella Ã©s mÃ¡s mikroorganizmusok Ã¡ltali szennyezõdÃ©sek kimutatÃ¡sÃ¡t.[22] SzÃ¡mos szakember Ã©rz
hogy â€žaz
Ã©tel baktÃ©riumos szennyezettsÃ©ge sokkal nagyobb kockÃ¡zattal jÃ¡r a vegyszereknÃ©l
Ã©s tartÃ³sÃ-tÃ³szereknÃ©l", Ã©s a baktÃ©riumok Ã¡ltal okozott megbetegedÃ©sek
nÃ¶vekedÃ©sÃ©re szÃ¡mÃ-t.[23]

TovÃ¡bbÃ¡ a kÃ¶zelmÃºltban
vÃ©gzett tanulmÃ¡nyok kimutattÃ¡k, hogy a fokozott hÃºsfogyasztÃ¡s az
Ã©relmeszesedÃ©s, rÃ¡k, vese rendellenessÃ©gek, csontritkulÃ¡s Ã©s a trichinÃ³zis
veszÃ©lyÃ©nek nÃ¶vekedÃ©sÃ©t okozhatja, Ã©s megrÃ¶vidÃ-theti az Ã©letet, csÃ¶kkentheti a
vÃ¡rhatÃ³ Ã©lettartamot.[24]

Az Isten Ã¡ltal az Ã‰denben
elrendelt Ã©trend - a vegetÃ¡riÃ¡nus Ã©trend - az ideÃ¡lis, de nem mindig kÃ¶vetjÃ¼k
azt, ami a legjobb. Akik meg akarjÃ¡k õrizni egÃ©szsÃ©gÃ¼k optimÃ¡lis feltÃ©teleit,
azok fogyasszÃ¡k minden kÃ¶rÃ¼lmÃ©ny kÃ¶zÃ¶tt, minden adott helyzetben Ã©s helyen az
elÃ©rhetõ legjobb Ã©telt!
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2. Tiszta Ã©s
tisztÃ¡talan Ã©telek. Isten csak az Ã¶zÃ¶nvÃ-z utÃ¡n nevezte meg tÃ¡plÃ¡lÃ©kkÃ©nt a hÃºsÃ©telt. Mivel
az egÃ©sz nÃ¶vÃ©nyzet elpusztult, Isten megengedte NoÃ©nak Ã©s csalÃ¡djÃ¡nak a
hÃºsÃ©telek fogyasztÃ¡sÃ¡t, de kikÃ¶tÃ¶tte, hogy a hÃºsban levõ vÃ©rt nem szabad
megenni (1MÃ³z 9:3-5).

Isten azt is
megparancsolta NoÃ©nak - ahogy a SzentÃ-rÃ¡sbÃ³l megtudjuk -, hogy õ Ã©s csalÃ¡dja
csak az Isten Ã¡ltal tisztÃ¡nak nevezett Ã¡llatok hÃºsÃ¡t eheti. Mivel NoÃ©nak Ã©s
csalÃ¡djÃ¡nak szÃ¼ksÃ©ge volt tiszta Ã¡llatokra egyrÃ©szt tÃ¡plÃ¡lÃ©k, mÃ¡srÃ©szt az
Ã¡ldozatok bemutatÃ¡sa cÃ©ljÃ¡bÃ³l (1MÃ³z 8:20), Isten utasÃ-totta NoÃ©t, hogy a csupÃ¡n
egy-egy pÃ¡r tisztÃ¡talannal ellentÃ©tben, minden tiszta Ã¡llatbÃ³l hÃ©t-hÃ©t pÃ¡rt
vigyen be a bÃ¡rkÃ¡ba (1MÃ³z 7:2-3). 3MÃ³z 11. Ã©s 5MÃ³z 14. fejezete rÃ©szletes
felvilÃ¡gosÃ-tÃ¡st ad a tiszta Ã©s tisztÃ¡talan Ã©telekrõ1.[25]

A tisztÃ¡talan Ã¡llatok
termÃ©szetÃ¼knÃ©l fogva nem jelentik a legjobb tÃ¡plÃ¡lÃ©kot. Sok ilyen Ã¡llat dÃ¶gevõ
vagy ragadozÃ³ - az oroszlÃ¡ntÃ³l Ã©s a disznÃ³tÃ³l a keselyûig Ã©s a fenÃ©klakÃ³
szÃ-vÃ³fajta halig -, mivel szokÃ¡saiknÃ¡l fogva hajlamosabbak a betegsÃ©gek
hordozÃ¡sÃ¡ra.

A kutatÃ¡sok kiderÃ-tettÃ©k,
hogy â€žmindkÃ©t tÃ¡plÃ¡lÃ©k - a disznÃ³hÃºs Ã©s a rÃ¡kfÃ©lÃ©k hÃºsa - a bennÃ¼k talÃ¡lhatÃ³
kÃ¶zepes mennyisÃ©gû koleszterinen kÃ-vÃ¼l szÃ¡mos, az ember szÃ¡mÃ¡ra Ã¡rtalmas,
fertõzõ- Ã©s mÃ©rgezõ anyagot tartalmaz".[26]

Isten nÃ©pe a tisztÃ¡talan
Ã©telektõl valÃ³ tartÃ³zkodÃ¡sÃ¡val hÃ¡lÃ¡jÃ¡t fejezte ki a kÃ¶rÃ¼lÃ¶tte Ã©lõ romlott,
tisztÃ¡talan vilÃ¡gtÃ³l valÃ³ szabadulÃ¡sÃ¡Ã©rt (3MÃ³z 20:24-26; 5MÃ³z 14:2). Istennek
nem tetszik, ha az ember bÃ¡rmilyen tisztÃ¡talant visz be testÃ©nek templomÃ¡ba,
ahol Isten Lelke lakik.

Az Ãšjtestamentum nem
szÃ¼ntette meg a tiszta Ã©s tisztÃ¡talan Ã©telek kÃ¶zÃ¶tti megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©st. Egyesek
azt vÃ©lik, hogy mivel ezeket az Ã©trendi tÃ¶rvÃ©nyeket MÃ³zes harmadik kÃ¶nyve
emlÃ-ti, azok csupÃ¡n szertartÃ¡si vagy rituÃ¡lis tÃ¶rvÃ©nyek, Ã©s ezÃ©rt a
keresztÃ©nyek szÃ¡mÃ¡ra mÃ¡r nem Ã©rvÃ©nyesek.

De a tiszta Ã©s tisztÃ¡talan
Ã¡llatok kÃ¶zÃ¶tti kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gtÃ©tel NoÃ© idejÃ©bõl szÃ¡rmazik - abbÃ³l az idõbõl, amikor
Izrael mÃ©g nem lÃ©tezett. Ezek az Ã©trendi tÃ¶rvÃ©nyek, mint egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi elvek nem
veszÃ-tenek Ã©rvÃ©nyÃ¼kbõl.[27]
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3. RendszeressÃ©g,
egyszerûsÃ©g Ã©s kiegyensÃºlyozottsÃ¡g. Az eredmÃ©nyes Ã©trendi ÃºjÃ-tÃ¡sokat fokozatosan, Ã©rtelmesen
kell megvalÃ³sÃ-tani. VÃ©gÃ¼l tanuljuk meg csÃ¶kkenteni vagy teljesen elhagyni a
nagy zsÃ-r Ã©s cukortartalmÃº Ã©telek fogyasztÃ¡sÃ¡t.

TovÃ¡bbÃ¡ tÃ¡plÃ¡lÃ©kunkat a
lehetõ legegyszerûbb Ã©s legtermÃ©szetesebb mÃ³don kÃ©szÃ-tsÃ¼k el, Ã©s ugyancsak
egÃ©szsÃ©gÃ¼nk Ã©rdekÃ©ben szabÃ¡lyos idõkÃ¶zÃ¶kben egyÃ¼nk.

A tÃ¶mÃ©ny, izgatÃ³ Ã©telek
nem igazÃ¡n egÃ©szsÃ©gesek. A sok fûszer izgatja az emÃ©sztõszerveket[28], Ã©s rendszeres hasznÃ¡latuk szÃ¡mos
egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi problÃ©mÃ¡val jÃ¡r.[29]

A keresztÃ©nyi
Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dÃ©s Ã¡ldÃ¡sa. Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va elsõ Ã¶ltÃ¶zetÃ©rõl Isten gondoskodott. Õ tudja, hogy ma is
szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk van megfelelõ ruhÃ¡zatra (Mt 6:25-33). RuhÃ¡zatunkat az egyszerûsÃ©g,
szerÃ©nysÃ©g, gyakorlatiassÃ¡g, egÃ©szsÃ©g Ã©s szÃ©psÃ©g elvei alapjÃ¡n vÃ¡lasszuk meg.

1. EgyszerûsÃ©g. Az Ã©let minden terÃ¼letÃ©hez hasonlÃ³an,
a keresztÃ©ny befolyÃ¡st Ã¡raszt azzal is, ahogyan Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dik. â€žA keresztÃ©ny
bizonysÃ¡gtevÃ©se egyszerûsÃ©gre szÃ³lÃ-t."

â€žAz, ahogyan Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dÃ¼nk,
bemutatja a vilÃ¡gnak, kik Ã©s mik vagyunk - nem a viktoriÃ¡nus korbÃ³l rÃ¡nk maradt
tÃ¶rvÃ©nyes kÃ¶vetelmÃ©ny Ã©rtelmÃ©ben, hanem JÃ©zus irÃ¡nti szeretetÃ¼nk
kifejezÃ©sekÃ©nt."[30]

2. Magas erkÃ¶lcsi
szint. A
keresztÃ©nyek nem torzÃ-tjÃ¡k el jellemÃ¼k szÃ©psÃ©gÃ©t olyan divat kÃ¶vetÃ©sÃ©vel, amely
felÃ©breszti â€ža test kÃ-vÃ¡nsÃ¡gÃ¡t" (1Jn 2:16). Mivel bizonysÃ¡got akarnak tenni
mÃ¡soknak, szerÃ©nyen Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dnek Ã©s viselkednek; nem hangsÃºlyozzÃ¡k ki a test
nemi vÃ¡gyakat Ã©bresztõ rÃ©szeit. A szerÃ©nysÃ©g elõsegÃ-ti az erkÃ¶lcsi egÃ©szsÃ©get.
A keresztÃ©ny cÃ©lja az, hogy Istent dicsõÃ-tse meg, nem pedig sajÃ¡t magÃ¡t.

3. Gyakorlati Ã©s
takarÃ©kos. A
keresztÃ©nyek, mivel az Isten Ã¡ltal rÃ¡juk bÃ-zott pÃ©nz sÃ¡fÃ¡rai, takarÃ©kosan
gazdÃ¡lkodnak, nem â€žarannyal vagy drÃ¡ga Ã¶ltÃ¶zÃ©kkel" Ã©kesÃ-tik magukat (1Tim 2:9).
A gazdasÃ¡gossÃ¡g azonban nem feltÃ©tlenÃ¼l jelenti azt, hogy a legolcsÃ³bb ruhÃ¡t
veszik meg. A jobb minõsÃ©gû cikkek gyakran hosszÃº tÃ¡von gazdasÃ¡gosabbak.
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4. EgÃ©szsÃ©ges. Nemcsak az Ã©trend hat ki az ember
egÃ©szsÃ©gÃ©re. A keresztÃ©nyek kerÃ¼lik azokat a divatos ruhÃ¡kat, amelyek nem
elÃ©ggÃ© vÃ©dik, vagy nagyon szorÃ-tjÃ¡k a testÃ¼ket, vagy mÃ¡s mÃ³don rongÃ¡ljÃ¡k az
egÃ©szsÃ©get.

5. BÃ¡j Ã©s
termÃ©szetes szÃ©psÃ©g jellemzi. A keresztÃ©ny megÃ©rti â€žaz Ã©let kÃ©rkedÃ©se" (1Jn 2:16) elleni
intÃ©st. Krisztus a liliomra utalva ezt mondta: â€žSalamon minden dicsõsÃ©gÃ©ben sem
Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dÃ¶tt Ãºgy, mint ezek kÃ¶zÃ¼l egy" (Mt 6:29). Ã•gy szemlÃ©ltette, hogy a menny
szÃ©psÃ©gfogalmÃ¡t bÃ¡j, egyszerûsÃ©g, tisztasÃ¡g Ã©s termÃ©szetes szÃ©psÃ©g jellemzi. A
vilÃ¡gi feltûnÃ©s, ahogy az a vÃ¡ltozÃ³ divatban lÃ¡thatÃ³, Isten szemÃ©ben Ã©rtÃ©ktelen
(1Tim 2:9).

A keresztÃ©nyek nem azzal
nyernek meg hitetleneket, hogy Ãºgy nÃ©znek, ki Ã©s Ãºgy viselkednek, mint a vilÃ¡g,
hanem azzal, hogy vonzÃ³ Ã©s kellemes mÃ³don kÃ¼lÃ¶nbÃ¶znek a vilÃ¡gtÃ³l. PÃ©ter azt
mondta, hogy a hitetlen hÃ¡zastÃ¡rsak â€žfelesÃ©gÃ¼k magaviselete Ã¡ltal"
megnyerhetõk, â€žszemlÃ©lvÃ©n a ti fÃ©lelemben valÃ³ feddhetetlen Ã©leteteket". A
kÃ¼lsõ Ã©kesÃ-tÃ©se helyett - tanÃ¡csolta PÃ©ter - a hÃ-võk arra tÃ¶rekedjenek, hogy
kialakuljon bennÃ¼k â€ža szÃ-vnek elrejtett embere, a szelÃ-d Ã©s csendes lÃ©lek
romolhatatlansÃ¡gÃ¡val, ami igen becses az Isten elõtt" (1Pt 3:1-4). A SzentÃ-rÃ¡s
a kÃ¶vetkezõt tanÃ-tja:

a) A kellem mutatja
meg az ember igazi szÃ©psÃ©gÃ©t. Mind PÃ©ter, mind PÃ¡l kifejtette azt az alapelvet, amely a
keresztÃ©ny embert eligazÃ-tja az Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dÃ©s terÃ¼letÃ©n: â€žAkiknek Ã©kessÃ©ge ne
legyen kÃ¼lsõ... aranynak felrakÃ¡sÃ¡bÃ³l vagy Ã¶ltÃ¶zÃ©kek felvevÃ©sÃ©bõl valÃ³" (1Pt
3:3 ). â€žAkarom azÃ©rt, hogy... az asszonyok tisztessÃ©ges Ã¶ltÃ¶zetben,
szemÃ©rmetessÃ©ggel Ã©s mÃ©rtÃ©kletessÃ©ggel Ã©kesÃ-tsÃ©k magukat; nem hajfonatokkal Ã©s
arannyal vagy gyÃ¶ngyÃ¶kkel, vagy drÃ¡ga Ã¶ltÃ¶zÃ©kkel, hanem amint illik az
istenfÃ©lelmet vallÃ³ asszonyokhoz, jÃ³ cselekedetekkel." (1Tim 2:9-10)

b) Az egyszerûsÃ©g
Ã¶sszhangban van a reformÃ¡ciÃ³val Ã©s lelki megÃºjulÃ¡ssal. Amikor JÃ¡kÃ³b arra szÃ³lÃ-totta fel a
csalÃ¡djÃ¡t, hogy szentelje magÃ¡t Istennek, Ã¡tadtÃ¡k JÃ¡kÃ³bnak â€žmind az idegen
isteneket, akik nÃ¡luk valÃ¡nak, Ã©s fÃ¼leikbõl a fÃ¼ggõket", JÃ¡kÃ³b pedig elÃ¡sta
azokat (1MÃ³z 35:2, 4).[31]

MiutÃ¡n Izrael az
aranyborjÃº imÃ¡dÃ¡sÃ¡val megtagadta hitÃ©t, Isten megparancsolta neki: â€žVesd le a
te Ã©kessÃ©geidet magadrÃ³l, azutÃ¡n meglÃ¡tom, mit cselekedjem veled."Õk pedig
bûnbÃ¡nattal â€žleraktÃ¡k magukrÃ³l... az õ Ã©kessÃ©geket" (2MÃ³z 33:5-6). PÃ¡l vilÃ¡gosan
kijelenti, hogy a SzentÃ-rÃ¡s ezt a hitehagyÃ¡st feljegyezte â€ža mi tanulsÃ¡gunkra,
akikhez az idõknek vÃ©ge elÃ©rkezett" (1Kor 10:11).

c) A hûsÃ©ges
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sÃ¡fÃ¡rkodÃ¡s Ã¡ldozatos Ã©letet igÃ©nyel. MÃ-g a vilÃ¡gban sokan alultÃ¡plÃ¡ltak, a keresztÃ©nyek
szÃ¡mÃ¡ra kÃ-sÃ©rtÃ©st jelent az anyagiassÃ¡g - kezdve a drÃ¡ga ruhÃ¡ktÃ³l, kocsiktÃ³l Ã©s
Ã©kszerektõl a luxuslakÃ¡sokig. Az Ã©letvitel Ã©s a kÃ¼lsõ megjelenÃ©s egyszerûsÃ©ge
Ã©les ellentÃ©tbe Ã¡llÃ-tja a keresztÃ©nyeket a pogÃ¡nyok - a XXI. szÃ¡zadi tÃ¡rsadalom
- kapzsisÃ¡gÃ¡val, anyagiassÃ¡gÃ¡val Ã©s cifrasÃ¡gÃ¡val, ahol az Ã©rtÃ©kek inkÃ¡bb az
anyagi dolgokra Ã¶sszpontosulnak, mint az emberekre.

E szentÃ-rÃ¡si tanÃ-tÃ¡sok Ã©s
a fenti elvek alapjÃ¡n hisszÃ¼k, hogy a keresztÃ©nyeknek nem szabad Ã©kszerekkel
dÃ-szÃ-teniÃ¼k magukat. Ez alatt azt Ã©rtjÃ¼k, hogy a gyûrû, fÃ¼lbevalÃ³, nyaklÃ¡nc,
karkÃ¶tõ Ã©s feltûnõ nyakkendõtû, kÃ©zelõgombok, kitûzõk - Ã©s minden mÃ¡s,
elsõdlegesen dÃ-szÃ-tÃ©st cÃ©lzÃ³ Ã©kszer - viselÃ©se szÃ¼ksÃ©gtelen, Ã©s nincs
Ã¶sszhangban a dÃ-szÃ-tÃ©s SzentÃ-rÃ¡s Ã¡ltal szorgalmazott egyszerûsÃ©gÃ©vel.[32]

A SzentÃ-rÃ¡s a feltûnõ
kozmetikai szereket a pogÃ¡nysÃ¡ggal Ã©s a hitehagyÃ¡ssal azonosÃ-tja (2Kir 9:30;
Jer 4:30). EzÃ©rt ami a kozmetikai szereket illeti, meggyõzõdÃ©sÃ¼nk, hogy a
keresztÃ©nyeknek termÃ©szetes, egÃ©szsÃ©ges megjelenÃ©sre kell tÃ¶rekedniÃ¼k. Ha a
MegvÃ¡ltÃ³t magasztaljuk fel azzal, ahogyan beszÃ©lÃ¼nk, cselekszÃ¼nk Ã©s
Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dÃ¼nk, akkor mÃ¡gneskÃ©nt vonzunk embereket Krisztushoz.[33]

Â
KeresztÃ©nyi elvek

A keresztÃ©nyi Ã©letmÃ³d
minden megnyilatkozÃ¡sa a Krisztus Ã¡ltal nyÃºjtott megvÃ¡ltÃ¡sra adott vÃ¡lasz. A
keresztÃ©ny arra vÃ¡gyik, hogy megdicsõÃ-tse Istent, Ã©s Ãºgy Ã©ljen, ahogyan JÃ©zus
Ã©lne a FÃ¶ldÃ¶n. BÃ¡r egyesek egy sor tilalomnak tekintik a keresztÃ©nyi
Ã©letformÃ¡t, nekÃ¼nk inkÃ¡bb egy sorozat biztatÃ³, Ã¼dvÃ¶ssÃ©gÃ¼nket Ã©rintõ elvnek kell
azt lÃ¡tnunk. JÃ©zus hangsÃºlyozta: Õ azÃ©rt jÃ¶tt, hogy bõvÃ¶lkÃ¶dõ Ã©letÃ¼nk legyen. Melyek
azok az elvek, amelyek a teljes Ã©lethez vezetnek? Amikor a SzentlÃ©lek belÃ©p
valakinek az Ã©letÃ©be, olyan hatÃ¡rozott vÃ¡ltozÃ¡s tÃ¶rtÃ©nik ott, amit a
kÃ¶rnyezetÃ©ben Ã©lõk is Ã©szrevesznek (Jn 3:8). A LÃ©lek nemcsak megkezdi az Ã©let
megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡t; eredmÃ©nyei folyamatosak. A LÃ©lek gyÃ¼mÃ¶lcse: szeretet (Gal
5:22-23). A leghathatÃ³sabb Ã©rv a keresztÃ©nysÃ©g ereje mellett a szeretõ szÃ-vû Ã©s
szeretetre mÃ©ltÃ³ keresztÃ©ny.

Krisztusi lelkÃ¼let. â€žUgyanazt a lelkÃ¼letet Ã¡poljÃ¡tok
magatokban, amely Krisztus JÃ©zusban volt." (Fil 2:5 - Ãºj kat. ford.) Minden
kÃ¶rÃ¼lmÃ©ny kÃ¶zÃ¶tt - akÃ¡r kedvezõ, akÃ¡r kedvezõtlen - igyekezzÃ¼nk megÃ©rteni
Krisztus akaratÃ¡t Ã©s lelkÃ¼letÃ©t, Ã©s aszerint Ã©ljÃ¼nk (1Kor 2:16)!

Ellen G. White
megfigyelte, milyen szÃ©p Ã©s eredmÃ©nyes a Krisztussal ilyen szoros kapcsolatban
Ã©lt Ã©let: â€žMinden igazi engedelmessÃ©g a szÃ-vbõl szÃ¡rmazik. KrisztusnÃ¡l is az
engedelmessÃ©g a szÃ-v Ã¼gye volt. Ha egyetÃ©rtÃ¼nk Krisztussal, akkor Krisztus is
azonosÃ-tja magÃ¡t gondolatainkkal Ã©s cÃ©ljainkkal. Ã•gy kerÃ¼l szÃ-vÃ¼nk Ã©s elmÃ©nk
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Ã¶sszhangba Krisztus akaratÃ¡val; amikor neki engedelmeskedÃ¼nk, tulajdonkÃ©ppen
eleget teszÃ¼nk sajÃ¡t indÃ-tÃ©kainknak. MegtisztÃ-tott Ã©s megszentelt akaratunk
legnagyobb Ã¶rÃ¶me Krisztus szolgÃ¡lata lesz. Amikor megismerjÃ¼k Istent - mivel
Ã©ppen az a kivÃ¡ltsÃ¡gunk, hogy megismerhetjÃ¼k Õt -, akkor Ã©letÃ¼nk a folytonos
engedelmessÃ©g Ã©lete lesz. Krisztus lÃ©nyÃ©nek Ã©rtÃ©kelÃ©se, megbecsÃ¼lÃ©se Ã¡ltal az
Istennel valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©g ÃºtjÃ¡n, a bûn gyûlÃ¶letes lesz a szÃ¡munkra."[34]

Istent dicsõÃ-tõ Ã©s
magasztalÃ³ Ã©let. Isten
oly sokat tett Ã©rtÃ¼nk. HÃ¡lÃ¡nk kifejezÃ©sÃ©nek egyik mÃ³dja, ha dicsõÃ-tjÃ¼k Õt.

A zsoltÃ¡rÃ-rÃ³ nagy sÃºlyt
helyezett a lelki Ã©letnek erre a terÃ¼letÃ©re: â€žHogy lÃ¡thassalak tÃ©ged a szent
helyen, szemlÃ©lvÃ©n a te hatalmadat Ã©s dicsõsÃ©gedet. Hiszen a te kegyelmed jobb
az Ã©letnÃ©l: az Ã©n ajakim hadd dicsÃ©rjenek tÃ©ged. Ã•ldanÃ¡lak ezÃ©rt Ã©letem
fogytÃ¡ig; a te nevedben emelnÃ©m fel kezeimet. Mintha zsÃ-rral Ã©s kÃ¶vÃ©rsÃ©ggel
telnÃ©k meg lelkem, amikor vÃ-g ajakkal dicsÃ©rhet tÃ©ged az Ã©n szÃ¡jam!" (Zsolt
63:3-6).

Az a keresztÃ©ny, akinek
szokÃ¡sa Istent dicsõÃ-teni, az Ã©let dolgait helyes megvilÃ¡gÃ-tÃ¡sban lÃ¡tja.
Figyelve keresztre feszÃ-tett MegvÃ¡ltÃ³nkat, aki felmentett bennÃ¼nket a bÃ¼ntetÃ©s
alÃ³l, Ã©s megszabadÃ-tott a bûn hatalmÃ¡tÃ³l, csak olyan dolgokat akarunk
cselekedni, â€žamik kedvesek elõtte" (1Jn 3:22; vÃ¶. Ef 5:10). A keresztÃ©nyek
â€žezutÃ¡n ne maguknak Ã©ljenek, hanem annak, aki Ã©rettÃ¼k meghalt, Ã©s
feltÃ¡masztatott" (2Kor 5:15). Minden õszinte keresztÃ©ny Istent teszi elsõ
helyre mindenben, amit cselekszik, mindenben, amit gondol, mindenben, amit
beszÃ©l, Ã©s mindenben, amire vÃ¡gyik. MegvÃ¡ltÃ³jÃ¡n kÃ-vÃ¼l nincsenek mÃ¡s istenei
(1Kor 10:31).

PÃ©ldamutatÃ³ Ã©let. PÃ¡l ezt mondta: â€žMegÃ¼tkÃ¶zÃ©sre ne
adjatok okot" senkinek (1Kor 10:32 - Ãºj prot. ford.). â€žEbben gyakorlom pedig
magamat, hogy botrÃ¡nkozÃ¡s nÃ©lkÃ¼l valÃ³ lelkiismeretem legyen az Isten Ã©s emberek
elõtt mindenkor." (ApCsel 24:16) Ha pÃ©ldamutatÃ¡sunkkal bûnbe viszÃ¼nk mÃ¡sokat,
botrÃ¡nykÃ¶vek vagyunk azoknak, akikÃ©rt Krisztus meghalt. â€žAki azt mondja, hogy
Õbenne marad, annak Ãºgy kell jÃ¡rnia, amint Õ jÃ¡rt." (1Jn 2:6)

SzolgÃ¡lÃ³ Ã©let. A keresztÃ©nyek Ã©letÃ©nek fõ cÃ©lja,
hogy megmentsÃ©k az elveszett embereket. PÃ¡l ezt mondta: â€žÃ‰n is mindenkinek
mindenben kedvÃ©ben jÃ¡rok, nem keresvÃ©n a magam hasznÃ¡t, hanem a sokasÃ¡gÃ©t, hogy
megtartassanak" (1Kor 10:33; vÃ¶. Mt 20:28).

Â
KÃ¶vetelmÃ©nyek Ã©s irÃ¡nyelvek
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Mivel az ember Ã©letmÃ³dja
kihat a lelki Ã©letÃ©re Ã©s bizonysÃ¡gtÃ©telÃ©re, a Hetednapi Adventista EgyhÃ¡z
rendelkezik olyan minimÃ¡lis kÃ¶vetelmÃ©nyekkel a keresztÃ©ny Ã©letmÃ³dra nÃ©zve, amit
megkÃ¶vetel azoktÃ³l, akik az egyhÃ¡z tagjai kÃ-vÃ¡nnak lenni. Ezek az irÃ¡nyelvek
kiterjednek a dohÃ¡nyzÃ¡stÃ³l, alkoholos italoktÃ³l, gondolkodÃ¡st befolyÃ¡solÃ³
vegyszerektõl Ã©s tisztÃ¡talan Ã¡llatok hÃºsÃ¡nak fogyasztÃ¡sÃ¡tÃ³l valÃ³ tartÃ³zkodÃ¡sra,
valamint a nÃ¶vekvõ keresztÃ©nyi Ã©let bizonyÃ-tÃ©kaira a szabad idõ eltÃ¶ltÃ©se Ã©s az
Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dÃ©s vonatkozÃ¡sÃ¡ban. Ezek a legkisebb irÃ¡nyelvek nem foglaljÃ¡k magukban
mindazt, ami Isten eszmÃ©nykÃ©pe a hÃ-võ emberrõl. Ezek csupÃ¡n a nÃ¶vekvõ, Ã¶rÃ¶mteli
keresztÃ©nyi Ã©let kialakulÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©ges elsõ lÃ©pÃ©seket jelÃ¶lik. Ezen
irÃ¡nyelvek betartÃ¡sa nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen a hÃ-võk kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ©n belÃ¼li egysÃ©ghez is.

A keresztÃ©ny viselkedÃ©s
fejlõdÃ©se - â€žaz istenkÃ©pûsÃ©g" kialakulÃ¡sa - folyamatos, Ã©s magÃ¡ban foglalja a
Krisztussal valÃ³, Ã©lethosszig tartÃ³ egysÃ©get. A szent Ã©let semmivel sem
kevesebb, mint az akarat naponkÃ©nti alÃ¡rendelÃ©se Krisztusnak, Ã©s naponkÃ©nti
igazodÃ¡s tanÃ-tÃ¡saihoz, amelyeket kinyilatkoztat nekÃ¼nk, amikor imÃ¡dkozva
tanulmÃ¡nyozzuk a BibliÃ¡t. Mivel kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ fokozatban jutunk el a lelki
Ã©rettsÃ©gre, fontos tartÃ³zkodnunk gyengÃ©bb testvÃ©reink megÃ-tÃ©lÃ©sÃ©tõl (RÃ³m 14:1;
15:1).

A MegvÃ¡ltÃ³val egysÃ©gben
Ã©lõ keresztÃ©nyeknek egy a cÃ©ljuk, hogy minden tõlÃ¼k telhetõt megtegyenek
mennyei Atyjuk megdicsõÃ-tÃ©sÃ©re, aki olyan csodÃ¡latos tervet kÃ©szÃ-tett
Ã¼dvÃ¶ssÃ©gÃ¼k Ã©rdekÃ©ben. â€žAzÃ©rt akÃ¡r esztek, akÃ¡r isztok, akÃ¡rmit cselekszetek,
mindent az Isten dicsõsÃ©gÃ©re mûveljetek." (1Kor 10:31)

Â
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MegÃ¡llapÃ-tottÃ¡k, hogy a koffein is emeli a vÃ©r
koleszterinszintjÃ©t, a vÃ©rnyomÃ¡st, fokozza a gyomornedv kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡t, az
emÃ©sztÃ©si zavarokat, valamint a szÃ-v- Ã©s cukorbetegsÃ©g, vastagbÃ©l-, hÃ³lyagÃ©s hasnyÃ¡lmirigyrÃ¡k kockÃ¡zatÃ¡t. TerhessÃ©g alatti nagy mennyisÃ©gû kÃ¡vÃ©
fogyasztÃ¡sa nÃ¶veli a szÃ¼lÃ©skor elõfordulÃ³ problÃ©mÃ¡k Ã©s az alacsony szÃ¼letÃ©si
sÃºly kockÃ¡zatÃ¡t. LÃ¡sd Robert O'Brien and Sidney Cohen, â€žCaffeine", Encyclopedia
of Drug Abuse (New York; Facts on File, 1984), 50-51. oldal; Marjorie V.
Baldwin, â€žCaffeine on Trial", Life and Health, 1973. oktÃ³ber, 10-13.
oldal; E. D. Gorham, L. F. Garland, F. C. Garland Ã©s mÃ¡sok, â€žCoffee and
Pancreatic Cancer in a Rural California County", Western Journal of
Medicine, 1988. januÃ¡r, 48-53. oldal; B. K. Jacobsen, and D. S. Thelle,
â€žThe Tromso" Heart Study: Is Coffee Drinking an Indicator of a Lifestyle With
High Risk for Ischemic Heart Disease?" Acta Medica Scandinavica, 222,
No. 3 (1987), 215-221; J. D. Curb, D. M. Reed, J. A. Kautz, and K. Yano,
â€žCoffee, Caffeine and Serum Cholesterol in Japanese Living in Hawaii," American
Journal of Epidemiology, 1986. Ã¡prilis, 648-655. oldal. A nagy mennyisÃ©gû
kÃ¡vÃ©t fogyasztÃ³k â€žkevÃ©sbÃ© aktÃ-vak a vallÃ¡sban". â€žB. S. Victor, M.
Lubetsky, and J. F. Greden, â€žSomatic Manifestations of Caffeinism," Journal
of Clinical Psychiatry, 1981. mÃ¡jus, 186. oldal). A kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ italok
koffeintartalmÃ¡rÃ³l lÃ¡sd â€žThe Latest Caffeine Scoreboard", FDA Consumer, 1984.
mÃ¡rcius, 14-16. oldal; Bosley, â€žCaffein: Is It so Harmless?" Ministry, 1986.
augusztus, 28. oldal; Winston J. Craig and Thuy T. Nguyen, â€žCaffeine and
Theobromine levels in Cocoa and Carob Products," Journal of Food Science, 1984,
januÃ¡r-februÃ¡r, 302-303, 305. oldal
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Ami a keringÃ©si rendszert illeti, a dohÃ¡ny nÃ¶veli a
szÃ-vinfarktus, magas vÃ©rnyomÃ¡s Ã©s a perifÃ©rikus Ã©rbetegsÃ©gek kockÃ¡zatÃ¡t,
pÃ©ldÃ¡ul a BÃ¼rger-kÃ³rÃ©t, ami szÃ¼ksÃ©gessÃ© teszi az ujjak amputÃ¡lÃ¡sÃ¡t. Ami a
lÃ©gzõszerveket illeti, a dohÃ¡ny nÃ¶veli a halÃ¡lozÃ¡sok szÃ¡mÃ¡t a tÃ¼dõrÃ¡k, a
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krÃ³nikus bronchitis Ã©s a tÃ¼dõtÃ¡gulÃ¡s kÃ¶vetkezmÃ©nyekÃ©nt. BÃ©nÃ-tja a tÃ¼dõt Ã©s
hÃ¶rgõt tisztÃ-tÃ³ csillÃ³szõrÃ¶ket, Ã©s ez a gÃ©ge-, szÃ¡j-, nyelõcsõ-, hÃºgyhÃ³lyag-,
vese- Ã©s hasnyÃ¡lmirigyrÃ¡k kialakulÃ¡sÃ¡hoz vezet. HatÃ¡ssal van a
vastagbÃ©lfekÃ©lyek Ã©s a fekÃ©lyek okozta komplikÃ¡ciÃ³kkal kapcsolatos
halÃ¡lesetek szÃ¡mÃ¡nak nÃ¶vekedÃ©sÃ©re. LÃ¡sd pÃ©ldÃ¡ul Smoking and Health: A
Report of Surgeon General (Washington, D. C.; U. S. Department of Health,
Education, and Welfare, 1979).

11.

Â

LÃ¡sd pÃ©ldÃ¡ul Galen C. Bosley, â€žThe Effects of Small
Quantities of Alcohol", Ministry, 1986. mÃ¡jus, 24-27. oldal. A tÃ¡rsasÃ¡gi ivÃ³k
kÃ¶zÃ¶tt az alkohol a homloklebeny, az erkÃ¶lcsi Ã-tÃ©lõkÃ©pessÃ©g kÃ¶zpontjÃ¡nak
zsugorodÃ¡sÃ¡t okozza (L. A. Cala, B. Jones, P. Burns Ã©s mÃ¡sok, â€žResults of
Computerized Tomography, Psychometric Testing and Dietary Studies in Social
Drinkers, With Emphasis on Reversibility After Abstinence", Medical
Journal of Australia, 1983. szept. 17, 264-269. oldal). VÃ¶. Bosley, â€žWhy
a Health Message", Adventist Review, 1987. jÃºlius 30., 15. oldal.
TÃ¡rsasÃ¡gi ivÃ³kon vÃ©gzett pszicholÃ³giai vizsgÃ¡lat kimutatta, hogy a szellemi
kÃ©pessÃ©geik Ã©s intellektuÃ¡lis teljesÃ-tmÃ©nyeik jelentõsen csÃ¶kkentek (D. A.
Parker, E. S. Parker, J. A. Brody and R. SchÃ¶nberg, â€žAlcohol Use and
Cognitive Loss Among Employed Men and Women", American Journal of Public
Health, 1983. mÃ¡jus, 521-526. oldal). Ahogy az alkoholfogyasztÃ¡s nõ, a
templomi lÃ¡togatottsÃ¡g csÃ¶kken. (A. M. Eward, R. Wolfe, P. Moll, and E.
Harburg, â€žPsychosocial and Behavioral Factors Differentiating Past Drinkers
and Lifelong Abstainers", American Journal of Public Health, 1986.
januÃ¡r, 69, oldal
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LÃ¡sd a 15. fejezet 8. lÃ¡bjegyzetÃ©t az Ãºrvacsorai bor
megtÃ¡rgyalÃ¡sÃ¡rÃ³l!

13.

Â

Az Ã“testamentum a bort Ã¡ltalÃ¡ban a jajin szÃ³val
fejezi ki. Ez a szÃ³ a szõlõ nedvÃ©t minden Ã¡llapotÃ¡ban - az erjedetlentõl az
erjedtig - jelenti, bÃ¡r gyakran a teljesen megÃ©rett bort Ã©rtik alatta, amely
alkoholt tartalmaz. Az erjedetlen borra alkalmazott szokÃ¡sos szÃ³ a tirosh.
Ezt gyakran â€žÃºj bor"-nak fordÃ-tjÃ¡k, amely afrissen prÃ©selt szõlõlÃ©. MindkÃ©t
kifejezÃ©st az Ã“testamentum gÃ¶rÃ¶g fordÃ-tÃ¡sa, a Septuaginta (LXX) oinosnak
adja vissza. Oinos az a szÃ³, amelyet az Ãšjtestamentum Ã¡ltalÃ¡ban
hasznÃ¡l a borra, Ã©s mind erjedt, mind erjedetlen bort Ã©rt alatta, a szÃ¶vegben
elfoglalt helyÃ©tõl fÃ¼ggõen. (Ami az Ã“testamentumot illeti, lÃ¡sd Robert P.
Teachout, â€žThe Use of Â»WineÂ« in the Old Testament" (Th. D., disszertÃ¡ciÃ³,
1979, kaphatÃ³ a University Microfilms International ÃºtjÃ¡n, Ann Arbor, MI);
Lael O. Caesar, â€žThe Meaning of Jajin" (kiadatlan bÃ¶lcsÃ©szdoktori
disszertÃ¡ciÃ³, Andrews University, Berrien Springs, MI, 1986; William Patton, Bible
Wines (Oklahoma City, OK; Sane Press, Ã©v nÃ©lkÃ¼l), 544. oldal.

Az â€žerõs ital" (hÃ©berÃ¼l sekar) kifejezÃ©s Ã©des
italt jelent, rendszerint erjedtet, Ã©s nem szõlõbõl, hanem valami mÃ¡sbÃ³l
kÃ©szÃ¼l. Olyan termÃ©ket jelent, mint a sÃ¶r (Ã¡rpÃ¡bÃ³l, kÃ¶lesbõl vagy bÃºzÃ¡bÃ³l) Ã©s
datolya- vagy pÃ¡lmabor. Ez a kifejezÃ©s nem vonatkozik a desztillÃ¡lt szeszes
italokra, mert az izraelitÃ¡k nem ismertÃ©k a desztillÃ¡ciÃ³t (Patton, 57-58, 62.
oldal).

Erjedt bor. A SzentÃ-rÃ¡s elÃ-tÃ©li az alkoholtartalmÃº bor
fogyasztÃ¡sÃ¡t, mert erõszakossÃ¡ tesz, nyomort Ã©s pusztulÃ¡st okoz (PÃ©ld 4:17;
23:29, 35). A vallÃ¡si vezetõket elnyomÃ³kkÃ¡ teszi (Ã‰sa 56:10-12), az izraeli
vezetõk (Ã‰sa 28:7) Ã©s BelsazÃ¡r kirÃ¡ly jÃ³zansÃ¡ga elvesztÃ©sÃ©re (DÃ¡n 5:1-30)
emlÃ©keztet.

Erjedetlen bor. A Biblia kedvezõen nyilatkozik az
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erjedetlen borrÃ³l vagy gyÃ¼mÃ¶lcslÃ©rõl, Ã©s mint nagy Ã¡ldÃ¡st ajÃ¡nlja. Ez az ital
Ã¡ldozatkÃ©nt mutatandÃ³ be Istennek (4MÃ³z 18:12-13; Neh 10:37-39; 13:12-13).Ez
Isten egyik nagy Ã¡ldÃ¡sa (1MÃ³z 27:28, â€žÃºj bor"; 5MÃ³z 7:13; 11-14; PÃ©ld 3:10;
Ã‰sa 65:8; JÃ³el 3:18), â€žisteneket Ã©s embereket vidÃ¡mÃ-t" (BÃ-r 9:13), Ã©s lelki
Ã¡ldÃ¡sokat jelkÃ©pez (Ã‰sa 55:1-2; PÃ©ld 9:2-3). EzenkÃ-vÃ¼l egÃ©szsÃ©ges ital (1Tim
5:23).

14.

Â

LÃ¡sd pl.: Drug Enforcement Administration, Drugs of
Abuse, 3. kiad. (Washington D. C.; United State Department of Justice, Ã©v
nÃ©lkÃ¼l); Dan Sperling, â€žDrug Roundup," Adventist Review, 1987. Ã¡prilis
9., 12-13. oldal

15.

Â

SDA Church Manual, 147. oldal

16.
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Â

I. m.

17.

Â

I. m., 148. oldal. PÃ©ldakÃ©nt arra, hogy szÃ¡mos modern
zene Ã©s szÃ³rakozÃ¡s mennyire lealacsonyÃ-tÃ³, lÃ¡sd Tipper Gore, Raising PG
Kids in an X-rated Society (Nashville, TN Abingdon Press, 1987)

18.

Â

â€žA szÃ³rakozÃ¡s mÃ¡sik, bûnÃ¶s hatÃ¡sÃº formÃ¡ja a tÃ¡rsas
tÃ¡nc. â€˜A tÃ¡ncos szÃ³rakozÃ¡s, ahogy napjainkban szokÃ¡sos, a romlottsÃ¡g
iskolÃ¡ja, a tÃ¡rsadalom fÃ©lelmes Ã¡tka' - Messages to Young People, 399.
oldal. (LÃ¡sd a 192. oldalt is) (LÃ¡sd 2Kor 6:15-18; 1Jn 2:15-17; Jak 4:4; 2Tim
2:19-22; Ef 5:8-11; Kol 3:5-10)." Tekintettel arra, hogy e hatÃ¡sok bûnre
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visznek, a keresztÃ©nyek ne tÃ¡mogassÃ¡k â€žaz Ã¼zletszerû szÃ³rakozÃ¡sokat, amelyek
Ã¶sszekapcsolnak a vilÃ¡gi, gondatlan, mulatni vÃ¡gyÃ³ tÃ¶megekkel, akik â€˜inkÃ¡bb a
gyÃ¶nyÃ¶rnek, mint Istennek szeretõi' (2Tim 3:4)." (SDA Church Manual,
148. oldal)

19.

Â

I. m., 146-147. oldal

20.

Â

A vegetÃ¡riÃ¡nus Ã©trend megfelelõ voltÃ¡rÃ³l lÃ¡sd S.
Havala, J. Dwyer, â€žPosition of the American Dietetic Association: Vegetarian
Diets - Technical Support Paper", Journal of the American Dietetic
Association, 1988. mÃ¡rcius, 352-355. oldal; Terry D. Shultz, Winston J.
Craig Ã©s mÃ¡sok â€žVegetarianism and Health" in: Nutrition Update, 2. kÃ¶tet,
1985., 131-141. oldal; U. D. Register and L. M. Sonnenberg, â€žThe Vegetarian
Diet", Journal of the American Dietetic Association, 1973. mÃ¡rcius,
253-261. oldal
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21.

Â

LÃ¡sd a Nemzeti HÃºs- Ã©s BaromfivizsgÃ¡lÃ³ BizottsÃ¡g
programjÃ¡nak tudomÃ¡nyos alapjÃ¡val kapcsolatban:Meat and Poultry Inspection
(Washington D. C.; National Academic Press, 1985), 21-42. oldal; John A.
Scharffenberg, Problems With Meat (Santa Barbara, CA; Woodbridge
Press, 1979), 32-35. oldal

22.

Â

LÃ¡sd pÃ©ldÃ¡ul a HÃºs- Ã©s BaromfivizsgÃ¡lÃ³ BizottsÃ¡g,Meat
and Poultry Inspection, 68-123. oldal; Robert M. Andrews, â€žMeat
Inspector: Â»Eat at Own RiskÂ«", Washington Post, 1987. mÃ¡jus 16.

23.

Â
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Frank Young, az Ã©lelmiszer Ã©s gyÃ³gyÃ¡ru Ã¼gyintÃ©zÃ©sÃ©nek
megbÃ-zottja Ã©s Stanford Miller, az Ã©lelmiszer-biztonsÃ¡g Ã©s alkalmazott
Ã©lelmezÃ©s FDA kÃ¶zpontjÃ¡nak igazgatÃ³ja, ahogy Carole Sugarman idÃ©zi: â€žRising
Fear Over Food Safety", Washington Post, 1986. jÃºlius 23. VÃ¶. White, Counsels
on Diet and Foods (Washington, D. C.; Review and Herald, 1946), 384-385.
oldal

24.

Â

Scharffenberg, Problems With Meat, 12-58. oldal

25.

Â

LÃ¡sd Shea, â€žClean and Unclean Meats" (kiadatlan
kÃ©zirat, Biblical Research Institute, General Conferenceof SDA)

26.
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Â

Winston J. Craig, â€žPork and Shelfish, How Safe Are They?" Health
and Healing, 12, No. 1 (1988); 10-12

27.

Â

Az Ãšjtestamentum vÃ©lemÃ©nye a szentsÃ©grõl megegyezik az
Ã“testamentumÃ©val. Ã‰rdeklõdÃ©st tanÃºsÃ-t Ã©ppÃºgy az ember lelki, mint fizikai
jÃ³lÃ©te irÃ¡nt (Mt 4:23; 1Thessz 5:23; 1Pt 1:15-16).

MÃ¡rknak az a kijelentÃ©se, hogy JÃ©zus â€žtisztÃ¡nak
nyilvÃ¡nÃ-tott minden Ã©telt" (Mk 7:19 - Ãºj prot. ford.), nem azt jelenti, hogy
megszÃ¼ntette a tiszta Ã©s tisztÃ¡talan Ã©telek kÃ¶zÃ¶tti kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gtÃ©telt. JÃ©zus
beszÃ©lgetÃ©sÃ©nek, amelyet a farizeusokkal Ã©s Ã-rÃ¡studÃ³kkal folytatott, semmi
kÃ¶ze nem volt az Ã©telek fajtÃ¡jÃ¡hoz, hanem ahhoz a mÃ³dhoz,
ahogyan a tanÃ-tvÃ¡nyok Ã©ltek velÃ¼k. A kÃ©rdÃ©s akÃ¶rÃ¼l forgott, hogy szÃ¼ksÃ©g
van-e, vagy nincs szÃ¼ksÃ©g az Ã©tkezÃ©s elõtti rituÃ¡lis kÃ©zmosÃ¡sra (Mk 7:2-5).
JÃ©zus tulajdonkÃ©ppen arra cÃ©lzott, hogy nem a mosdatlan kÃ©zzel evett Ã©tel
szennyezi be az embert, hanem a szÃ-vbõl jÃ¶võ gonosz dolgok (Mk 7:20-23), mert
az Ã©tel nem a szÃ-vÃ©be megy, hanem a gyomrÃ¡ba; Ã©s az Ã¡rnyÃ©kszÃ©kbe kerÃ¼l. Ezzel
JÃ©zus azt nyilvÃ¡nÃ-totta ki, hogy minden, mosdatlan kÃ©zzel evett Ã©tel â€žtiszta"
(Mk 7:19). Az itt hasznÃ¡lt gÃ¶rÃ¶g Ã©tel (bromata) szÃ³ Ã¡ltalÃ¡nos
kifejezÃ©s az Ã©telre, amely emberi hasznÃ¡latra alkalmas mindenfÃ©le Ã©telre
vonatkozik, nemcsak a hÃºsÃ©telekre.

PÃ©ter lÃ¡tomÃ¡sa, amelyet az Apostolok Cselekedete szerint
az Ã¡llatokrÃ³l lÃ¡tott, nem azt tanÃ-tja, hogy a tisztÃ¡talan Ã¡llatok eledelre
alkalmassÃ¡ lettek, hanem azt, hogy a pogÃ¡nyok nem tisztÃ¡talanok, Ã©s hogy
PÃ©ter barÃ¡tkozhat velÃ¼k anÃ©lkÃ¼l, hogy megfertõzõdne. PÃ©ter is Ã-gy Ã©rtette Ã©s
magyarÃ¡zta a lÃ¡tomÃ¡st. â€žTi tudjÃ¡tok, hogy tilalmas zsidÃ³ embernek mÃ¡s
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nemzetbelivel barÃ¡tkozni, vagy hozzÃ¡menni; de nÃ©kem az Isten megmutatÃ¡, hogy
senkit se mondjak kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges vagy tisztÃ¡talan embernek" (ApCsel 10:28).

A rÃ³maiakhoz Ã©s a korinthusiakhoz intÃ©zett levelÃ©ben (RÃ³m
14:1; 1Kor 8:4-13; 10:25-28) PÃ¡l a pogÃ¡ny vilÃ¡gban elterjedt gyakorlatra, a
bÃ¡lvÃ¡nyoknak bemutatott hÃºsÃ©telÃ¡ldozatokra cÃ©lzott a keresztÃ©nyeknek. A
kÃ©rdÃ©s az õskeresztÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt az volt, hogy bÃ¡lvÃ¡nyimÃ¡dÃ¡st jelent-e az, ha
a bÃ¡lvÃ¡nyoknak bemutatott Ã©telbõl esznek. Akinek nem volt erõs a hite, az
csak zÃ¶ldsÃ©get evett, amit nem mutattak be Ã¡ldozatkÃ©nt a bÃ¡lvÃ¡nyoknak. PÃ¡l
azt szorgalmazta, hogy senki ne vesse meg azokat, akik zÃ¶ldsÃ©get esznek, vagy
ne Ã-tÃ©lje el azt, aki azt hiszi, hogy â€žmindent ehet", ami tÃ¡plÃ¡lÃ©kra alkalmas
(RÃ³m 14:2).

PÃ¡l Ã³vott attÃ³l a kÃ©sõbbi eretneksÃ©gtõl, amely megtiltja a
hÃ-võknek, hogy Ã©ljenek azzal a kÃ©t dologgal, amelyet Isten a teremtÃ©skor
adott az emberisÃ©gnek, a hÃ¡zassÃ¡ggal Ã©s a tÃ¡plÃ¡lÃ©kkal. TÃ¡plÃ¡lÃ©k minden olyan
Ã©tel, amelyet Isten emberi fogyasztÃ¡sra teremtett. PÃ¡lnak ezeket a szavait ne
Ãºgy Ã©rtsÃ¼k, hogy Isten tisztÃ¡talan Ã©teleket â€žteremtett hÃ¡laadÃ¡ssal valÃ³
Ã©lvezÃ©sre a hÃ-võknek Ã©s azoknak, akik megismertÃ©k az igazsÃ¡got" (1Tim 4:3).

28.

Â

A bors, az erõs fûszerek, a mustÃ¡r, az ecetes
savanyÃºsÃ¡g Ã©s hasonlÃ³ anyagok Ã¡rtalmasak a gyomornak. ElõszÃ¶r izgatjÃ¡k a
gyomorfalat, majd kikezdik a nyÃ¡lkahÃ¡rtyÃ¡t, Ã©s megszÃ¼ntetik az Ã¡rtalommal
szembeni ellenÃ¡llÃ³ kÃ©pessÃ©gÃ©t. A gyomor izgalmi Ã¡llapota kihat az agyra, ami
viszont befolyÃ¡solja a kedÃ©lyÃ¡llapotot, Ã©s gyakran ingerlÃ©kennyÃ© teszi az
embert. VÃ¶. M. A. Schneider Ã©s mÃ¡sok, â€žThe Effect of Spice Ingestion on the
Stomach", American Journal of Gastroenterology, 26 (1956); 722, ahogy
a â€žPhysiological Effects of Spices and Condiments" cÃ-mû mû idÃ©zi (Loma Linda,
CA; Department of Nutrition, School of Health, Loma Linda University
[sokszorosÃ-tva]). White, Counsels on Diet and Foods, 339-345. oldal.
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29.

Â

A fûszerek a nyelõcsÃ¶vet is gyulladÃ¡sba hozhatjÃ¡k, Ã©s
tÃ¶nkretehetik a vÃ©konybÃ©l Ã©s vastagbÃ©l nyÃ¡lkahÃ¡rtyÃ¡jÃ¡t. IzgatjÃ¡k a vesÃ©t, Ã©s
fokozhatjÃ¡k a magas vÃ©rnyomÃ¡st. Egyesek rÃ¡kot okozhatnak. LÃ¡sd Kenneth I.
Burke and Ann Burke, â€žHow Nice is Spice?" Adventist Review, 1987.
januÃ¡r 8., 14-15. oldal; TÃ¡plÃ¡lkozÃ¡si osztÃ¡ly: â€žSpices and Condiments";
Marjorie V. Baldwin and Bernen E. Baldwin, â€žSpices-Recipe for Trouble", Wildwood
Echoes, 1978-79 telÃ©n, 8-11. oldal.

30.

Â

William G. Johnsson, â€žOn Behalf of 5implicity", Adventist
Review, 1986. mÃ¡rcius 20., 4. oldal

31.

Â
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The SDA Bible Commentary, 1/417

32.

Â

LÃ¡sd a h. n. adventistÃ¡k Ã©szak-amerikai divÃ-ziÃ³jÃ¡nak Ã©v
vÃ©gi Ã¼lÃ©sÃ©n hozott hatÃ¡rozatokat (1986), 23-25.oldal

33.

Â

A kozmetikumok hasznÃ¡lata nem egÃ©szen Ã¡rtalmatlan. A
kÃ©szÃ-tÃ©sÃ¼khÃ¶z felhasznÃ¡lt vegyi anyagok a bõrÃ¶n keresztÃ¼l bekerÃ¼lhetnek a
vÃ©rÃ¡ramba, Ã©s a vegyi anyagtÃ³l Ã©s a szemÃ©ly Ã©rzÃ©kenysÃ©gÃ©tõl fÃ¼ggõen Ã¡rthatnak
az egÃ©szsÃ©gnek. LÃ¡sd N. Shafer, R. W. Shafer, â€žPotential Carcinogenic Effect
of Hair Dyes," New York State Journal of Medicine, 1976. mÃ¡rcius,
394-396. oldal; Samuel J. Taub, â€žCosmetic Allergies: What Goes on Under Your
Makeup," Eye, Ears, Nose, and Throat, 1976. Ã¡prilis, 131-132. oldal;
S. J. Taub, â€žContaminated Cosmetics and Cause of Eye Infections", Eye, Ears,
Nose, and Throat, 1975, februÃ¡r, 81-82. oldal; VÃ¶. White, â€žWords to Christian
Mothers", Review and Herald, 1871. oktÃ³ber 17.
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34.

Â

White: JÃ©zus Ã©lete, 574. oldal
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