
„Nagyok munkáid, Isten! Végtelen erőd!
Mi eszme fogna föl, mi nyelv jelezne?”

(Milton)

A Szentírás noha Istenről tanúskodik, mégis azt hangsú-
lyozza, hogy Istent még senki sem látta! Az a tény, hogy nem
látható Isten örök hatalma és istensége, létét nem tagadja, a
hitetlenséget pedig nem igazolja – tanítja Pál apostol. Ugyanis
a teremtett világ értelmes vizsgálata révén a Teremtő léte nem
egyszerűen feltételezhető, hanem bizonyosság! Hangsúlyozni
kell, hogy az emberen kívül, az emberlét szintje alatt, gondo-
latilag semmi sem keresi, vizsgálja létezése okát és módját,
genealógiai érdeklődést nem tanúsít. Az ember azonban
belelátja, beleérzi a tudattalan létezőkbe is az általuk talán
nem is sejtett titkot, hogy valamiképpen működik a fenntartá-
sukat szavatoló felettes uralom. Ezt költői beleálmodásnak is
nevezhetnénk, azonban az élethez való egyetemes
ragaszkodásuk annyira meglepő (a legalacsonyabb szinten
élők körében is), hogy a léttudat nélküli léttudatot fel kell
tételezni, amit ösztönnek nevezünk, és amit megmagyarázni
nem tudunk. (Az oroszlánok zsákmányért ordítanak. Az erdők
nyüzsgő vadjai, a tenger kisebb-nagyobb állatai és a cethal is
Istentől várják eledelüket – Zsolt 104,19–29.) A valóság
mérhetetlenül több, mint amennyit belőle megláthatunk és
megérthetünk! Boldogsággal tölthet el bennünket az a tudat,
hogy a nem látható, de mégis sejthető dolgok is végtelenre
tágítják szellemi erőnk horizontját, és benne érezhetjük
magunkat abban a hatalmas világban, amelynek határai meg
sem közelíthetők!

Pál apostol szavaival mondva, a teremtett világ értelmes
vizsgálata folyamatos, permanens emberi törekvés, amely
nemcsak a felfedezés élményével, a sikerérzet örömével
ajándékozhatja meg a kutatót,
hanem az emberiség javát szolgáló
ismeretekkel is gazdagítja. Az a
meggyőződésünk, hogy ha az
ember teremtésbeli adottságait, és
az uralkodásra kapott bölcsességét
rendeltetésszerűen használja, nem
távolodik, hanem inkább közeledik
Teremtőjéhez, annál jobban
felfénylik előtte alázatos térdhaj-
tásra késztető fenséges lénye. A
teremtésben Isten önmagát jelenti
ki, mutatja meg hatalmát, amelyet
az ember ámulva szemlél. Olyan
érzések és gondolatok törnek fel
lelkéből, látva a természet ezer
színben és alakban tündöklő tár-
gyait és jelenségeit, amelyeket
magasztos nyelven, csak
meghangszerelt versben beszélhet
el. De az isteni kijelentést, a
teremtettség lenyűgöző szózatát

mégsem tudja kellő erővel, pompázatos színekkel úgy vissz-
hangozni, hogy az a csillagközi űrt megrezegtetve több-
szörösen visszaverődve halna el földünk terein. De így is a
legszebb énekek azok, amelyek emberszívben zendülnek
meg! Szent ámulatban fogant énekeket nemcsak a Bibliában
találunk bőséggel, hiszen ősidőktől fogva az érző és gondol-
kodó ember öntudatlanul is felhangolt lélekkel kezd énekbe,
ha csak a csillagos égre emeli fel tekintetét!

Tudósok mondják, hogy a természet legnagyszerűbb
alkotása és egyben legnagyobb ajándéka az emberi test, és az
az óriási értelem, amely azt irányítja. Nincs hozzá fogható
erőben, képességekben! Ez a felismerés önismerés, kétségbe
nem vonható, nem valakitől hallott, nem valaki által kikutatott
meglátás. És ha ajándék, akkor ezt az ember kapta, Valakitől!
Önlétünknek ez a tudása fölébe emeli az embert minden anya-
gi valóságnak, példa nélküli, hogy az anyag magamagát
ismerné és vizsgálni tudná. Az ember belülről és kívülről
nézve is látja magát! A test-lélek embernek ezt a tudását, ezt a
képességét a fizika és kémia törvényeivel megmagyarázni
nem lehet.

Ha – amint Pál apostol tanítja – a Teremtő léte a
teremtett világ értelmes vizsgálata révén kimutatható,
bizonyítható, akkor az ember, Isten legnagyszerűbb alkotása,
a teremtés koronája olyannyira Istenre mutató, hogy a vele
való hasonlóság, a minden más lénytől megkülönböztető
jegyek özöne, ösztönző biztatás arra, hogy mi emberek, akik
elesettségünk ellenére is a legközelebb állunk hozzá, és ő, aki
keres és úgy közeledik hozzánk, hogy mutatja irántunk érzett
szeretetének nem szűnő jeleit: fordítsuk arca felé tekintetün-
ket, kezeinket hozzáemelve, s kérjük, fogadjon újra magához,
és ajándékozza nekünk az elfordulások után is a szabadulás
örömét! 
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„Micsoda a halandó, hogy törődsz vele…?”

Michelangelo: Ádám



Kézenfekvő tehát, hogy a Teremtő ujjának rajtunk
látható nyomait vessük tüzetes vizsgálat alá. Győződjünk meg
afelől, hogy kezével formált olyanná, amilyenek vagyunk!
Nem követünk el azzal bűnt, ha megtaláljuk azt a „születési
anyakönyvi kivonatot”, amelyben ez áll: teremtője az Isten.

Könnyebb helyzetben vannak azok, akik a Biblia
igazságát elfogadják, mert az ember formáltatásáról, majd
életre keltéséről külön kinyilatkoztatás szól. Ez a megkülön-
böztetés magában is nagy titkot árul el. Az életre kelés az
anyagnak egy magasabb rendű létezési formába történő
átlépése. Ám az élet olyan isteni létstruktúra, amelynek
lényegét felfogni, emberi fogalmakkal leírni nem vagyunk
képesek. Zavaró lehet sokak számára, hogy az élet nem
csupán az ember sajátos kiváltsága, mivel megszámlálhatatlan
lény nyüzsög tengerben, földben, föld felett és a levegőben,
amelyek az élők osztályába tartoznak. Az életnek öt alap-
funkciója van. Ezek az alacsonyabb rendű lényeknél is
működnek. Ahol nincs táplálkozás (anyagcsere), nincs
növekedés, szaporodás, ingerlékenység (az élő anyagnak az a
tulajdonsága, hogy az ingerre válaszol) és mozgás, ott nincsen
élet! Az életnek ezek a látható jelei, ahol nem működnek, ott
csak elfekvő anyag van. De az életfunkciók a létfokozatokat
nem mossák el, nem szüntethetik meg. A hasonlóság nem
azonosság. Régtől fogva ismeretes, hogy az életkezdeménye-
ket (az embernél az embriót) szokták egymás mellé helyezni,
és a hasonlóság valóban fennáll, de nem meglepő,
mert az élet lényegét nem a forma, hanem a tartalom
(amelynek millió titka van!) jelenti. Azt is régtől
fogva tudjuk, hogy az emlősök koponyáját és azok
tartalmát is méregetik. Itt is nagy a hasonlóság. – A
minap magyar tudósok beszélgettek az agyról, az
egymás mellé helyezett koponyákat és belső alakmá-
saikat szemléltették. A riporter megkérdezte, az
emberi agy melyikhez hasonlít a legjobban –
egyikhez sem, volt a válasz. Elmondták azt is, hogy
az emberi agy nem érez fájdalmat, ha kivágnak belőle
egy darabot, azt sem érzi. De nincsen olyan pontja a
testünknek, amelyen ha fájdalom jönne létre, azt az
agy ne érezné, ne tudná. Amikor a hasonlóságokat
előszeretettel hangsúlyozzák, a különbözőségekről
nem beszélnek, pedig azok is okozhatnának fejtörést
azok számára, akik elfogult ideológiai és világnézeti
terheltségtől vezérelve végeznek egyoldalúan vizs-
gálódásokat.

Az életfokozat, amikor a tetőpontra érkezett, vagyis
amikor az élő anyag öntudatra ébredt, nagyobb változást
hozott létre, mint amikor az élettelen anyag „életre kelt”!
Ekkor a biológiai fejlődés (az embernél) megállt, és a szellemi
fejlődés kezdődött el. Az élet leheletével megáldott ember az
élet csúcsára állt. Nincs semmi, ami az ember fölé kereked-
hetne, és trónjától megfoszthatná!

Vizsgáljuk most tovább az embert, mint az életre és
öntudatra kelt „anyagot”, a tudósok szemével! – Testünkben
az örökölt képességek, azok a tevékenységek, amelyeket
szervezetünk egy átlagos napon teljesít, felsorolhatatlan és
felfogóképességünket túlhaladja. Belegondolni is szédítő, ha a
szív szivattyúrendszerének működését magunk elé képzeljük.
A hat-hét liter vért naponta négy-ötezerszer forgatja meg
testünkben. Ezt évtizedeken keresztül megállás és egyetlen
ütés kihagyása nélkül is képes végezni. Testünk legnagyobb
kiterjedésű szerve, a bőr, négymilliónál több pórusból áll,

amelyek folyamatosan szolgálják szervezetünk hűtőrend-
szerének működését. A test, e tökéletes építmény csúcsán áll
az agy, amely áttekinti és biztosítja a szervezetek
tevékenységének együttműködését. Úgy tartják, hogy ez a
huszonötmilliárdnál is több sejtből álló képződmény a leg-
bonyolultabb dolog, amit ismerünk.

Szakkönyvek sokasága foglalja össze azokat az
ismereteket az emberi szervezetről, amelyeket a kutatás
fárasztó munkájával tízezrek halmoztak fel hosszú időn
keresztül. Lenyűgözőbb számunkra, ha a legkisebb, de önálló
életre képes élő egység, a sejt belsejébe betekinthetünk. Csak
mikroszkóppal leshetünk bele a mikrovilágnak ebbe a zárt,
picinyke csarnokába. Többek egybehangzó megállapítása
szerint az emberiség mai napig fölhalmozott összes
tudományát is meghaladja egyetlen sejt tudása. A sejtben
többfajta kémiai reakció játszódik le, mint a világ összes vegyi
gyárában együttesen. Vegyi anyagok és vegyületek ezrei talál-
hatók benne, s ennek megfelelően ezernyi sejttevékenység
színtere is. Nincsen a világon ember, aki meg tudná ma-
gyarázni, hogy mitől működik a sejt, hol rejtőzik benne a
mozgatóerő. Más szóval szervezetünk veleszületett tudása
végtelenszeresen meghaladja gondolkodó agyunkét (Marilyn
Diamond). Vegyük hozzá mindehhez, hogy több mint het-
venötbillió sejtünk működik együtt nagy pontossággal hatvan,
hetven, nyolcvan éven keresztül, vagy még tovább is!

A sejten belül van a sejtmag, ezen belül a gének, a
génekben pedig az élet alapanyaga, a DNS. Ez utóbbi betűszó,
a dezoxiribonukleinsav rövidítése. A napilapokban is gyakran
szóba jön a neve. Nekünk, egyszerű embereknek nem sokat
jelent ez a kémiai vegyület. A DNS határozza meg, hogy
milyen színű lesz a szem, milyen lesz a virág illata, vagy a
madár tollazatának színárnyalata. A DNS-azonosítás ügyében
tévedhetetlen tanúnak bizonyul, bizonyos esetekben leleplezi
a hamisságot. A kövek tanúskodásának megvan a létjogosult-
sága a Biblia szerint. Mennyire nem megbízható a tagadás, az
igazság elferdítése. Ki gondolta volna, hogy a biokémia a
bírák munkáját az ítélethozatalban mennyire megkönnyítheti!
Az embert magát vagy igaznak, vagy hamisnak jelentheti ki a
saját DNS-e.

Csak egy picinyke fényt irányítottunk az emberre mint
testre. De ez is meggyőz bennünket arról, hogy milyen
teremtői bölcsesség alkotta meg, emelte magasba az embert. A
testünkbe épült képességek sokasága szinte felsorolhatatlan.
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Ezek közül csak keveset gyarapítunk, tehát nem vagyunk jó
sáfárai a nálunk elhelyezett isteni kincseknek. Igaz, akarva
sem tudnánk minden velünk született képességet a
tökéletességig fejleszteni. A legdominánsabb és a legáldáso-
sabb képesség tudatos működtetése hivatástudat, s ennek
szentelve az életet, egymaga a hivatás. Ez nem egyéb, mint a
keskeny út, amelyről elkószálni céltévesztés, félrelépés. A ta-
lentumok elszámoltatása majdan az ítélet legfélelmetesebb
momentuma lesz!

A teremtésről alkotott bibliai meggyőződés, az apostoli
és egyben keresztyén világszemlélet az egész Ószövetségben,
különösen pedig a Zsoltárok és Jób könyvében tükröződik a
legjobban. Isten dicsőségét, kezének munkáját hirdetik az
egek. Nem emberi beszéddel ugyan, de hitelesen, és a világ
végéig hatóan (Zsolt 19). Dicséri Istent az ő rendelkezéseitől
soha el nem térő nap és a hold meg az egek egei. Dicsérik őt
a „lelkes” lények (az angyalok és seregeik; a földi királyok és
minden nemzet; vezérek és a földnek bírái; ifjak a leányokkal;
öregek a fiatalokkal együtt), de az öntudatlan vadak, és min-
den állatok (a tengeri szörnyek, csúszómászók és szárnyalók);
a gyümölcsfák és a cédrusok; a hegyek és halmok mindnyá-
jan; a tengerek és a tornyosuló fellegek; az ő parancsát
teljesítő természeti tünemények (tűz és jégeső, hó és köd, s az
engedelmes szélvihar) Isten dicsőségét s hatalmát magasz-
talják (Zsolt 148).

Az emberről, az Édenen belüli életéről keveset tudunk,
de ez a kevés elég ahhoz, hogy a legmagasabb rendű, élő, érző
és gondolkodó lényt ismerjük fel benne. Elég ahhoz is, hogy
meglássuk, mekkora veszteséget okozott magának, és meny-
nyire mérhetetlen az a nyomor, amelyet átplántált utódainak
megrontására. Az Édenen kívüli életéről már nagyon sokat
tudunk. Ez azonban nem elméleti ismeret, hanem olyan
átörökített jó és rossz tudás, amellyel vagy jót, vagy rosszat
tehetünk. Ám elveszítettük magunk fölött az uralmat. Talán
senki sem tudta úgy leírni az ember vergődését, kínlódását,
akarata kormányozhatatlanságát, mint Pál apostol a Római
levél hetedik fejezetében teszi. Az ember tenni akarja a jót,
amelyre lehetősége van, mégis a rosszat teszi!
Kiszámíthatatlanok vagyunk. A szégyen lett az állandó
ruhaviseletünk, de kezdjük nem szégyellni a szégyenletest, és
a dicstelen már gálaruha lett. A Biblia sem ismeri a szép
embert, csak a romlottságban veszteglőt. Nem találunk olyan
lelket, aki ne viselné zabolátlansága jegyét, a fekete bűnt.
Méltatlanná lett az ember Teremtőjéhez, nem lakhat sátrában,
de még a közelségében sem állhat meg. Megrázó erővel írják
le a zsoltárosok az embert ért szerencsétlenséget. A mai
énekeskönyvünkben se nagyon találunk olyan éneket, amely
valamiképpen ne láttatná, ne érzékeltetné az elesett ember
nyomorát, de szerencsénkre azt igen, hogy miként kelhet fel a
sárból. Egy elfelejtett vagy félretett énekünk van, amely elfo-
gadható festmény a szép emberről: Oly szép az ember, ki a
bűnt / Egészen elveté, / Arcáról égi fény ragyog, / Mert szíve
Jézusé. / Dicsének hangzik ajkiról; / Alázat homlokán, / És
békesség minden művén, / S áldás azok nyomán. / Mily szép,
ki Jézusé, / Kiben a Krisztus látható, / És ő Krisztusban él.

Fenséges Isten, fenséges ember!
Istenről és az emberről készült képet tart elénk a 8.

zsoltár. Éles szemű és eszű, egyben érzékeny szívű lélek az,
aki ilyen fenséges beállításban tudja elénk helyezni a láthatat-
lan Istent és legfőbb művét, az embert. A Tíz ige megsértése

nélkül teheti ezt. Nem ecsettel vagy vésővel készít képmást.
Mint sok zsoltárostárs, nem magát Istent, hanem az ő kezének
alkotását szemléli ámulva, tehát az eget, és az arra függesztett
holdat és csillagokat. – Csodálatának másik fenséges tárgya a
dicsőséggel és méltósággal megáldott ember, akinek lába alá
vettetett az isteni kéz minden földi alkotása. Az ember megko-
ronázva (hatalommal felruházva) áll Teremtője mellett, de
őnála csak kevéssel kisebb! Újra egymás közelében az
Uraknak Ura és az Ember. Hatalmas manifesztáció!

Ez az ember, mint Isten alkotása, egyenrangú az
angyalokkal, a prófétákkal, az apostolokkal és egyáltalán a
megváltottakkal (Jel 22,8–9)! Már korábban a Jelenések
könyvének írója bemutatta a nagy nyomorúságból érkezett
megtisztultaknak s az oltár alatt várakozó mártíroknak
seregét. Ők már bűntől mentesen, megváltva állnak Isten színe
előtt.

A zsoltáros víziójában tehát nem egy leprás, a bűnök
minden mocskával beszennyezett ember áll, hanem aki
belépésre „jogosult” az Isten országába, s már megállhat Isten
színe előtt. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet
azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet
Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a
bűn és a halál törvényétől.” (Róm 8,1–2)

Álljon most előttünk az élet piramisa! Ennek alapja a
megszámlálhatatlan apró lények miriádja, lépcsőzetesen
emelkedve. Ezek fölött sorakoznak a magasabb rendű
növények sokfélesége, majd pedig az állatok méltóságos
sorokban magasodnak a csúcs felé. Legfölül azonban nem a
már kihalt hatalmas őssárkány, a dinoszaurusz, vagy az óceán
hajónagyságú bálnája, sem pedig a szárazföld több tonnás
emlősóriása, hanem a 180 centiméteres ember áll, s lába,
vagyis hatalma alá vettetve a mindmegannyi lény! Ezek a
lények nem lázadhatnak fel az ember uralma ellen, noha erre
sokszor okuk lenne, mert az uralkodás hatalmát Istentől kapta.
Ez azonban nem a lelketlen elnyomásra, nem a korlátlan és
értelmetlen pusztításra adatott, hanem a bölcs kormányzásra,
amelyből nem hiányozhat a növények és állatok iránti szeretet
gyakorlása sem. Ha a különböző talentumoknak meglesz az
elszámoltatása, akkor bizonyos, hogy az uralkodásra adott ta-
lentumoknak még súlyosabb lesz a számonkérése!

Az Isten és az ember közötti megbékélés szerzője, a
bűnök eltörlője Jézus Krisztus, akinek hála és tisztelet adassék
örökkön-örökké!
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