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Te pedig... idővel megtérvén…

A stressz megelőzése és kezelése (3.)

Élő Istenünk van 

Az „Isten megbánta…” kifejezés mit jelent a „bibliai

gondolkodásban”? 

Bibliai tanulságok a lelki egyensúlyhoz

Szövegszerű ellentmondás van netán aközött, hogy

miért írja egyrészt azt a Biblia, hogy megbánta az Isten, hogy

embert teremtett a földre, hogyha másfelől pedig az Isten

„kezdetből látja a véget”, és mindent tud előre? Érdemes

megvizsgálni, hogy milyen szövegkörnyezetben fordul elő ez

a Bibliában. Meg lehet találni az egyik fontos helyet Sámuel

próféta könyvében, ahol ugyanez a kifejezés háromszor is

szerepel (1Sám 15,11.27.35). (Az idézetek Károli Gáspár

fordítása szerintiek.)

Ez a fejezet Saul király Istentől való trónfosztásáról

szól. Amikor megbízta Isten Sault egy feladattal, amelyet nem

hajtott végre úgy, ahogyan Isten mondta, akkor erre

válaszként mondja az igében (15,11), hogy „megbántam, hogy

Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet

nem tartotta meg…” A történet folytatása, hogy Sámuel azért

küzd, hogy Saul ismerje el, hogy nem azt tette, amivel Isten őt

megbízta. Próbálta rávezetni arra, hogy bűnbánatra, a bűn

elismerésére és elítélésére jusson. „Izráelnek erőssége pedig

nem hazudik, és semmit meg nem bán, mert nem ember ő,

hogy valamit megbánjon.” Ugyanakkor azt olvassuk a 35.

versben, hogy „…az Úr pedig megbánta, hogy királlyá tette

Sault Izráel népe felett”. A próféta pedig azt mondta, hogy

„az Isten nem hazudik, és semmit meg nem bán, mert nem

ember ő, hogy valamit megbánjon.” Végül, a rész végén pedig

újra azt olvassuk, hogy „az Isten megbánta, hogy Sault királ-

lyá tette”. Mit jelenthet tehát ez a kifejezés! Ahhoz, hogy

közelebb jussunk az értelmezéshez, nézzük meg, hogy még

ezen kívül milyen szövegkörnyezetben fordul elő ez a kife-

jezés? A Bibliában az 1Móz 6. fejezetében találkozunk ezzel a

kifejezéssel, amikor az emberi gonoszság kiteljesedik, betölti

a földet az erőszakosság, akkor olvassuk azt, hogy „megbán-

ta Isten, hogy embert teremtett a földre”. Ez után azt

olvashatjuk, hogy meghirdette az özönvíz ítéletét. Jeremiás

próféta könyvében találkozunk még többször ezzel a kife-

jezéssel. Másodszor találkozunk tehát vele Sámuel próféta

könyvének 15. fejezetében. És – harmadjára – Jeremiás prófé-

ta könyvének 18. fejezetében pedig arról olvashatunk, hogy

Isten azt mondja Jeremiásnak, menjen le a fazekas házába, és

ott kijelentést fog kapni. És azt látja Jeremiás, hogy a fazekas

dolgozik. Miközben korongozik, látja, hogy az edény, amit

készít, nem megfelelően formálódik. Elromlik az edény a

fazekas kezei között. A fazekas ekkor rögtön egy másik

edényt kezd el formázni belőle, nem azt, amit előre elter-

vezett, hanem módosított a terven menet közben. Ekkor

szólítja meg az Úr Jeremiás prófétát, és ezt mondja neki:

„Vajon nem cselekedhetek-é én is úgy veled, mint ez a fazekas,

óh Izrael háza..? Így szól az Úr: Imé, mint az agyag a fazekas

kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, óh Izrael háza.

Hogyha szólok egy nép ellen, és ország ellen, hogy ki-

gyomlálom, megrontom, és elvesztem, de megtér az a nép az ő

gonoszságából, amely ellen szólottam, én is megbánom a

gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. És hogyha

szólok a nép felöl, és ország felöl, hogy felépítem, beültetem.

De a gonoszt cselekszi előttem, és nem hallgat az én szómra,

akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam.” (Jer

18,6–10) Talán még egy részletet idéznénk, melyben Jónás

könyvében találkozunk újra ezzel a gondolattal, hogy az Isten

megbánt valamit. Amikor Jónás hirdeti az Isten kilátásba

helyezett ítéletét: negyven nap, és elpusztul Ninive. A város

lakói megrettentek, a király parancsot adott ki, hogy böjtöl-

jenek, alázzák meg magukat, és térjenek meg a gonoszságból,

amelyet cselekszenek. Ekkor olvassuk azt, hogy „Ki tudja,

talán visszatér, és megengesztelődik az Isten, és elfordul

haragjának búsulásától, és nem veszünk el! És látá az Isten az

ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjaikról, és

megbáná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy végre

hajtá rajtuk, és nem hajtá végre” (Jón 3,9–10). Itt a gonosz

kifejezés – hasonlóan a párhuzamos helyekhez – történelmi

fenyítéket, fenyítő eszközt jelent. A rosszat, ami az ember életét

érinti Isten fenyítékeként, isteni pedagógia eszköze. Mit je-

lenthet ez a kifejezés, hogy megbán az Isten valamit? Érdemes

abból kiindulni, amit Sámuel próféta kihangsúlyoz, hogy az

emberi megbánás és az isteni megbánás nem ugyanazt jelenti.

Azt olvassuk az 1Sám 15,29-ben, hogy „Izráelnek erőssége

pedig nem hazudik és semmit meg nem bán, mert nem ember

ő, hogy valamit megbánjon”. Az emberi megbánás és az isteni

semmilyen szinten nem hasonlítható össze, nem lehet azonos.

Miért van szüksége az embernek arra, hogy megbánjon

valamit, milyen az emberei megbánás? Alapvetően ezt a kife-

jezést akkor szoktuk használni, amikor egy ember belátja,

hogy valamit rosszul gondolt, rossz döntést hozott, hogy

bűnismeretre és bűnbánatra jut. Megbánja a bűnt, amit

elkövetett. Az Istennél ilyen nem fordul, nem fordulhat elő. Ő

tudja, hogy mi lakik a sötétségben, tudja, hogy mi a

gonoszság, tudja, hogy mi a gonoszság titka és mélysége. Ő

maga soha nem cselekszik rosszat, és nem késztet rosszra

senkit. Az ember nagyon gyakran hibázik, és nagyon gyakran

szükséges, hogy eljusson arra a felismerésre, hogy valamit

rosszul tett. Szükséges, hogy ezt képes legyen kimondani,

képes legyen elítélni a tettét, képes legyen felülvizsgálni, kor-

rigálni önmagát. Fontos, hogy képes legyen bánkódni és sírni
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amiatt, amit tett. Ez esetben kifejezetten morális hiba miatt

bánkódik. Aztán van egy másik eset, amire szoktuk használni,

hogy az ember megbán valamit, amikor bánkódik valami

miatt. Ez inkább logikai hiba. Az, amikor az ember nekikezd

egy dolognak, és az nem úgy alakul, ahogy ő szerette volna.

És szoktuk mondani, hogy már megbántam a gondolatát is,

hogy ez felmerült bennem. Amikor az történik, hogy az ember

eltervez valamit, ami nem feltétlenül rossz, de jönnek az

akadályok, jönnek a nehézségek, a kudarcok, és az ember eljut

oda, hogy elcsügged, és kimondja: megbántam, hogy

belekezdtem. Ilyet sem találunk Istennél. Isten egyrészt

mindent előre ismer, nem éri váratlan, szokatlan meglepetés,

másrészt viszont Isten nem csügged el, nem hagyja abba. Az

Isten hűséges, állhatatos, kitart, nem adja fel menet közben

félúton, hanem véghezviszi akaratát, megcselekszi, amit elgo-

ndolt. Ebben az értelemben sem lehet bánkódásról beszélni. 

Egy vonatkozásban azonban mindenképen lehet

beszélni bánkódásról, ami viszont az együttérzésből fakad. A

Biblia úgy beszél Istenről, mint aki a szeretet Istene, és ez a

szeretet azt jelenti, hogy Isten együtt örül mindazzal, ami jó

az ember életében, és bánkódik minden olyan dologért, ami

fájdalom, vagy ami az ember életére tör, ami az ember életét

tönkreteszi. Az Istennek van öröme és van bánata. Bánkódik

a gonosz miatt, szomorkodik az ember állapota miatt, együtt

érez az emberrel, amikor az ember szíve fáj, kesereg és sír.

Ebben az értelemben mindenképpen beszélhetünk arról,

hogy az Isten bánkódik. Ahogyan a Biblia ezt a kifejezést

használta, érezni lehet, hogy nem erről van szó, nem ezt

jelenti ez a szóhasználat. Például a szótár megadja, hogy mit

is jelent e kifejezés: megbánás, bánkódás. Ezeket a szavakat

lehet olvasni: megfontolni, más véleményen lenni, megbánni.

Az Ószövetség görög fordításában pedig a meggondol,

megszívlel, megfontol kifejezéseknek megfelelő szavakat

találjuk. Ennek a fényében megérthetjük, hogy Isten

felülvizsgálja, meggondolja azt a helyzetet, ami kialakult az

ember döntései következtében. És emiatt átgondolja azt,

amit tenni akar az emberrel: azaz milyen dolgokat hozzon

elő az ember életében. Ha átgondoljuk, erről szólnak ezek a

példák. Például az Isten azt jelentette ki, hogy nem vezet jóra

az, ha a bűnt nem bünteti meg a vízözön előtti társadalom-

ban. Nem volt a bűnnek közvetlen következménye, nem volt

például halálbüntetés. Isten nem hajtotta végre az ítéletet az

emberen, az emberek pedig lázadtak, Isten viszont hosszan

tűrt. Isten felülvizsgálta azt a helyzetet, ami kialakult, és

meggondolta, hogy hova vezet ez, és azt mondta, hogy most

jött el az a pont, amikor határt kell szabni a gonoszságnak,

mert így nem mehet tovább, hiszen az ember kipusztítja saját

magát. Ugyanezt látjuk Saul király életében is, hogy Isten

kedvező lehetőséget biztosított

számára. Saul fogékony volt arra,

hogy munkálkodhasson az Isten az

ő szívében, de amikor fokról fokra

képtelenné vált arra, hogy szem-

benézzen magával, és hogy a bűnt

mentegetőzés, magyarázkodás nél-

kül ítélje el, akkor az Isten felülvizs-

gálta azt: lehet-e így tovább

uralkodni. Saul helyett egy másik

uralkodót kellett felkenni, Dávidot.

Isten megbánása tehát azt jelenti,

hogy megvizsgálja, megnézi, meg-

fontolja, hogy az adott helyzetben,

az adott körülmények között mi az,

ami az ember javát szolgálja, és mi

az, ami már nem szolgálja. És az

ember lelki szükségletének megfe-

lelően kiadja a rendeletet, hogy

minek kell következnie, milyen

módon fog tovább küzdeni az ember

megmentéséért. Itt egyébként egy

döbbenetes gondolattal találkoz-

hatunk, ha ezt összekapcsoljuk

azzal a bibliai tanítással, hogy

öröktől fogva tudja, előre látja Isten

mindannyiunk cselekedetét. Mert

kiderül az, hogy amikor Isten meg-

gondol, megfontol valamit, akkor

nem éri őt meglepetés. Öröktől fogva tudja ugyanis, hogy

eljön ez a pont, amikor Saulnak át kell adnia Dávidnak az

uralkodást. Őröktől fogva tudja, hogy eljön az a pont, amikor

az emberi gonoszságnak határt kell szabnia. Vagy

bekövetkezik az a pont, amikor nem kell végrehajtani az

ítéletet Ninive városa fölött, mert a figyelmeztetés, a feddés

elérte azt a változást, amit Isten várt. Ezt öröktől fogva tudja,

és készen áll a válasz a helyzetre, készen van ez a terv. Akkor

Isten kiadja a parancsot angyalainak, hogy mikor kell azt a

változást véghezvinni. 

Nagyon éles a különbség: az ember megbánása a gon-

dolkodás megváltozását jelenti, Isten megbánása azonban a

körülmények és viszonyok megváltozását jelenti! Az ember az

isteni kegyelem hatókörében változtathat saját álláspontján és

állapotán, vagy saját cselekedetével kizárhatja magát az isteni

kegyelem hatálya alól. Az Úr pedig tegnap és ma és

„Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és
hasztalan erőlködéssel.” (Préd 4,6)
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mindörökké ugyanaz. Saul engedetlensége megváltoztatta az

Istenhez való viszonyát, de az Isten kegyelmi viszonyulása –

egészen egy jól definiált pontig – változatlan volt. Az Isten

követelményei még mindig ugyanazok voltak, mert nála nincs

változás vagy változásnak árnyéka. Mi volt ez a követelmény?

Egy másik bibliavers szavaival: ismerd el hamisságodat! Isten

mindössze annyit kér az embertől, hogy ismerje el a bűnt,

nevezze nevén a bűnt! Ítélje el bűnként a bűnt, és forduljon

vele szembe! Aztán hagyja el! Nem kér többet az embertől. Az

a viszonyulás kedves előtte, ha az ember hajlandó belátni és

szembefordulni saját rossz döntéseivel, elhatározásaival. Ez

teljességgel meghatározza azt, hogy Isten a továbbiakban

miként viszonyulhat hozzá, mivel segít neki, és mi az, amivel

már nem segít. Jeremiás próféta könyvéből azt értjük meg,

hogy Isten örömmel ad áldást az embernek, de csak addig a

pontig ad, amíg az áldás valóban áldásul szolgál, és nem

veszélyezteti az örök életét azáltal, hogy könnyelművé, maga-

bízóvá, felelőtlenné teszi. Amikor Isten az embernek áldásokat

ad, de aztán azt látja, hogy ezek nem a bűnbánatot, nem az

Isten iránti szeretetet, és nem az engedelmességet segítik elő,

hanem ellenkezőleg, önzővé, felelőtlenné, magabízóvá teszik

az embert, akkor kitűnik, Isten jobban szereti az embert annál,

mint hogy az elvesztésén munkálkodjon. Ekkor változás áll be

a körülményekben – és ez az ő „megbánása” –, mert az Isten

meg akarja menteni az embert. Ekkor azt mondja: ha az én

jóságommal nem tudok segíteni, akkor talán az vezeti belátás-

ra az embert, ha visszavonva az áldást, segítséget, nehézségek,

nyomorúság, megpróbáltatás jön el az életére. Akkor talán visz-

szafordul hozzám. Talán megérti, hogy csak az engedelmesség

útja az áldások útja az ő számára. Ha azt látja Isten, hogy az

áldások önzővé teszik az embert, szeretetében már azon

munkálkodik, hogy az ember el ne vesszen. És ekkor változás

áll be a körülményekben, mert az Isten meg akarja menteni az

embert. Ezt jelenti az az egyszerű kifejezés, hogy az Isten

megbán valamit. Ekkor jöhetünk rá,

sőt döbbenhetünk rá valami nagyon

fontos dologra.  Arra tudniillik, hogy

nekünk valóban élő Istenünk van, aki

az emberiség Teremtője. Személyes

szeretettel, személyes figyelemmel

követi minden ember szükségletét,

sorsát, és ezekbe élő módon

avatkozik bele. Nem arról van szó,

hogy valamikor az örök időknek

előtte eltervezett valamit, amit ha tet-

szik, ha nem, a szerint a menetrend

szerint hajt végre, nem figyelve az

ember lelkiállapotát, szükségletét.

Hanem Isten felülvizsgálja, megvizs-

gálja az ember helyzetét, és noha

tudja örök időktől fogva az örökké-

valóságban, hogy mikor mit kell

tenni az emberért, ezt pont akkor

lépteti csak életbe, amikor arra éppen

szükség van. Isten nem valamikor,

örök idők előtt megtervezett valamit,

és aztán hagyja, hogy működjön a

dolog, ahogy azt az evolucionisták

tanítják. Hanem Isten naponként

kapcsolatban áll az emberrel, figyeli

aktuális hogylétét, szükségleteit.

Naponként féltő figyelemmel, gondoskodó szeretettel vizsgál-

ja az ember életét, és a lehető legszorosabb személyes közel-

ségben van mindannyiunk életével. Figyeli az embert, és

mindig akkor, abban a aktuális pillanatban avatkozik be az

életeseményekbe, amikor ez szükséges. Akkor lépteti életbe a

változtatást, az előre rendelését, amikor ez szükséges az ember

megmentése érdekében. Amit az Isten viszonyulásában

láthatunk, ez nem más, mint a szeretet. Egy nagyon mélyen

átmelengető gondolat! Az Isten személyes Isten, szerető, élő

Isten, akinek minden pillanatban fontos, hogy mi hogy állunk,

mivel munkálja a mi üdvösségünket, miként tud segíteni raj-

tunk. És nem elnagyolt a mi életünkhöz az ő hozzáállása,

hanem személyes közelségben van mindannyiunkkal.

Megfontolja, meggondolja, hogy mivel tud segíteni az

embernek. 

Szívet megmelengető gondolat: „szeretni a másik

embert” azt jelenti, hogy figyelemmel követem, hogy az

örökkévalóság fényében mi válik a javára. Ez az igazi szeretet

bibliai definíciója. Jól akkor szeretem az embert, ha azt

teszem, ami az ő örök üdvét, örök javát szolgálja, és nem a pil-

lanatnyi érdekeinek kedvez. És nem a pillanatnyi vágyait szol-

gálja ki. Ez a szeretet, ha kell, fájdalmat is okoz az embernek,

mert szereti annyira, hogy nem akarja a vesztét. Az emberi

szeretet pedig olyan, hogy sokszor kényelemből nem vállalja

a konfliktusokat, nem vállalja a fájdalomokozást, ráhagyja az

emberre a rosszat. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy az ember

nem fog megváltozni, és el fogja veszíteni az életet, az

üdvösséget. Isten annyira szeret bennünket, hogy minden pil-

lanatban, minden helyzetben azt nézi, hogy mi a végső jó, a

legfőbb jó nekünk. Megvizsgálja minden pillanatban, hogy

hogyan tud egy ember élete megváltozni, és a szeretet

országára alkalmassá válni. Ha kell, fenyítéket is hoz:

szeretetből. Azért, mert szeret, és jobban szeret annál,

mintsem hogy teremtményét benne hagyja a bűnben. De

„Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mint ha az ostobák énekét hallgatja valaki.”
(Préd 7,5)
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amikor már nincs szükség a fenyítékre, akkor egy pillanattal

sem enged meg több szenvedést, mint amire feltétlen szüksége

van az embernek. Ninive történetében pontosan látjuk, hogy

az Úr mint Isten nem „szégyelli magát” amiatt, hogy kijelen-

tette a prófétán keresztül, hogy negyven nap, és elpusztul

Ninive, és nem szégyellte, hogy ezt nem hajtja végre. Kész

változtatni, módosítani a kimondott szót, ítéletet, amikor látja,

már nem kell tovább a fenyíték, mivelhogy az emberi szívben

megfelelő változás történt. 

Fontos szempont lehet ez a gyermeknevelésnél is. Az

emberi indulat vezet a fenyítéshez, vagy az a cél vezet ben-

nünket, hogy a gyermekünk megértse: a rossz az csak rosszra

vezet, és belássa, hogy az az út a boldogtalansághoz vezet.

Isten is úgy gondolkodik, hogy rendre megvizsgálja, hogy ne

veszélyeztesse az üdvösségünket azzal, hogy áldásaival elhal-

mozzon bennünket, de ezzel esetleg meg is keményítsen min-

ket. Az eddigiek alapján felmerül a kérdés: Isten tehát élő

Isten? De az is felmerül ám, hogy mi valóban élő emberek

vagyunk? Az, hogy a Isten élő Isten, azt is jelenteti, hogy

képes ahhoz a helyzethez alkalmazkodni, amely éppen fenn-

áll, és képes változtatni, és módosítani is kész ezen, a szük-

ségletnek megfelelően. Viszont mi tudunk-e alkalmazkodni?

Képesek vagyunk-e arra, hogy valamit a megváltozott

körülményeknek megfelelően módosítsunk? Képesek

vagyunk-e alkalmazkodni a körülményekhez. Ha reggel

valamit elhatároztunk, de menet közben a gondviselés

másként alakítja a körülményeket, képesek vagyunk-e arra,

hogy feladjuk a saját terveinket, és elfogadjuk Isten tervét az

életünkre nézve. Képesek vagyunk-e felülvizsgálni mindazt,

és új döntéseket hozni?

A Bibliában egy példa jól szemlélteti, hogy az ember

mennyire képtelen a hűségre és a kitartásra, és mennyire torzan

értelmezi mindezt: Bemerítő János halálához vezetett, amikor

Heródes kimondta azt a mondatot, hogy „bármit kérsz tőlem,

megadom néked” (Mk 6,23). És amikor Salome kérte Bemerítő

János fejét, noha a király prófétának, Isten emberének tartotta,

ígérete és a vendégek miatt nem tudott változtatni.

Él az ember? Élő emberek vagyunk mi egyáltalán?

Nem elég elfogadni Isten akaratát, hanem le kell tudni

mondani a saját akaratunkról is! Az ember számára a legna-

gyobb öröm, amikor ott van, ahol az Isten akarja, azt teszi,

amit az Isten akar tőle, és azzal a lelkülettel teszi, amely meg-

egyezik az Isten lelkületével. Ekkor azt élheti át az ember,

hogy van értelme az életének. Ez a legjobb gyógyszer az élet

stresszei ellen.

Szemlélés által változunk el

Út a lelki egészséghez:

„Az eljövendő világ (Isten országának) szemlélése

egyensúlyozza ki az elménket, és a látható dolgok nem

befolyásolják érzelmeinket, és nem felejtjük el, hogy megfizet-

hetetlen áron váltattunk meg.” (E. G. W.)

Nem magamért élek, hanem az Isten öröktől fogva

elrendelt akaratát teljesítem. Előre rendelése szerint élek, és

azt tapasztalhatom, hogy az Isten útja mindig tökéletes.

Naponta ebben az útkeresésben gyakorlom magam. Amikor

azt tapasztalom, hogy az Isten megváltoztatta a

körülményeket, akkor azt keressem, hogy ezzel Istennek mi

a célja, hogyan illeszkedik ez bele az ő örök üdvtervébe, és

hogyan tehetem sajátommá! 

Mózes esedezik Istenhez, hogy hadd mehessen be Kánaán

földjére. Isten eléggé keményen rendreutasítja, amikor azt

mondja, hogy elég, többet ne szólj erről a dologról! Mózesnek

el kellett fogadni, hogy nem és nem, akárhogyan is bánkódik,

akárhogy szomorkodik, nem mehet be. Nem olvasunk arról,

hogy az Isten kijelentette volna Mózesnek, hogy halála után vi-

szont bemehet a mennybe, viszont ez is történt. Mózes nem

maradt a halálban, hanem a menyben él. Isten bizonyos okokból

szükségesnek látta, hogy megtagadja Mózestől a kérését. Nem

valósult meg, amiért annyira könyörgött, de Isten ennél sokkal

nagyobbat ajándékozott neki. Élő emberként bízhatunk abban,

hogy az élő Isten kezében van a mi sorsunk, és ő hordozza a mi

ügyünket. Egy dolgot biztosan tudhatunk, hogy az Úr a mi

legfőbb javunkért, az üdvösségünkért munkálkodik, és ezen az

úton boldoggá is akar tenni bennünket. Lehet, hogy amiért most

imádkozunk, nem adja meg Isten, mert tudja, hogy ez most nem

lenne előrevivő számunkra. Ekkor azt mondja, hogy „elég

néked az én kegyelmem”. De a végén bizonyosan örökkévaló jót

készít az ember számára, így a számunkra is. Isten azt szeretné,

ha mi is így viszonyulnánk hozzá. Olyan természetes, hogy egy

hívő ember egyszer csak azt mondja, hogy én Krisztus követője

akarok lenni. Hajlamos az ember azt hinni, hogy attól fogva bár-

mit tesz, az már eleve jó. Ez nem így van! Isten azt szeretné, ha

naponként megvizsgálnánk a hozzá való viszonyunkat. Ha

naponként felülvizsgálnánk, hogy jó úton haladunk-e, az ő

akaratával összhangban élünk-e. Az Isten naponként felülvizs-

gálja, megfontolja, és a helyzetelemzésnek megfelelően

naponként döntést hoz a mi életünk felől. Mely döntések viszont

„Úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, szívetek
pedig úgy örül, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett megy az

Úr hegyére, Izráel Kősziklájához.” (Ézs 30,29)
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nem mások, mint aktuálisan életbe léptetései az örök időknek

előtte hozott döntéseinek. Mert csak ekkor tud az életünk

megváltozni, az ő jellemére átformálódni, megtisztulni, és végül

az örök életre alkalmassá válni. Az Isten viszont azt szeretné, ha

mi is így viszonyulnánk hozzá. Ha én mindig csak ugyanazon

ösvényeken járok, mindig ugyanazokat a szokásokat követem,

és nem mozdíthat ki Isten az én elgondolásaimból, akkor

sohasem fog megvalósulni az ő útján való járásom. Mindig a

saját utamat fogom járni. Ezért tehát döntő kérdés, hogy le

tudok-e mondani a saját utamról, és kész vagyok-e elfogadni

Isten útját, Isten vezetését? Ha feltennénk magunknak a kérdést,

és naponta felülvizsgálnánk, hogy valóban a követői vagyunk-e,

nem tértünk-e le az útról, nem változtattuk-e meg viszonyulá-

sunkat iránta, helyesebben látnánk? Megértenénk, hogy úgy vi-

szonyulunk-e hozzá, ahogy az egyedül méltó. Nem elég elfo-

gadni Isten akaratát, le kell tudni mondani a mi akaratunkról.

„Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek

kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít

hozzád!” – mondja a zsoltáríró (Zsolt 32,9). 

Abban a gondolatban, hogy az Isten megbán, felülvizs-

gál, meggondol és rendeletet hoz: figyelmeztetést és

reménységet is egyaránt találunk. A reménység itt azt jelenti,

hogy „nem zár ki örökre az Úr”. Érzékeny figyelemmel kíséri

az emberi szívben történő változásokat, a bűnbánatot, a

megtérést, és egyben elébe siet az ember közelítésének. Jézus

azt mondta, hogy aki énhozzám jön, semmiképpen ki nem

vetem. A másik oldalon pedig egy nagyon komoly

figyelmeztetést is találunk ebben a gondolatban. Egyetlen

ember sem bízhatja el magát, nem bízhat a hitében,

hűségében. Ha ugyanis ma nem hűséges, és ha ma nem alázta

meg magát az ember, hiába volt akár tíz évig is hűséges, akkor

ma az Isten nem bánhat vele úgy, mint egy hűséges emberrel,

olyannal, akit megáldhat, mert joggal kell tartani attól, hogy

az áldás csak tönkreteszi őt. Ne bízzuk el magunkat, és ne

legyen rutinossá az Istennel való kapcsolat az életünkben!

„Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a

haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te

romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem.” (Hós

13,14) Mi az, amit Isten soha nem fog felülvizsgálni és

módosítani? A megváltás és az ember iránti hűsége, szeretete.

Az ő hűsége és szeretete nem korán múló harmat, nem olyan,

mint a reggeli pára, hanem örökké változhatatlan. Az ember

megváltásáért való küzdelem. Az ember teszi lehetetlenné a

megváltást. Tehát az ember a probléma. Azt, hogy az emberért

az életét adta, és hogy az ember számára mindig az

üdvösségért küzd, ezen Isten soha nem változtat. Egyedül csak

az ember teszi lehetetlenné a megváltást. Az utolsó ítélet, ami

egyszerre borzalmas és egyszerre ünnepélyes, tehát abszolút

módon, mindkét oldalra nézve teljességgel kegyelmének

mentő szeretetéből történik. Azokat tudja csak megmenteni,

akik engedtek az ő megmentő munkájának. Segítsen az Isten

feltenni magunknak azt a kérdést, hogy mi jól szeretünk-e, és

segítsen feltenni azt a kérdést is, hogy élünk-e egyáltalán! És

segítsen abban is, hogy valóban élő, valódi szerető emberekké

váljunk! Akinek az életében folyamatosan jelen van az a

szándék, hogy felülvizsgálja, megfontolja gondolatait, és az

örökkévalóság fényében jó döntéseket hozzon, az ilyen ember

felszabadul a lelkiismereti vád alól.  

Szeretném megjegyezni, hogy ennek a tanulmánynak

nem célja rejtett vagy alig rejtett módon valamiféle hitvallá-

sokat és felekezeti identitásokat promócionálni. Egyes-egyedül

az a célja, hogy különböző helyeken fellelhető értékek felku-

tatásával és közrebocsátásával gazdagítsa mindazokat, akiknek

nem közömbös az életvitelük, saját életük. E fejezetnek célja,

hogy gondolatfelvillantásokat, lehetőség szerint információ-

töredékeket adjon egy – esetlegesen – jobb gondolkodási és

életviteli alternatíváról. Rá fogunk jönni alkal-masint, hogy

ebben az alternatívában rejlő lehetőségek felemelnek,

lelkesítenek és személyes életünket magasabb síkra emelik a

négy releváns területen: fizikai, mentális, lelki és társas szin-

ten. A fentiekben vázolt életmódtényezők és az ezeket

meghatározó alapelvek összegzően egy főfogalommal is vis-

szaadhatók, ez pedig a természetközeliség, a természet har-

móniájába való visszahelyeződés, a természet ritmusával, jel-

legzetességeivel való szinkronitásra törekvés, amelyből az

emberiség „civilizációja” során – mondhatni – „eléggé

drasztikusan kizökkent”. Nem lehet sem szakmai, sem emberi

oldalról jóváírni, sőt netán „bekeresztelni” azt az álláspontot,

mely a természetközeliség, az egészségi elvek, és elvkövető

életvitel alapjait próbálja meg támadni. Ez a nézet mindenkép-

pen – egoizmus-hátterű – beszűkült gondolkodásra vall. 

A bővelkedő élet az, melyre Krisztus hivatkozott, és

amit „promócionált”: „A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy

lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök

legyen, és bővölködjenek” (Jn 10,10).

Egy híres angol baptista prédikátorhoz, Charles H.

Spurgeonhöz egyik prédikációja után odament egy fiatalem-

ber, és ezt mondta: 

Önnek igaza van, prédikátor úr, nekem is meg kell talál-

nom a Golgota Hősét, és Isten gyermekévé kell lennem. Meg

is fogok térni valamikor. 

– Valamikor? – kérdi Spurgeon. 

– Nos, igen, később. 

– Később? Miért nem ma? 

A fiatalember kissé zavarba jött: – Szeretnék üdvözülni,

és meg is akarok egyszer majd térni Jézushoz, de először

szeretnék valamit kapni az élettől. 

Spurgeon hangosan felnevetett, és ezt mondta: –

Fiatalember, ön nagyon igénytelen. Nekem kevés lenne, hogy

valamit kapjak az életből, nekem az élet kell. Bibliámban meg

van írva – és felnyitotta azt a helyet: „Azért jöttem, hogy

életük legyen és bővölködjenek” (Jn 10,10b).

Szakirodalom

WHO Tech. Report Series 797. 1990.

Neil Nedley: Döntő bizonyíték

Selye János: Életünk és a stressz 

OK.hu

Grósz Sándor: Életmódváltás közben. Magyar Orvos,

2009/10.

http://www.lifenetwork.hu/lifenetwork/dieta/20100903-emi-

att-karcsusit-a-testmozgas.html

Szeged, Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika, 2008.

október 8., Purebl György: „Insomnia, avagy homokszemek

az idő fogaskerekei között” című előadásából részletek.

Dan Buettner: A hosszú élet oázisai. Földünk Kék Zónái

(National Geographic).

Matus István: Előadás: „Az önismerettől a jellemig”. (Pataky

Művelődési Központ, Budapest, 2010. szeptember 19.)

Hites Gábor: És az Isten megbánta… (Előadás).

Új Életmód, 2008/1.


