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A világ csodáinak megrontása – 
Isten helyreállító munkája

Senki sem tud választ adni arra, miért nem kilenc vagy tizen-
öt építményből állította össze listáját a Kr.e. 150 és 120 között 
élt szidoni görög költő, Antipatros. Talán a hetes szám szimbo-
likus jelentősége miatt döntött a Gizehi Piramisok, Szemiramisz 
(Nabukodonozor?!) függőkertjei, az Alexandriai Világítótorony, a 
Halikarnasszoszi Mauzóleum,  a Rhodoszi Kolosszus, az Olimpi-
ai Zeusz  szobor és az Efézusi Artemisz (Diana)  templom mel-
lett. Ha évszázadokkal előbb nem pusztult volna el Bábel tornya 
és az Athéni Akropolisz, bizonyára ezek is ott szerepeltek volna 
Antipatros felsorolásában.

Azóta a Világ Hét Csodája mellett több tucat „nyolcadik” monu-
mentális építmény hirdeti világszerte az emberi dicsőségvágyat: a 
Nankingi Porcelántorony, a Római Colosseum, az Istanbuli Hagia 
Sophia mecset, a Párizsi Eiffel torony, a San Franciscoi Golden 
Gate Bridge, a New Yorki Empire State Building, a Moszkvai TV 
torony, a World Trade Center, és folytathatnánk a sort.

A rombolás ördöge

2001. szeptember 11. után, amikor az amerikai kereskedelmi 
élet egyik nagy büszkesége, a World Trade Center két monumen-
tális toronyépülete romokban hevert, elkezdtem sorakoztatni gon-
dolatban a világ hajdan volt megszámlálhatatlan csodás emlék-
műveit, építészeti remekműveit; amiket az idő vasfoga rágott szét; 
amiket az emberi-ördögi pusztítási vágy döntött romba; amik ter-
mészeti katasztrófa, szándékos gonoszság vagy emberi mulasztás 
áldozataivá váltak. 

Ma már nem lehet követni az építkezések ütemét, szebbnél 
szebb világcsodák ostromolják az eget, de eljutottunk oda, hogy 
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nem elég felépíteni ezeket a büszke épületeket; gondoskodni kell az 
őrzésükről is, ha ugyan ez lehetséges. Sajnos, erre nagyon kevés az 
esély. A biztonsági őrök, és a nagyon költséges biztonsági berende-
zések sem nyújtanak hatásos védelmet. 

A nagy dráma után megszólaltak politológusok, szociológusok, 
neves lelkészek, világhírű jósok és elmondták megállapításaikat, 
előrejelzéseiket, az újabb katasztrófák elkerülése érdekében szük-
ségesnek vélt megelőző intézkedésekre tett javaslataikat. Ilyenkor 
mindenki okos és senki sem okos. A nyugtalan emberi elme ész-
szerű magyarázatot szeretne hallani; a békétlen szív keresi a biz-
tonságot.

Jézus idejében volt egy gonosz uralkodó, Heródes, aki galileabeli 
embereket gyilkoltatott le. Ugyanebben az időben ledőlt a siloámbeli 
torony, amely 18 ember halálát okozta. Az emberek keresték az 
összefüggést a tragédiák és az áldozatok élete között. Az Úr nem 
megy bele annak vizsgálatába, hogy miért történt, kinek a bűnei 
miatt – jóllehet ő tudta az okokat, – hanem előre mutat: „ha meg 
nem tértek”, akkor hasonló veszedelemre számíthattok. (Lk 13:1-
5).

Abból, ahogyan Isten megszólítja az embereket az ilyen sokkha-
tások közepette, mi is megtanulhatjuk a helyes állásfoglalást ak-
kor, amikor mindenki keresi a magyarázatot a történtekre. 

Az Úr üzent a próféták által, majd ő maga is beszélt Jeruzsálem 
pusztulásáról, de amikor ez bekövetkezett, akkor az új helyzetben 
az üzenet nem a múlt bírálata volt, hanem a jövőbe mutatás; újabb 
bajok elkerülése érdekében adott tanácsok, és Isten jövő ígérete-
inek ismertetése. Isten előre figyelmeztetett az özönvízre, utasí-
tást adott a Bábel előtti nemzedéknek, figyelmeztette Sodoma és
Gomora népét, majd ítéletével lezárt egy-egy fejezetet. És a tan-
tárgy nem annak vizsgálata volt, hogy ki kivel szemben követett el 
igazságtalanságot. Isten nem azt mondja, hogy „na látjátok, előre 
megmondtam”, hanem azt, hogy ha megtérsz, meggyógyítlak: „De 
még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel… mert 
kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és meg-
bánja, még ha veszedelmet hoz is.” (Jóel 2:12-13). Ez lehet 2001. 
szepteber 11. és minden más katasztrófa üzenete!

Az események gyorsan követik egymást. Isten nem hagy sokáig 
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meditálni a múlton. Különösen célt tévesztő lehet az olyan okosko-
dás, hogy kit akart az Úr megbüntetni, kinek szólt a figyelmeztetés. 
Az Úr a jelen kihívásaira és a jövőbe mutat. 

  Azonban a bűn történetének kezdete óta, a régmúlt idők ta-
pasz-talatainak leírásaiban felismerhető két súlyos vétség, ami a 
technikai hibák, a természeti katasztrófák és emberi mulasztások 
veszélyén túl mindig végzetszerű következményekkel jár. Az egyik 
az elbizakodottság. Ennek története még a mennyben kezdődött, 
amikor Lucifer elméjében ilyen gondolat pattant ki: „Fölmegyek a 
felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!” (És 14:14). Ennek 
a magatartásnak a következménye nagyon drámai: „Szépségedben 
felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés ked-
véért. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok szá-
mára” (Ez 28:17). 

A következő szín már a földünk egy kis helye: Bábel. De ugyan-
az a szellem: „Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, a 
melynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet…” 
(1Móz 11:4).

A szomorú történetek ismétlik magukat. Szemirámisz kertjé-
ben – a világ hét csodájának egyikében – és a város szépségében 
gyönyörködő király végzetes pillanatát így örökíti meg a történeti 
leírás: „Így szólt a király: Ez az a nagy Babilon, amelyet én épí-
tettem királyi székhellyé hatalmam teljében, fenségem dicsőségére” 
(Dn 4:27). Nabukodonozornak már korábban volt tapasztalata az 
élő Istennel, amikor Dániel megfejtette álmát. Még emlékezhetett 
ennek a fiatal istenfélő fiatalembernek a szavaira: Isten „királyokat 
taszít el, és királyokat támaszt” (Dn 2:21). Amikor saját korábbi 
kijelentését – „Valóban a ti Istenetek az isteneknek az Istene, a ki-
rályok ura” (Dn 2:47)  – figyelmen kívül hagyta, akkor az Úr megállí-
totta a büszke uralkodót: „Elvesztetted királyságodat!” (Dn 4:28).

A történelem és az emberiség országútja mentén éktelenkedő 
pusztítás nyomai azt is bizonyítják, hogy a nagyravágyás mellé fel-
sorakozott az emberi gonoszság egyre kegyetlenebb áradata, ez a 
másik súlyosan vétkes emberi magatartás.  Floridában egy tizenöt 
éves öngyilkos fiú repülőgépével beletorpedózott egy irodaház 28
emeletébe. Miért? Mert unta az életet, mert nem tudott mit kezdeni 
önmagával és a jóléttel, amiben élt, és „mellékesen”, mert igazat 
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adott Osama Bin Ladennek, akiről édes keveset tudott, hogy kicso-
da. Szinte naponként születnek érthetetlen, a józan ésszel felfog-
hatatlan gonoszságok.  

A pusztításnak és a katasztrófáknak ez a látványosabb része. Az 
ember létrehozza a világ csodálatos építészeti remekműveit saját 
gyönyörűségére és dicsőségére, majd mások lerombolják azokat, 
szintén saját gyönyörűségükre. Újabbakat épít, még csodálato-
sabbakat, és azokat is lerombolja. Ha mindezt egy távoli bolygó 
lakói látnák, talán valamilyen kificamodott emberi gondolkodás-
mód őrült játékaként fognák fel: az emberek azzal játszanak, hogy 
építenek nagy-nagy bunkereket, azután lerombolják azokat. Em-
berileg úgy látszik, mintha ezzel kapcsolatban nem volna Istennek 
felelősségre vonó üzenete. Az ember azzal, amit épített, azt csinál, 
amit akar. De van egy másik fajta rombolás, amit  már nem hagy 
Isten szó nélkül:

Rombolás a természet világában

Mi van a természet csodáival? Az ember nem csak az általa 
épített csodás alkotásokat rombolja le, hanem az Isten teremtette 
világ csodálatos szépségét is. Gyönyörű parkokat épít, azután az 
érintetlen természetet elpusztítja. Az ember fokozatosan pusztítja 
saját létének alapjait. Őserdőket pusztít ki, megváltoztatva ezáltal 
kontinensek éghajlatát. Az elmúlt 50 évben a világ erdőségének 
mintegy 50%-át kiirtották. Hazánkban, főleg a környezeti ártal-
mak következtében az összes élő faállomány (gyümölcsfák nélkül) 
38.8%-a egészséges, 2.4 % elhalt, a többi pedig gyengén, közepesen 
vagy erősen károsodott. (Korábbi adatok.) Ez a folyamat felgyorsult 
azáltal, hogy tarvágásokkal lopják az erdőket, amivel szemben úgy 
tűnik, a bíróságok is tehetetlenek. 

Ausztráliában tizenévesek gyújtogatása hetekig tartó, kifejez-
hetetlen károkat okozó tűzvészt okozott. A közelmúltban Görög-
országban, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban, 
Észak- és Dél Amerikában hetekig tartó erdőtüzekkel küzdött a 
tűzoltóság és a katonaság. Más országokból is – így Magyarország-
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ról is – küldtek segítséget.  Az ok nagyobb részben szándékos gyúj-
togatás, egyes esetekben pedig felelőtlenség. A kár felmérhetetlen. 
Miért tették? Miért teszik?

Az ember hegyeket robbant szét, a tengerek vizét beszennyezi és 
megöli benne az életet. És a természet a belé plántált törvényszerű-
ségek alapján védekezik, ami az embernek kemény próbatételeket 
okoz. Pál apostol ezt a képet így mutatja be: „az egész  teremtett 
világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig” (Rm 8:22). 
Szinte nem követhető nyomon, hogy milyen gyorsan pusztulnak ki 
növényi fajok világviszonylatban. 

Ugyanez a sorsa az állatvilágnak. Sok száz állatfaj teljesen 
kipusztult azáltal, hogy az ember visszaélt azzal a felelősséggel, 
amelyet Isten reá ruházott a teremtéskor: „És fogta az Úr Isten az 
embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze” 
(1Móz 2:15).   

Aurelio Peccei, a Római Klub egykori elnöke írta 1984-ben: 
„Abbeli meggyőződésünkben, hogy fölötte állunk mindennek és 
kényünk-kedvünk szerint járhatunk el, tizedeljük és pusztítjuk a 
faunát és a flórát, számlálatlanul semmisítvén meg állatfajokat és
növényféleségeket…     A legcsodálatosabb teremtményeket foglyul 
ejtettük és ketrecbe zártuk, mert ehhez volt kedvünk, ez felelt meg 
ízlésünknek vagy, mert ez szolgált gyönyörűségünkre. Jó néhányu-
kat meddővé tettük, másokat kereszteztük vagy mesterséges meg-
termékenyítésnek vetettük alá, genetikailag átalakítottuk, túletet-
tük, elevenen felboncoltuk... A természet azt tanítja nekünk, hogy 
annál életképesebb az ökoszisztéma, minél változatosabb, de mi 
dacoltunk a természettel és fittyet hánytunk a tanítására. Ekként
cselekedvén, végső soron kioltjuk a biológiai életerőt, csökkentjük 
az állat- és növényfajták változatosságát, szűkítjük azt a választé-
kot, mely módot nyújt, hogy háziasítással újabb és újabb fajtákat 
vonhassunk szolgálatunkba… Saját kezűleg készítjük azt a bioló-
giai bumerángot, amely akár már holnap reánk üthet vissza. Ma 
már azt is kockáztatjuk, hogy a fajok pusztítása valódi mészárlás-
ba torkollik.” (Kezünkben a jövő 1984. 91.old.) „Hideg közönnyel 
és érzéketlenül teszünk kárt az élet eme más formációiban, és a 
károk, amelyeket okozunk, jóvátehetetlenek. Így csak őrült vagy 
kegyetlen zsarnok cselekszik.” (U.o. 90.old.)
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Ehhez a fajta romboláshoz a Szentírásnak komoly üzenete van: 
„Haragra lobbantak a népek, de eljött a  te haragod és a halottak 
felett való ítélet ideje, hogy megadd jutalmadat szolgáidnak és a 
szenteknek … hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet ” 
(Jel 11:18).

A jövőbe néző ember meg kell, hogy lássa ebben a szörnyű fo-
lyamatban azokat a figyelmeztetéseket, amelyek olyan töményen
jelentkeznek, hogy egyszerűen nem hagynak elég időt a múlt tragé-
diák okainak vizsgálatára. Arra pedig még kevésbé, hogy az emberi 
igazságszolgáltatás gépezete által igyekezzünk rendbe tenni dolga-
inkat.  A múlt romjait nem lehet felépíteni. Arra kell törekedni, 
hogy amennyiben lehet, elkerüljünk új romokat, megakadályozzuk 
a további pusztítást. Ehhez pedig alázatosságra volna szükségünk. 
Arra kell ügyelni, hogy az igazságszolgáltatást és a múlt elemzését 
ne a bosszú, a jövőbe tekintést ne a büszkeség és nagyravágyás 
irányítsa, mert akkor nincs megállás a pusztulás útján. 

Nem a régit, nem a romokat kell felépíteni. Új alapokra, új kez-
detre van szükség! De nem a tudományos felkészültség terén és 
nem is gazdaságilag. Sokkal többről van itt szó, és ahhoz, hogy 
valahol ráléphessünk erre az új célba vezető útra, komoly önvizs-
gálatra és ön-analízisre van szükségünk. És még valamire: megke-
resni az emberben a lerombolt istenképmást.

A lerombolt isteni képmás keresése

Korábban a szociológusok és a politikusok azt akarták bizonyí-
tani, hogy a társadalmi problémák, a nyomorúság és sok betegség 
oka a szegénységben keresendő. Ahhoz azonban, hogy a problé-
mákat orvosolni tudjuk, rá kell jönnünk és őszintén el kell ismer-
nünk, hogy a sok szenvedés okát elsősorban az emberi magatar-
tásban kell keresnünk. 

Voltak, akik már az ipari forradalom kezdetén annak a félel-
müknek adtak hangot, hogy az egész világ egyetlen hatalmas nyo-
mortanyává válik. Ennek a nyomornak az okát elsősorban abban 
látták, hogy egy óriási, elszegényedett, kizsákmányolt rétegnek kell 
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eltartani a kevés gazdagot. Ma már látható, hogy a szegénység nem 
az egyedüli probléma. A gazdagsággal éppen úgy nem tudunk mit 
kezdeni, mint a szegénységgel. Nem tudunk helyesen bánni lehe-
tőségeinkkel.

Azokban az országokban, ahol milliók éheznek és százezrek 
halnak meg éhen és egészségügyi ellátás hiányában, fegyver-arze-
nálokban „őrzik” vagy pusztítják el a nép élelmezésére bőségesen 
elegendő – fegyverekbe vásárlásába fektetett – pénzt. S ha éppen 
nincs vagy nem tudnak produkálni külső ellenséget, akkor saját 
népük lesz a vadászterülete a zsarnokoknak.

A jóléti államokban a felhalmozott gazdagság, a jólét válik átok-
ká a magával mit kezdeni nem tudó fiatalságnak. A kábítószer fo-
gyasztók vészesen növekvő tábora egyre nagyobb terhet jelent a 
társadalom számára. Miközben az egészségügy súlyos anyagi gon-
dokkal küzd, kénytelenek hatalmas összegeket fordítani a szenve-
délybetegek gyógyítására, amely nagyon sokszor sziszifuszi küzde-
lemnek tűnik. 

Miközben az oktatásra nem jut elegendő pénz, a börtönök, a 
javító-nevelő intézetek fenntartása óriási tehertételt jelent az álla-
mi költségvetés számára. Amíg az egészségbiztosítók némely súlyo-
sabb esetben képtelenek biztosítani a drága gyógyszert és kezelést 
(gyakran az ilyen betegek a társadalomhoz fordulnak segélykiáltá-
sukkal), az erkölcstelen, önpusztító életmód következtében tehetet-
lenné vált roncsokra a szociális intézmények és segélyszervezetek 
a saját hibájukon kívül szegénységben szenvedő emberektől elvont 
pénzeket kénytelenek fordítani. 

Budapesten, volt olyan tél, amikor több mint száz hajléktalan-
nak kellett amputálni valamelyik végtagját. Egyik orvos találóan 
mondta, hogy azokat a hajléktalanokat, akik már alkalmatlanná 
válnak a „csövezésre”, beviszik a kórházba, hogy ott felerősítsék és 
ismét visszaküldjék őket az utcára. 

Szomorú jelenség, hogy amíg egy drogos számára egy havi 
„anyag” 300 ezer forintba kerül, – és ezt a pénzt akárhogyan, leg-
többször bűncselekmény által, de elő keríti, – az elvonó kezeléshez 
szükséges havi 10 ezer forintnyi gyógyszerre „nincs pénze”. Ezt a 
társadalom fizeti a kezelés egyéb költségeivel együtt.
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Egyre félelmetesebb képet nyújtanak azok a statisztikai adatok, 
amelyek fellebbentik a fátylat arról, hogy milyen rozogává vált az 
az intézmény, amely még a súlyos válságokban is biztonságérze-
tet jelentett a kisebb emberi közösségeknek. A családról van szó. 
Egyre gyengül az egymásért élés szemlélete. Az élvezeteket kereső 
ember nem azt nézi, mivel szolgálhatja a másik javát, hanem azt, 
hogy mik a saját vágyai. S ha céljai elérésében úgy érzi, hogy a csa-
lád fékezi, akkor egyszerűen otthagyja feleségét, férjét, gyermekeit 
vagy a gyermekek szüleiket. A széthulló családok szintén súlyos 
örökséget hagynak a társadalomra. Ennek egyik következménye 
a hajléktalanok számának félelmetes emelkedése. Amíg 1980-ban 
az elváltan élők száma a lakosság 4.7%-át tette ki, addig 2000-ben 
ez a szám 9.3%-ra emelkedett. 1980-ban a lakosság 67.4%-a élt 
házasságban. Ez a szám 2000-re 52.6%-ra csökkent. A statisztika 
szerint 1980-ban ezer házasságkötésre 346 válás esett. Ez a szám 
1998-ban 573, 1999-ben 563, 2000-ben 500 volt. Tehát de jure 
(jogilag) minden második házasság felbomlik. De hogy mennyi a 
jogilag el nem vált, de ténylegesen (de facto) külön élők száma, er-
ről nincs statisztikai adat. Mivel a lakások nagy része alkalmatlan 
a megosztásra, és talán a pert nyert személyben nincs is meg az 
erre való hajlandóság, a vesztes fél az utcára kerül. Innen visz-
szakapaszkodni szinte lehetetlen. Pedig nem a lakáspolitikában 
van a hiba, hiszen Magyarországon minden 100 lakásra 247 lakos 
jut. Budapesten, ahol mintegy harmincezer hajléktalan él, szinte 
ugyanennyi az üres lakások száma, és 2.2 lakosra jut egy lakás. Ez 
azt jelenti, hogy nagyon sok lakásban csak egy ember él. 

A pszichiátriai osztályokon egyre kevesebb a hely. A valós 
gyógykezelés leszűkül az otthoni pirula-szedésre, s amikor már 
minden reménytelenné válik, sokan az öngyilkosságban látják a 
megoldást. És ebben a vonatkozásban további romlásra kell szá-
mítani. Néhány éven belül a rákos, valamint a szív- és érrendszeri 
megbetegedések számát megelőzi a depresszió, mint népbetegség. 
Különösen veszélyeztetett a 30-60 évesek korosztálya.

Ebből az erdőből nem kifelé megyünk, hanem egyre beljebb,  az 
út pedig egyre sötétebb. De az ember nem adja fel a küzdelmet. 
Szeretne boldog lenni. Szeretné megoldani problémáit. A kérdés 
azonban az, hogy tudja-e, mit akar? Tudja-e mi a jó számára és 
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ha igen, azt hol keresse? Ezekre a kérdésekre kell keresni a helyes 
választ. 

Recept van elég. Orvost is és orvosságot is kínálnak a hirdetések 
bőséggel. Íme egy a sok közül: „A dianetika segítségével nagyobb 
sikereket érhet el és nagyobb jólétet biztosíthat saját maga, család-
ja és barátai számára, mint valaha is gondolta volna.” Hát akkor 
miért kell nyomorogni?

A misztikus keleti vallások, a számtalan okkultista és spiritiszta 
irányzatok képviselői kápráztató megoldásokat kínálnak a hiszé-
keny emberek tömegeinek. Az eredmény önmagáért beszél: csa-
lódott, kiábrándult, testileg, lelkileg, szellemileg kifosztott emberi 
roncsok sokasága. Milyen válasz adható ma a zsoltárköltő Dávid 
kérdésére?

„Micsoda az ember?”

„Micsoda a halandó – mondom, – hogy törődsz vele, és az ember-
fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicső-
séggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotása-
in, mindent a lába alá vetettél” (Zsolt 8:5-7).

Amikor az ember lerombolja a saját maga által épített remekmű-
veket, tönkreteszi az Isten által teremtett természet világát, mint 
saját létének alapját, s végül megnyomorítja önmagát, a teremtés 
koronáját, milyen jövőt jósolhat Föld nevű bolygónknak és rajta 
önmagának? 

Isten sokkal türelmesebb volt mindez ideig irántunk, mint ami 
a józanul gondolkodó tudósok prognózisába már több mint fél év-
század óta belefért. És ez abban mutatkozik meg, hogy a félelmetes 
előrejelzések ellenére még vagyunk. 

Fritz Baade professzor, a kieli Világgazdasági Intézet egykori 
vezetője – 1961-ben magyarul is megjelent nagyszerű könyvében: 
Versenyfutás a 2000-ik évig – nem egyedülálló gondolkodóként fi-
gyelmeztet: „Az eddigi évezredek során a népek kölcsönösen har-



14

colhattak és nagy arányokban mészárolhatták egymást ennek az 
őrültségnek a jármában, az emberiség azonban mindezek ellené-
re életben maradt. Most elérkezett Földünk történetének ahhoz a 
pillanatához, amidőn a további ragaszkodás ehhez az őrültséghez 
halálos ítéletet jelent az egész emberiség számára… Nem tudjuk 
– igazán nem tudjuk! – hogy ez a föld 2000-ben fennáll-e még, vagy 
pedig valamilyen gonosz atomjáték ismét életet nem tűrő káosszá 
változtatja a Föld nevű bolygót… De ha van remény, hogy fenn-
marad a Föld olyannak, amelyen érdemes élni… - nos, ha mindezt 
remélhetjük, akkor egy dolog világos: csak a szelídek bírják majd 
ezt a Földet.” (243. 246. old.).

Nos, túléltük a 2. évezredet is. De ez a túlélés egyáltalán nem 
azt jelenti, hogy megszabadultunk a veszélytől is. Mégis, a sötét 
képbe némi fénysugár szűrődik: egy jobb világ megvalósulásának 
vágya. De hogyan?

Jobb világot csak jobb emberek 
hozhatnak létre

És ez a jobb ember mi fán terem? Az „evolúciós létrán” az ember 
vajon felfelé mászik? Azok az elméletek, amelyek egy jobb világot, 
egy boldogabb életet helyeztek kilátásba, teljesen csődöt mondtak. 
A több tudás nem hozott több bölcsességet, az ismeret növekedése 
nem feltétlenül emeli az ember intelligencia szintjét. Az „izmusok” 
ígéretei sorra csalódásokat okoztak. Az anyagi eszközök termelésé-
nek növekedése nem szüntette meg a szegénységet. A jobb kilátá-
sok ígérete nem tette boldoggá az embereket. 

El kell jutni arra a felismerésre, hogy a világ nem lehet jobb, 
mint amilyenné teszi azt az ember. Nem a jó világ hozza létre a jó 
embereket, hanem fordítva. Ez pedig azt jelenti, hogy jobb világot 
csak jobb emberek hozhatnak létre. De hol vannak ezek az em-
berek? Megváltoztatható-e az ember? Itt ismét, ugyanúgy, mint a 
társadalmi és gazdasági problémákra, kínálják a biztosabbnál biz-
tosabbnak ígérkező megoldásokat.
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A reinkarnáció hívei azt állítják, hogy az újbóli születések során 
egyre magasabb szintre jutnak, egyre tökéletesebbek lesznek, míg 
végül istenné válnak. A Hare Krisna követői magasabb szellemi élet 
elnyerésének reménységében követik tanítómestereik parancsait. 

A buddhisták megpróbálnak annyi jót tenni az életben, ameny-
nyit csak bírnak, hogy békességre jussanak és az elkövetkezendő 
életük magasabb rendű lehessen. Abban reménykednek, hogy a 
földi hívságos dolgokról való lemondás, a vágyak megvetése és ön-
sanyargatás által önmagukat megválthatják és eljuthatnak a nir-
vána állapotába, a teljes megnyugvásba, ahol a lélek kiszabadul a 
földi élet szenvedésekkel teljes körforgásából a legmagasabb bol-
dogság állapotába.

Az aztékok és az inkák emberi szíveket áldoztak istenüknek. 
Egy-egy ilyen áldozati szertartás, amikor fogságba esett szerencsét-
leneket áldoztak, a szívek kivétele a testből egy rettenetes tömeges 
mészárlás volt. Így remélték kiengesztelni istenüket. 

Az egy istenhívőket és a keresztényeket is fenyegeti az önmegvál-
tás gondolata. A Fülöp-szigeteken nagy vallásos összejöveteleken a 
szabadban fiatalok tucatjai feszíttetik magukat keresztre. Odakö-
tözött, de átszegezett kezekkel függnek egy órán át a kereszten. 
Utánuk mások következnek. Van, aki minden évben felfeszítteti 
magát, hogy megtalálja lelke nyugalmát. Vannak, akik félmeztelen-
re vetkőzve mennek a tömeg között és véresre korbácsolják őket. 
A hátukon patakokban ömlik a vér. Vezekelnek. Jobbak akarnak 
lenni. 

Luther Márton éveken át az elkárhozás félelmében élt. Azt gon-
dolta, hogy önsanyargatással, korbácsolással kiűzheti önmagából 
a bűnt és így megtalálhatja lelke békéjét. Végül az a felismerés 
hozott megoldást életében, hogy „Az én igaz emberem pedig hitből 
fog élni”. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Is-
tennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.” (Zsid 10:38; Rm 5:1).

 „Káin és Ábel két olyan osztályt képvisel, amely az idők végéig 
meglesz a világon. Az egyik osztály elfogadja a bűnért kijelölt ál-
dozatot; a másik merészkedik saját érdemeiben bízni. A vallásos 
emberek nagy többsége Káin példáját követi, mert majdnem min-
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den hamis vallás egy és ugyanazon elven alapszik – hogy az ember 
saját igyekezete árán üdvözülhet… 

Az emberiség képtelen önmagát megújítani. Nem felfelé ível, a 
mennyei felé, hanem lefelé tart, a sátáni felé.” (E.G.White: Pátriár-
kák és próféták 47.old. Advent Kiadó)

Milyen megoldást kínál Isten? 

Krisztus a mi egyedüli reménységünk  

A kezdetet így látja a bölcs prédikátor: „Lásd, csupán arra jöttem 
rá, hogy Isten az embereket becsületesnek teremtette, csakhogy ők 
mindenféle okoskodáshoz folyamodtak” (Préd 7:29). Ezek az okos-
kodások egyre távolabb vitték attól az embertől, aki a teremtéskor 
kikerült Isten kezéből. 

Az önmagában bízó ember nehezen tud megbarátkozni azzal a 
gondolattal, mintha segítségre szorulna problémái megoldásához. 
Különösen, ha a megoldás a vallásos irányba mutat. Megpróbálja 
az ember elhitetni magával is, hogy úrrá tud lenni a nehézségek 
felett.

Egyik amerikai kisváros polgármestere rendelettel akarta kitil-
tani Sátánt a városból. Szép település lehet, és kedves emberek 
lakhatják a várost. Az újsághír nem közli azt, hogy a képviselő-tes-
tület milyen arányban hozta meg döntését. A polgármester asszony 
lakossági gyűlésen és hirdetőoszlopokon tette közzé a rendeletet, 
miszerint Sátán hivatalosan és mindörökre ki lett tiltva a városból. 
Jó volna, ha ilyen könnyen meg lehetne szabadulni a gonosztól. 
Akik ilyen formában szeretnék távol tartani maguktól Sátánt, azok 
nem mérték fel hatalmának erejét. Egykori gyülekezetemből egy 
család elköltözött egy távoli városba, mivel abban a gyülekezetben 
nem érezték jól magukat. A prédikátor ezzel búcsúztatta őket. „Jól 
jegyezzétek meg: mielőtt odaérnétek, az ördög egy nappal előttetek 
már ott lesz!” Nem könnyű, és nem akárhogyan lehet megszaba-
dulni az ördög hatalmából.
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A Bibliában egy szomorú történet tanúskodik arról, hogy milyen 
súlyos következményei lehetnek annak, amikor valakik komoly fel-
készülés nélkül indulnak harcba Sátán ellen: „Erre a vándorló zsi-
dó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lel-
kektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: 
Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet! Egy Szkéva 
nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visz-
szafelelt, és azt mondta nekik: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de 
ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk 
ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és 
sebesülten futottak ki a házból” (ApCsel 19:13-16). 

Vannak, akik azt gondolják, hogy tömjénfüsttel el lehet űzni az 
ördögöt. Az ördög nagyon szereti a tömjénezést, annak különbö-
ző formáit, az öntömjénezéstől egymás tömjénezéséig, emberi bál-
ványképek készítéséig. 

A szomorú példák figyelmeztetnek, hogy az ember nem képes
megtörni Sátán hatalmát. Minden kísérletezés, amellyel az em-
ber saját erejében bízva vagy emberi segítségre támaszkodva akar 
győzni a gonosz hatalma ellen, kudarcra van ítélve.  Csak egy va-
laki képes segíteni nékünk. Ez a Valaki: Jézus Krisztus. A nevére 
történő hivatkozás viszont feltétlenül szükségessé teszi a Vele való 
szoros kapcsolatot. Minden olyan törekvés, amely kihagyja számí-
tásából Istent, hajótörést szenved. Jézus Krisztus képes arra, hogy 
rendbe tegye az elrontott életeket, és kivezesse az embert a saját 
maga által ásott veremből. 

A Szentírás olyan történeteket is megörökít, amelyek arról be-
szélnek, hogy mit képes tenni Isten az emberért, ha maga az em-
ber is kész együttmunkálkodni Vele. Láthatunk olyan példákat, 
amelyekben fizikai, lelki és erkölcsi roncsok visszanyerik ember-
ségüket. Ördögtől megszállott őrült, elmebetegek; erkölcsileg sár-
ban fetrengő, a társadalomból kivetett emberek; bűnözők és öniga-
zultak; gyógyíthatatlan betegek, akiken senki sem tudott segíteni; 
megromlottak, akik már senkinek sem kellettek, Jézus Krisztus-
ban segítő barátra találtak.  Ezek a világ igazi csodái. Isten remek-
művei. Akik visszatükrözik Isten képmását.   

Annak biztosítéka, hogy rendbe jöhet az ember élete, hogy a 
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pusztulás helyén élet fakadhat, hogy beteg világunk meggyógyul-
hat, Jézus Krisztus golgotai áldozatában van. Ő lefizette a vált-
ságdíjat azért, hogy visszaadja az embernek azt, ami a bűn miatt 
elveszett. Ő senkit sem utasít el magától. Figyeljünk hívó szavára! 

Isten beavatkozik

2001. szeptember 11-én délelőtt ugyanúgy folyt az élénk keres-
kedelmi élet a World Trade Centerben, mint korábban, évek óta. A 
tűzbiztos épületekben, a legtökéletesebb biztonsági berendezések-
kel felszerelt felhőkarcolókban, a kódrendszerekkel üzemelő felvo-
nók, ajtózsilipek, vészjelző automaták biztonságérzetet tápláltak 
az emberekben. Folytak a tárgyalások a szokott rendben; üzlete-
ket kötöttek, mint más napokon. Voltak, akik a munkaidő utáni 
programjukat tervezték: családjukkal, barátjukkal, barátnőikkel. 
Egyeseknek ott volt a zsebében valamilyen rendezvényre a belépő. 
Voltak, akik aznapra vendégeket vártak. Csak azt nem várták, ami 
jött.  Ahogy közeledett az óra mutatója a drámai pillanathoz, még 
másodpercekkel előbb sem sejtette senki, mi következik.

A támadás onnan jött és úgy, ahogy nem várták. Az első repülő-
gép becsapódását még véletlen szerencsétlenségnek tekintették. A 
második tornyot ért becsapódás után a rémület árnya vetítődött az 
egész világra. Egy megdöbbentő megállapítás perceken belül körbe 
futott a világon: nincs többé biztonság! Autóban utazva, hallgat-
tam a rádiót, amikor közölték az első gép becsapódását. Néhány 
másodperc múlva a következőt, ami tudatosította azt a rettenetes 
tényt, hogy nem véletlen történt. Egy új korszak kezdődött!

Vajon azon a reggelen hányan indultak el otthonról imádkozva?  
Volt-e valaki, aki úgy ment el munkahelyére, hogy többé vissza 
nem jön? Hányan búcsúztak el szeretteiktől úgy, hogy többé talán 
nem látják egymást? De a legfontosabb kérdés: hányan voltak ké-
szen úgy, mint Jézus példázatában az a szolga, akit Urának visz-
szajövetele készen talált?  (Mt 24:43-45).
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Jézus eljövetelének váratlan, meglepetésszerű bekövetkezésével 
kapcsolatban az Ige többször használja a „tolvaj” példáját: „De el 
fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj” (2Pét 3:10).  Jézus 
az özönvizet megelőző időkben élt emberek magatartását így vetíti 
ki az Ő eljövetele előtt élő világra: „Azt a napot viszont, vagy azt az 
órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az 
Atya egyedül. Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia
eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, 
ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, 
amelyen Nóé a bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el 
nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az 
Emberfiának eljövetele is” Mt 24:36-39). 

Jézusnak az a kijelentése, hogy „azt a napot vagy azt az órát 
senki nem tudja”, ellentétben azokkal, akik azt mondják, hogy nem 
kell túl hangsúlyozni ezt az eseményt, pontosan az állandó készen-
lét szükségességére utal. 
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„Mert én új eget és új földet teremtek”

Ézsaiás próféta a száműzetésből hazatérő nép tapasztalatát ki-
vetítve megragadó költeményben írja le azt a változást, ami végbe 
megy világunkban Isten újjáteremtő munkája nyomán. A próféta 
nem saját vágyát énekli meg, hanem jövendölésében Isten meg-
váltási tervének célba érkezésére mutat Ézsaiák könyve 5 fejeze-
tében: 

 „Örülni fog a puszta és a szomjú föld,
vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz.
Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.
Része lesz a Libánon pompájában,
a Kármel és Sárón díszében.
Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát.
Erősítsétek a lankadt kezeket,
tegyétek erőssé a roskadozó térdeket!
Mondjátok a remegő szívűeknek:
Legyetek erősek, ne féljetek!
Íme, jön Istenetek, és bosszút áll,
jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket!
Akkor kinyílnak a vakok szemei,
és megnyílnak a süketek fülei.
Szökellni fog a sánta, mint a szarvas,
és ujjong a néma nyelve.
Mert víz fakad a pusztaságban,
és patakok erednek a pusztában.
Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön.
Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem.
Jól megépített útja lesz, 
amelyet szent útnak hívnak.
Nem jár azon tisztátalan,
csak az Úr népe járhat rajta, 
bolondok nem tévednek rá.
Nem lesz ott oroszlán,
nem megy rá ragadozó vad,
ilyen nem lesz található,
hanem a megváltottak járnak rajta.
Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott,
ujjongva vonulnak a Sionra.
Öröm koszorúzza fejüket örökre,
boldog örömben lesz részük,
a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.”  



21

Isten újjáteremtő munkája magába foglalja az embernek, a ter-
mészet világának, egész földünknek a tökéletes helyreállítását. Já-
nos apostolnak, a Jelenések könyve írójának látomásában azzal 
egészül ki ez a kép, hogy Isten jelenléte biztosítja az új világ töké-
letes békéjét: 

„Íme, az Isten sátora az emberekkel van, 
és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, 

és maga az Isten lesz velük; 
és  letöröl minden könnyet a szemükről, 

és halál nem lesz többé, sem gyász, 
sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, 

mert az elsők elmúltak.” 
(Jel 21:3-4).
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Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem
Tán lételőtti létem emlékképe!

Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,

Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,

Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alteregóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,

Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,

Testvéreim, jertek segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,

Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő,

Nem nyugszom, amíg nem hívom elő,
S bár világ-szennye rakódott reája,

Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

(Reményik Sándor)
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