
A természet világa 
az egészség forrása

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:27 – 2:25; 3; Jeremiás 10:12-13; 
Zsoltár 19:2-8; Zsoltár 104; Máté 6:25-34

„Az egek be szé lik Is ten di csõ sé gét, és ke ze i nek mun ká ját hir de ti az ég bol to zat.
Nap nap nak mond be szé det; éj éj nek ad je len tést” (Zsolt 19:2-3).

Is ten a sa ját ké pé re te rem tet te Ádá mot és Évát. Mi le het ne en nél tö ké le te sebb
örök ség? Az Éden kert jé ben he lyez te el õket. Lé tez het en nél tö ké le te sebb kör -
nye zet? Örök sé gü ket és a kör nye ze tü ket is olyan egyen súly ban tar tot ta, ami a
tö ké le tes fi zi kai és lel ki egész ség, ill. an nak meg õr zé se szem pont já ból a leg jobb. 

Saj nos azon ban a bûn min dent tönk re tett, és már a má so dik ge ne rá ció ide jé re
meg fer tõz te a föl det az irigy ség, a gyû lö let és az erõ szak. A ter mé szet vi lá ga sem
ke rül het te el en nek azon na li kö vet kez mé nye it, és ami kor a bûn már el vi sel he tet -
len né vált, az özön víz gyö ke re sen meg vál toz tat ta a boly gó ké pét. Ám a ter mé -
szet ben még min dig sok jó ság és szép ség ta lál ha tó. A föld erõ for rá sai to vább ra is
biz to sít ják alap ve tõ szük ség le te in ket. Örö münk höz, bol dog sá gunk hoz és jó lé -
tünk höz hoz zá já rul a ter mé szet, né mi képp el len sú lyoz va a bûn okoz ta ba jo kat.

Az idõn ként be kö vet ke zõ iszo nya tos, em ber éle te ket kö ve te lõ ka taszt ró fák el le -
né re a ter mé szet vi lá ga ma is fi zi kai és lel ki egész sé günk for rá sa le het. Ál ta la
egy re kö ze lebb ke rül he tünk Te rem tõnk höz, aki tõl min den jó ered: „Min den jó
ado mány és min den tö ké le tes aján dék fe lül rõl va ló, és a vi lá gos sá gok Aty já tól
száll alá” (Jak 1:17).
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TÖKÉLETES KÖRNYEZET

Ma, a bûn tõl szen  nye zett és meg ron tott vi lág ban él ve csak el kép zel ni tud juk, mi -
lyen le he tett az el sõ em ber pár éle te az Éden ben. Nem volt bûn, nem lé te zett szen -
ve dés és ha lál – sem mi nem oko zott szo mo rú sá got és fáj dal mat. Mi azon ban már
jól is mer jük eze ket az ér zé se ket. Bi zo nyos ér te lem ben hoz zá szok tunk, sõt, ta lán
meg is fe led ke zünk ar ról, hogy e „hí vat lan be to la ko dók” nem ké pez ték a te rem -
tés, az ere de ti terv ré szét, és Is ten ígé re te sze rint egy nap majd örök re el tûn nek. 

Mi lyen kép tá rul elénk 1Móz 1:27 – 2:25 sza ka szá ból az éde ni élet rõl és
kör nye zet rõl? Men  nyi ben kü lön bö zik et tõl vi lá gunk ma? 

Is ten az em ber párt ab ba a kert be he lyez te, amit Õ ma ga ala kí tott ki (1Móz 2:8).
A bib li ai be szá mo ló ugyan tö mör, még is va la men  nyi re fo gal mat al kot ha tunk
se gít sé gé vel ar ról, mi lyen is le he tett. Hi szen az Éden kert bõl ered, amit a ter mé -
szet ma kí nál, a cso dá la tos bõ ség, a ter mé nyek gaz dag vá lasz té ka. Ádám és Éva
elé káp rá za tos lát vány tá rult, olyan han gok kal, ízek kel, ér zé sek kel és aro mák -
kal ta lál koz hat tak, ame lyek nagy öröm mel és jó ér zés sel töl töt ték el õket. Va -
ló ság gal a Pa ra di csom ban él tek. A kör nye zet vi lá ga a le he tõ leg job ban meg fe -
lelt az el sõ em ber pár szá má ra. Min den meg ada tott ne kik, még hoz zá bõ ség gel,
ami fi zi kai, ér zel mi és lel ki szük ség le te ik hez kel lett. Is me ret len volt elõt tük pl.
a bi zony ta lan ság, az ag go da lom és a szo ron gás lel ki ál la po ta, mert sem mi nem
lé te zett, ami ilyes mit vált ha tott vol na ki.

„A Te rem tõ olyan kör nye ze tet vá lasz tott õs szü le ink nek, amely a leg job ban szol -
gál ta egész sé gü ket és bol dog sá gu kat. Nem pa lo tá ba he lyez te õket, nem is mes -
ter kél ten dí szí tett, fény ûzõ kör nye zet be, ami lyen re ma oly so kan igye kez nek
szert tenni… A kert ben, amit Is ten ott hon ként ké szí tett gyer me ke i nek, min den -
fe lõl gyö nyö rû bok rok és fi nom raj zo la tú vi rá gok kö szön töt ték õket. A fák min -
den vál to za tát meg le he tett a kert ben ta lál ni. Sok fa ros ka do zott az il la tos és íz -
le tes gyü möl csök tõl. Ága i kon ma da rak zeng ték di csõ í tõ éne kü ket. Ár nyé kuk -
ban a szá raz föl di te remt mé nyek mit sem fél ve együtt ját sza doz tak” (El len G.
White: A Nagy Or vos láb nyo mán. Bu da pest, 1998, Ad vent Ki adó. 182. o.). 

Pró bál juk meg ma gunk elé kép zel ni, hogy mi lyen le he tett az Éden kert!
Gon dol junk a lát vány ra, az il la tok ra, az ízek re, min den re, amit Is ten pon -
to san úgy ter ve zett, hogy ér zé ke ink re has son! Mi re kö vet kez tet he tünk te hát
az zal kap cso lat ban, hogy a tes tünk jó, és Is ten az öröm te li élet re te rem tett?
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A BŰN ÉS A TERMÉSZET VILÁGA

A ter mé szet vi lá gá nak ma két fé le ar cát lát juk. Igaz, hogy még most is cso dá la -
tos, le nyû gö zõ, de más sal is szem be sül nünk kell: éhín ség gel, föld ren gé sek kel,
jár vá nyok kal és be teg sé gek kel. Va la mi ta gad ha tat la nul el rom lott. 

Ol vas suk el Mó zes el sõ köny ve 3. fe je ze té nek be szá mo ló ját a bûn eset rõl! A
bûn mi att mi lyen azon na li kö vet kez mé nyek súj tot ták az em be re ket, és
egyút tal a ter mé sze tet is? 

A bûn egy bõl fi zi kai és lel ki kö vet kez mé nyek kel ter hel te az em be ri éle tet. A
ter mé szet ben leg alább há rom té ren je lent kez tek gyöt rõ ha tá sai:

1) A föld átok alá ke rült (1Móz 3:17). Mi u tán Ádám és Éva el hagy ta az Éden
kert jét, azon nal szem be sül ni ük kel lett a föld mû ve lés ne héz sé ge i vel. A ta laj -
ból tö vis és bo gáncs kez dett nõ ni. A nö vé nyek egész sé ges fej lõ dé sét va ló -
szí nû leg már ak kor meg za var ták kü lön fé le kár te võk, az özön víz pusz tí tá sa
után pe dig még to vább rom lott a hely zet. 

2) Az em be rek je len tõs vál to zá so kat ta pasz tal tak. A fá radt ság és a fáj da lom az
élet re a li tá sá vá vált. A fér fi és a nõ kap cso la ta sem ma radt vál to zat lan. A fe -
je zet bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy Is ten ter ve sze rint a szü lés ere de ti leg
nem járt vol na fáj da lom mal. Meg vál to zott Ádám kap cso la ta is a föld del, és
at tól kezd ve a mun ka sok kal fá rad sá go sabb, ne he zebb lett, mint az elõtt.
Nem tud ni, ho gyan ha tott az el sõ em ber pár ra kö ze le dõ ha lá luk tu da ta, de
bi zo nyá ra meg vál toz tat ta élet ké pü ket. 

3) A bûn az em be rek és az ál la tok vi sel ke dé sét egy aránt be fo lyá sol ta. A gyû -
lö let, az irigy ség, az ön zés, az erõ sza kos ság stb. egy más sal és az ál la tok kal
szem ben is ke gyet len ke dés hez ve ze tett. A kör nye zet ká ro sí tá sá nak egyéb
for mái (ta lán a ma elõ for du lók hoz ha son lít ha tó ese tek) is meg je len het tek,
ame lyek rõl már nincs tu do má sunk. Az ál la tok is egy más el len for dul tak,
úgy a táp lá lék szer zés, mint ural muk biz to sí tá sa ér de ké ben. Amint Mó zes el -
sõ köny ve 3-6. fe je ze te i ben ol vas hat juk, olyan mér té kû vé vált az erõ szak és
a rom lás, hogy Is ten meg bán ta föl di te rem té sét. 

Bár hol le gyünk, néz zünk kö rül, és ke res sük a ter mé szet cso dá la tos dol -
ga it! Mi lyen nyo ma it lát hat juk még ma is az ere de ti te rem tés nek? Mi -
lyen re mény ség gel tölt het nek el a jobb élet ígé re té re elõ re mu ta tó bi -
zony sá gok? 
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ISTEN AJÁNDÉKAI A TERMÉSZETBEN

A ter mé szet vi lá ga Is ten lé te zé se mel lett ha tal má ról is ta nús ko dik. Saj nos azon -
ban az em be rek (Sá tán ösz tön zé sé re) el for dul tak az élõ Is ten tõl, és a Te rem tõ
he lyett a te rem tett dol go kat kezd ték imád ni, amint Pál apos tol is meg fo gal maz -
ta (lásd Róm 1:19-25).

Jer 10:12-13 ver se i ben mi lyen ké pet lát ha tunk Is ten te rem tõ ha tal má ról és
a ter mé sze ti je len sé gek ben va ló sze re pé rõl? Mit tud ha tunk meg Is ten jel -
le mé rõl a vi lá got szem lél ve? 

Tud juk jól, a ter mé szet idõn ként el le nünk for dul, ret te gést kelt ve a föld ren gé -
sek kel, vul kán ki tö ré sek kel, ára dá sok kal stb. Hogy mi ért, mi kor és hol súj ta nak
ilyen ka taszt ró fák? Nos, e kér dé sek re most nem ta lál juk a vá laszt. Amit vi szont
tu dunk, hogy Jób köny vé nek el sõ né hány fe je ze te utal az Is ten és Sá tán kö zöt -
ti nagy küz de lem va ló sá gos vol tá ra. Sá tán is ké pes fel hasz nál ni a ter mé sze ti
erõ ket go nosz szán dé kai vég hez vi te lé re. Ám e ret ten tõ csa pá sok el le né re Is ten
jó sá ga még min dig meg mu tat ko zik a ter mé szet vi lá gá ban. 

Ol vas suk el Zsolt 19:2-7 ver se it, majd fo gal maz zuk meg sa ját sza va ink kal
a fõ mon da ni va ló ját!

A ter mé szet vi lá gát ha gyo má nyo san Is ten má so dik nagy köny vé nek te kint jük.
Ha alá zat tal és a Szent lé lek be fo lyá sá ra nyi tot tan fi gyel jük, ta nul má nyoz zuk,
ak kor el mé lyül Is ten irán ti hi tünk és bi zal munk, va la mint még job ban meg ért -
jük az Úr sze re te tét. Ez ki mon dot tan vi gasz ta ló le het szel le mi és lel ki té ren
egy aránt. Elõ for dul hat, hogy ami kor sem mi más nem se gít, a ter mé szet szép sé -
ge – be le ért ve mind azt, amit Is ten rõl meg tud ha tunk be lõ le – meg vi gasz tal, re -
mén  nyel tölt el. 

Mit vá la szol nánk, ha va la ki a szö kõ árak ra, föld ren gé sek re, éhín sé gek re
és ha son ló csa pá sok ra utal na, ami kor ép pen Is ten jó sá gát pró bál juk be -
mu tat ni a ter mé szet vi lá ga ál tal? E ter mé sze ti ka taszt ró fák va ló sá ga mi -
lyen ha tá rok kö zé szo rít ja azt, amit a ter mé szet be mu tat hat Is ten rõl? 
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ISTENNEL TALÁLKOZNI A TERMÉSZETBEN

„Ve gyé tek esze tek be a me zõ li li o ma it, mi mó don nö ve ked nek: nem mun kál -
kod nak, és nem fon nak” (Mt 6:28).

Egy fi a tal em ber a hú szas évei ele jén tért meg, elõt te nem hitt Is ten lé te zé sé ben.
Ez után né hány hó na pig vi dé ken élt. Gyak ran sé tált az er dõ ben, és cso dá lat tal
néz te a gyö nyö rû te remt mé nye ket. Az elõtt is ész re vet te a ter mé szet szép sé gét,
de at tól fog va a vi lág cso dái ál tal már a Te rem tõ jel le mé re is fel fi gyelt. Er rõl
az él mé nyé rõl így szólt: „Mint ha éle tem ben elõ ször nyílt vol na ki a sze mem.”
Új hí võ ként ek kor is mer te meg iga zán az Urat. 

Jé zus sza vai sze rint mit ta nul ha tunk a ter mé sze tet szem lél ve? Mt 6:25-34

A te rem tett vi lá got vizs gál va sok ér té kes lel ki ta nul ság gal ta lál ko zunk. A ter -
mé szet azon ban más szem pont ból is hasz nál a lel künk nek. Lk 5:16 ver sé bõl
meg tud juk, hogy Jé zus „félrevonula a pusz ták ba, és imádkozék.” El len White
is ír ja ró la, hogy ezt gyak ran meg tet te. Idõn ként szük sé günk van rá, hogy fél -
re vo nul junk a vi lág tól, és a ter mé szet ben egye dül le gyünk Is ten nel. Más nem
tud úgy a szí vünk re és az ér tel münk re hat ni, mint a ter mé szet szép sé ge, vi gasz -
ta lá sa, bé ké je és nyu gal ma. Ta lán nem ka punk vá rat lan ki nyi lat koz ta tást va la -
mi lyen új igaz ság ról, és nem ér tünk meg job ban egy bi zo nyos igaz sá got vagy
bib lia szö ve get, vi szont sza vak kal ki nem fe jez he tõ mó don meg lát hat juk an nak
a sze re te tét és ha tal mát, aki min dent te rem tett. Egyé ni leg te hát így is ta pasz ta -
la tot sze rez he tünk az Úr ral. Tes tünk és lel künk gyógy ulá sát szol gál ja, ha egye -
dül va gyunk a ter mé szet ben és Is tent ke res sük. „Mind azok nak, akik Is ten tõl ta -
nul nak, szük sé gük van egy-egy csen des órá ra, a ter mé szet tel va ló kap cso lat ra,
a sa ját szí vük kel és az Is ten nel va ló ben sõ sé ges be szél ge tés re. Ál ta luk egy
olyan élet nek kell meg mu tat koz nia, amely szo ká sa i ban, élet for má já ban egé -
szen más, mint a vi lá gé. Ezért sze mé lyes ta pasz ta lat ból kell meg is mer nünk Is -
ten aka ra tát. Sze mély sze rint kell meg hal la nunk, amint szí vünk höz szól. Ami -
kor min den más zaj elül, és el csen de sül ten vá runk az Úr ra, a lé lek eb ben a
csend ben job ban meg ér ti Is ten sza vát” (El len G. White: A Nagy Or vos láb nyo -
mán. Bu da pest, 1998, Ad vent Ki adó. 34. o.).

Mi kor for dult elõ utol já ra, hogy a ter mé szet ben ke res tük az Urat? Ha
le he tõ sé günk adó dik rá, igye kez zünk ezt meg ten ni! Ta lán né há nyan
meg le põd ve ta pasz tal ják majd, hogy lel kük fel üdül.
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ZSOLTÁR 104

A XIX. szá zad ban nép sze rû irány zat, a de iz mus hí vei azt ál lí tot ták, hogy Is ten
meg te rem tet te a vi lá got, majd ma gá ra hagy ta. E sze rint az el gon do lás sze rint
te hát Is ten lé te zik, de nem kí ván fog lal koz ni a vi lág dol ga i val. A Bib lia azon -
ban mást ta nít. Is ten nem úgy járt el, mint az órás mes ter, aki fel húz ta a szer ke -
ze tet, majd en ged te, hogy min den a ma ga me ne tén ha lad jon. A Bib lia sze rint
Is ten je len van a föl di ese mé nyek ben. Gon dol junk csak a ke reszt re, ami kor
köz vet le nül be le avat ko zott az em be rek dol ga i ba!

Ol vas suk el a 104. zsol tárt, és imád koz va gon dol koz zunk el ró la! Mit tud -
ha tunk meg be lõ le Is ten sze re pé rõl a te rem tés mun ká já ban és a ter mé szet -
ben? 

A 104. zsol tár sza va i ból árad a lel ke se dés és a cso dá lat. A zsol tá ros öröm mel
be szél az Úr te rem tõ és fenn tar tó ha tal má ról. Szin te hall juk, amint fenn han gon
ki ált ja az Is tent di csõ í tõ sza va kat. Is ten va ló sá gát lát ja a ter mé szet vi lá gá nak
na pi ese mé nye i ben. Eb ben a zsol tár ban sem a de is ták ál tal el kép zelt is ten nel ta -
lál koz ha tunk! Is te nünk részt vesz min den ben, ami itt tör té nik. Bár mi lyen ne -
héz sé gek kel is kel lett a zsol tá ros nak küz de nie, vi gasz ta lást és re ményt ta lált az
Úr ha tal má ra gon dol va. Ter mé sze te sen nem ol dód tak meg na pi prob lé mái,
ami kor fész ke lõ ma da rak ra és pré dá ra le sõ orosz lá nok ra fi gyelt, de a ter mé szet
vi lá gá ban meg lá tott olyan dol go kat, ame lyek Is ten jó sá gá ról, ha tal má ról árul -
kod nak, és ez re ményt éb resz tett ben ne. 

A ter mé szet tes tünk re, lel künk re és ér tel münk re is gyó gyí tó an hat hat. Sok eset -
ben fi zi ka i lag és szel le mi leg is szin te cso dát te het ve lünk a friss le ve gõ, a nap -
fény, a víz és az egész sé ges ét rend. A ter mé sze tes gyógy mód ok to vább ra is
nagy sze rû esz kö zei az egész sé ges élet mód nak és a gyó gyí tás nak. Or vo sok
gyak ran azt ta ná csol ják pá ci en se ik nek, hogy sza kad ja nak el a mun ká tól, a
stressz hely ze tek tõl, és pi hen je nek va la mi lyen ter mé sze tes kör nye zet ben. Tu do -
má nyos vizs gá la tok is iga zol ják a ter mé szet és a ter mé sze tes kör nye zet jó té -
kony ha tá sát az em ber fi zi kai és szel le mi ké pes sé ge i re. In kább hat ránk egy li -
li om me zõ, mint a par ko ló asz falt ja. 

A ter mé szet Is ten egyik cso dá la tos aján dé ka. Te gyünk meg min dent,
ami tõ lünk te lik, hogy él vez zük ál dá sa it! So rol juk fel, ho gyan tud nánk
még in kább él ni a ter mé szet kí nál ta le he tõ sé gek kel!
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TO VÁB BI TA NUL MÁ NYO ZÁS RA:
„Õs szü le ink ott ho ná nak pél da ké pül kel lett szol gál nia gyer me ke ik nek a föld be né -
pe sí té se kor. Az az ott hon, ame lyet Is ten ke ze tett szép pé, nem volt fény ûzõ hely.
A büsz ke em ber pom pás és drá ga épít mé nyek ben ta lál gyö nyö rû sé get, és sa ját ke -
ze mun ká já val kér ke dik; Is ten azon ban egy kert be he lyez te Ádá mot. Ez a kert volt
a la ká sa. A kék ég volt a bol to za ta; a pom pás vi rá gok kal, élõ zöld szõ nyeg gel dí -
szí tett föld a pad ló za ta, és a gyö nyö rû fák le vél dí szes ágai von tak men  nye ze tet az
ágy fö lé. Fa la in a leg pom pá sabb dí szek függ tek – a leg na gyobb mû vész ke ze mun -
kái. A szent párt kö rül ve võ dol gok örök ér vé nyû ta nul sá gul szol gál nak – ar ra ta ní -
ta nak, hogy az iga zi bol dog ság nem a pom pá ban és fény ûzés ben ta lál ha tó, ha nem
az Is ten nel va ló kö zös ség ben, amely te rem tett mun ká in ke resz tül ápol ha tó. Ha az
em ber ke ve sebb fi gyel met szen tel ne a mes ter sé ges dol gok nak, és egy sze rûb ben él -
ne, sok kal job ban meg fe lel ne te rem té se men  nyei cél já nak” (El len G. White: Pát ri -
ár kák és pró fé ták. Bu da pest, 1993, Ad vent Ki adó. 23. o.).

„Az élet tit ká val és a ter mé szet ked ves sé gé vel va ló ál lan dó kap cso lat, va la mint a
gyön géd ség, amit az Is ten te rem té sé nek e gyö nyö rû tár gya i val va ló mun ka ered -
mé nyez, mind az el me meg nyug ta tá sá ra, a jel lem fel üdí té sé re és ne me sí té sé re
szol gál” (El len G. White: Bol dog ott hon. Bu da pest, 1998, Ad vent Ki adó. 121. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Ho gyan le he tünk biz to sak ab ban, hogy a ter mé szet sze re te té bõl nem

csa punk át an nak imá da tá ba? Mi ért mond hat juk, hogy ezt nem is
olyan kön  nyû min dig el dön te ni? A ter mé szet vi lá ga va ló ban cso dá la -
tos, de nem ment het meg, és ez zel tisz tá ban kell len nünk. Ar ra csak a
ter mé sze tet meg al ko tó Is ten ké pes. Mi ért olyan fon tos er re gon dol ni? 

2. Ad ven tis ta ként ho gyan vi szo nyul junk a kör nye zet vé de lem kér dé sé -
hez? Ta ní tá sunk ban mi az, ami fon tos és szük sé ges e té má val kap cso -
lat ban? Ho gyan re a gál junk a kö vet ke zõ gon do lat ra: „Tud juk, hogy
ha ma ro san el jön az Úr, és el pusz tul a föld. Is ten azon ban majd min -
dent új já te remt. Ak kor mi sze re pe len ne a kör nye zet vé de lem nek?”

3. A tu do má nyos és ter mé sze ti is me re tek óri á si fej lõ dé se lát tán mi ért
nö ve ked het Is ten irán ti sze re te tünk és ha tal ma irán ti cso dá la tunk?
Gon dol junk csak ar ra, hogy men  nyi min dent is mer het tünk meg a
ter mé szet dol ga i ból, ami rõl az ókor ban élõk nek fo gal muk sem volt!
Ha tal mas az elõ nyünk ve lük szem ben, hi szen még in kább rá cso dál -
koz ha tunk az Úr te rem tõ ere jé re. So rol junk fel né hány olyan dol got,
amit job ban is mer he tünk elõ de ink nél! 

100

március 18.
PÉNTEK



PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
SZERETNÉM, HA TAVASZ LENNE

Szeretném, ha tavasz lenne mindig.
Rigófüttyös, mosolygó tavasz.
Szeretném, ha az álmok útján
el is érném az álmaimat.

Szeretném a földet átölelni,
meghallgatnám dobbanó szívét.
Szeretném egy holdvilágos estén
ellopni a nefelejcs színét.

Hallgatni a csöndes éjszakában,
mirõl beszélnek a csillagok,
megkeresni sûrû erdõ mélyén
a csend útján surranó titkot.
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