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ÁDÁM ÉS AZ ÉLET FÁJA 

Stephen Kaung: Krisztus a Teremtés könyvében, 1. rész 

 

Ez az üzenet élőszóban hangzott el a Virginia állambeli Richmondban, az Egyesült Államokban, 

1982. januárjában. Ezt az igeszolgálatot hét másik követte, melyek Krisztust mutatják be nyolc 

személy életén keresztül a Teremtés könyvében. 

A Biblia első könyve, a Teremtés, az életrajzok könyve. Néha úgy gondoljuk, a Biblia olyan 

könyv, mely különféle tanokat, tanításokat és igazságokat tartalmaz. Ez egyfelől igaz is. 

Amikor azonban kinyitjuk a Bibliát, azt látjuk, hogy az első könyve csupa életrajzot tartalmaz. 

Igaz, hogy vannak tanítások, tanok és igazságok benne, mégsem úgy írták meg, mint tanítások, 

tanok vagy akár igazságok könyvét. Úgy írták meg, mint életrajzok gyűjteményét. Miért van 

ez? Hogy megláthassuk, Isten számára nem elsősorban a tanítás a fontos. Isten számára az 

ember a fontos. Őt az ember érdekli; az Ő célja az emberrel kapcsolatos. Isten munkája az 

emberben van; és Ő addig munkálkodik az emberben, míg az ember el nem jut arra, amit Isten 

eredetileg tervezett a számára. 

A Teremtés könyve alapvetően nyolc személy életrajzát tartalmazza, bár másokat is megemlít. 

Isten valamilyen munkát végzett ennek a nyolc embernek az életében, és mindegyiküknek van 

egy-egy jellegzetes vonása. Valamilyen jellemző szimbólum, mely mintegy védjegyükként 

kifejezi, amit Isten az életükben elvégzett. Amikor pedig ezt a nyolc személyt összefogjuk, 

megkapjuk az Isten szíve szerinti embert. Bizonyos értelemben mind a nyolcan Krisztus 

előképei. Mindegyikükben látunk valamit Krisztusból. És amikor összetesszük őket, Krisztust 

látjuk, az Isten szíve szerinti embert. Utána pedig fel tudjuk az egészet nagyítani, és 

kijelenthetjük, hogy Isten célja az emberrel nem egyénenként valósul meg, hanem Istennek 

az emberekkel kapcsolatos célja az egyesült, testületi ember. Ezért bármit is végzett Isten 

ebben a nyolc személyben (ami jellemző képe csak annak az adott embernek), azt Isten 

mindannyiunkban el fogja végezni. És együtt, Krisztus testeként mi is ugyanezeket a 

jellemzőket fogjuk felmutatni Isten dicsőségére. Erről szól a Teremtés könyve. 

Az első személy, akiről szó van, természetesen Ádám, és Ádámmal együtt a fa, az élet fája. 

Isten az embert a maga képére alkotta. Ez nem a külső megjelenésére utal, mert a kép a belső 

minőséget jelenti – a belső erkölcsi és szellemi hasonlóságot. Amikor Isten megalkotta az 

embert, a saját képére teremtette, ugyanazzal a belső erkölcsi és szellemi hasonlósággal. 

Emiatt az ember képes Istent befogadni. Az ember képes Istent magában megtartani, és 

Istennel az életben egyesülni. Ez a szépsége Isten alkotásának. 

Amikor Isten embert alkotott, pusztán a vörös földet használta az ember külsejének 

megformálásához. Az ember nagyon olcsó anyagokból áll, éppen, mint a vörös föld. A 139. 

zsoltárban azonban mégis azt mondja, hogy félelmetesen csodálatos alkotás vagyunk, és ez 

igaz. Ha megnézzük az emberi testet – ha kielemezzük a talaj és a testünk anyagát – azt 

találjuk, hogy ugyanazokat a kémiai anyagokat tartalmazzák. Isten az embert vörös földből 

készítette, és mégis oly félelmetesen csodálatos lett. A testünk egy csoda, de ez csak a dolgok 

kisebbik része. 
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Az ember nem csak testből áll, bár fizikai lényként is csodálatos. De az ember erkölcsi és 

szellemi lény is. Más szóval, mivel az ember Isten képmására lett alkotva, minden más 

teremtménytől különbözik. Isten vörös földet használt az emberi test megalkotására, majd az 

„élet leheletét” lehelte az orrába. És a Biblia azt mondja: „Így lett az ember élő lélekké.” Az 

embernek teremtése során lett teste, mely vörös földből készült. Ezzel a testtel érzékelni 

tudjuk a minket körülvevő fizikai világot az öt érzékszervünkön keresztül. Amikor pedig Isten 

lehelete behatolt ebbe a testbe, az ember élő lélekké lett. A lélek egyszerűen azt jelenti, hogy 

az ember élővé vált. Megelevenített élet van benne, megteremtett élet. Tud gondolkozni. Ki 

tudja fejezni magát. Tud érezni. El tud dönteni dolgokat. Akarata, gondolatai és érzelmei 

vannak. Ezáltal a lélek által van az ember tudatában önmagának. Honnan tudjuk, hogy 

vagyunk? Onnan, hogy gondolkodunk, érzünk, és van akaratunk. Ettől vagyunk tudatában 

önmagunknak. 

Az élet lehelete belépett az emberbe, mely azután szellemévé vált, emberi szellemmé. Van 

lelkiismeretünk, intuíciónk és Istennel való közösségünk. Mivel Isten szellem, és nekünk is lett 

emberi szellemünk, imádni tudjuk Istent a szellemünkkel. Isten szellem, és aki Őt imádja, 

szellemben és igazságban kell imádnia. Van tehát szellemünk, és ennek a szellemnek a 

segítségével lehetünk tudatában Istennek. Így lett tehát az ember csodálatosan megalkotva – 

bámulatos test, csodálatos lélek és rendkívüli szellem. 

Ami a teremtést illeti, az ember teljesen készre lett formálva. Ami viszont Istennek az ember 

teremtésével kapcsolatos célját illeti, az még betöltésre vár, azt még be kell fejezni. Ez nagyon 

fontos. Ha csak a teremtés cselekedetét nézzük, úgy Isten az embert tökéletesre alkotta. 

Semmi sem hiányzott belőle, éppen úgy, mint egy kisbaba esetében. Amikor egy csecsemő 

megszületik, mindene tökéletes, ha csak a testének részeiről beszélünk. Mégis, ennek a 

babának fel kell növekednie az érettségre, felnőtt férfivá vagy nővé kell válnia. Ez a születés 

célja, és ennek fokozatosan kell kifejlődnie. Amikor Isten keze megalkotta az embert, 

tökéletesre alkotta, semmije sem hiányzott, azonban ami Isten célját illeti a megteremtésével 

kapcsolatban, annak még be kell teljesülnie és el kell végződnie. Honnan tudjuk ezt? 

Isten az embert valójában egy edénynek formálta. Az edény nem a végcél; az edény csak egy 

eszköz a célhoz. Az edény arra való, hogy megtöltsék valamivel. Amikor az edény a megfelelő 

dologgal telik meg, akkor annak az edénynek a célja beteljesült. Tegyük fel, hogy készítettünk 

egy csészét. Lehet, hogy gyönyörű csésze lett, de ha nem töltjük meg vízzel, akkor soha nem 

teljesül be a vele kapcsolatos cél. Ha azonban a csésze megtelt vízzel, akkor elmondhatjuk, 

hogy a vele kapcsolatos szándékunk beteljesült. 

Ne feledjük tehát, hogy az ember edénynek készült Isten számára, és nem valamilyen más 

célra készült. Csakis miután az ember meg lett töltve Istennel, akkor teljesülhet be Istennek 

az ember teremtésével kapcsolatos célja. Ezért van, hogy ha valaki nincs betöltve Istennel, 

akkor az mindig üres. Megtölthetjük arannyal, ezüsttel, de akkor is üres. Ahogyan Szent 

Ágoston mondta: „Ó, Isten, a lelkem soha nem talál nyugalmat, míg nem nyugszik meg 

Benned, mert a Te számodra lett teremtve.” Ezért, miután Isten az embert megteremtette, 

egy kertet ültetett, Éden kertjét. „Éden” azt jelenti, „élvezet, gyönyörűség”. Gyönyörkertet 

alkotott Isten. És ebben a kertben mindenféle gyümölcsfát ültetett. Ezek nem csak a szemnek 

voltak szépek, hanem enni is lehetett róluk. Minden gyümölcs az ember fizikai testének 
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táplálását szolgálta. Isten megalkotta ezeket a fákat Éden kertjében, a kert közepében pedig 

elültette az élet fáját, az élet fája mellé pedig a jó és a rossz tudásának a fáját. 

És Isten azt mondta az embernek: „A kert minden fájáról szabadon ehetsz, kivéve a jó és a 

gonosz tudásának fájáról. Mert azon a napon, amikor arról eszel, bizonyosan meghalsz.” Miért 

van az, hogy miután Isten megteremtette az embert, egy kertbe helyezte őt? Mondhatjuk, 

hogy azért, mert azt akarta, hogy az ember élvezhesse mindazt, amit Isten teremtett. Ez igaz 

is. De miért került az Isten által ültetett kert közepére az élet fája? Nem volt az embernek már 

eleve élete? 

Az ember élő lélek. Az emberben megelevenítő élet van belül. Az ember járni, beszélni, 

gondolkodni tud; az ember sok mindent tud csinálni. Az ember él. Miért mondja akkor a Biblia 

hangsúlyozottan, hogy a kert közepébe ültette Isten az élet fáját? Mert az élet fája 

szimbolikusan Isten életét, az isteni életet jelképezi. Más szóval, Isten mintegy odatette a saját 

életét egy fa formájában. Miért teszi Isten az életét egy fa formájába? Azért, mert ez 

elérhetővé teszi az Ő életét az ember számára. Az ember le tudja szakítani a fa gyümölcsét, 

és meg tudja enni. Így az ember be tudja fogadni magába az isteni életet. Isten elérhetővé 

teszi az Ő életét az ember számára. Istent nem elégítette meg az, hogy pusztán embert 

teremtsen, hogy teremtett életet adjon neki. Isten szándéka az volt, hogy az embernek az Ő 

saját, nem teremtett, isteni, örökkévaló életét adja, hogy így Ő és az ember eggyé 

olvadhassanak. Ez Isten szándéka.  

A kert közepében tehát ott volt az élet fája, és ez megmutatja nekünk Istennek az ember 

teremtésével kapcsolatos valódi szándékát. Isten azért teremtette az embert, hogy az ember 

Istent magába fogadhassa, és egyesüljön Istennel az életben, szeretetben és szándékban. Ez 

Isten célja. „Mert azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a 

Fia képmásához” (Róma 8,29). Isten azt akarja, hogy befogadjuk az Ő életét, és hasonlóvá 

váljunk az Ő egyszülött Fia képmásához, hogy olyanok legyünk, mint Ő.  

Az élet fája mellé azonban Isten egy másik fát is elhelyezett, a jó és a gonosz ismeretének a 

fáját. Ez nem közönséges fa, nagyon is különleges. Nem almafa, körtefa vagy barackfa. 

Mindezek jó táplálékot adnak, gondoskodni tudnak a fizikai test tápanyagszükségletéről. 

Abban az időben az ember még nem evett húst, a gyümölcs volt a tápláléka. Isten testet adott 

az embernek, és ellátta mindazzal a jó táplálékkal, amire testének szüksége volt. A kert 

minden fája táplálékul szolgált a testnek, sok különféle ízzel, hogy ne váljon unalmassá vagy 

egysíkúvá. Isten tényleg szereti az embereket. 

Ott van viszont az élet fája, melynek másféle gyümölcse van. Isteni életet ad nekünk; életet 

ad a szellemünknek, hogy bennünk lehessen Isten élete; bennünk, a szellemünkben. És ott 

van a jó és a rossz tudásának fája. Ez a fa különbözik a többitől. Ez az ismeret, a tudás fája. 

Milyen ismeretről van szó? A jó és a rossz ismeretéről.  

Van, aki azt gondolja, hogy volt egy rossz fa is az Éden kertjében – a jó és a rossz tudásának 

fája. Gondoljátok, hogy Isten ültetne bármilyen rossz fát is az Éden kertjébe? Minden fa jó 

volt. A jó és a rossz tudásának fája sem rossz fa. Sőt, valójában az összes többinél jobb, a 

legjobbat, az élet fáját kivéve, mert az élet fája a szellemünk táplálására van. A jó és a rossz 

tudásának fája a lelkünknek szánt gyümölcs. A többi fa pedig a testünk táplálását szolgálja. Az 
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ismeret, a tudás a lelkünk számára van. A világ minden ismerete közül nincs nagyobb, mint a 

jó és a gonosz ismerete. 

Ma nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a technológia korszakában élünk. Dicsekszünk a 

tudománnyal és a tudományos felfedezéseinkkel. Olyan sokra tartjuk a tudományt, mintha az 

lenne minden. De ne feledjük, a világ minden ismerete és tudása közül a legmagasabb ismeret 

nem a tudomány, nem a fizikai dolgok ismerete. A legmagasabb szintű tudás a jó és a rossz 

ismerete. Annak ismerete, hogy el tudjuk dönteni valamiről, hogy jó vagy rossz, hogy mi 

helyes és mi helytelen. Ez az erkölcsi ismeret, etika, logika, filozófia, racionális tudás. Semmi 

sincs magasabb a racionális tudásnál. Mi racionális lényeknek hívjuk magunkat, mert annyira 

racionálisak vagyunk, annyira logikus gondolkodásúak. Meg tudjuk ismerni, hogy mi jó és mi 

rossz. Ez a legmagasabb szintű tudás. Kínában az egész irodalmunkban, kultúránkban és 

oktatásunkban a racionális tudást tartjuk a legmagasabb szintű ismeretnek. Ez tehát nem 

rossz fa, de halált jelent, ha az élettől függetlenül jutunk hozzá. 

Miért helyezte Isten az embert az Éden kertjébe úgy, hogy a kert közepén ott volt az élet fája 

és a jó és a rossz tudásának fája? Miért mondta Isten, hogy az embernek soha nem szabad a 

jó és a gonosz ismeretének erről a fájáról ennie, mert, ha megteszi, bizonyosan meghal? Úgy 

vélem, ez azért van, mert Isten az embert a Maga képmására teremtette. Isten Maga a szabad 

akarat. Más szóval, Isten szabad. Istennek van akarata. Bármit szeretne, megteheti. És amikor 

Isten embert teremtett, szabad akaratként teremtette őt. Isten akaratot adott nekünk, és 

mivel szabad akaratunk van, szabadok vagyunk. Szabadon azt választhatjuk, amit akarunk. 

Isten tiszteletben tartja a szabad akaratunkat. Ezért Isten megadta az embernek a lehetőséget 

szabad akaratának gyakorlására, hogy ő maga válasszon. Isten nem azért ültette az élet fáját 

az Éden kertjébe, hogy utána azt mondja az embernek: „Most akkor egyél róla! Rajta, nincs 

más választásod, enned kell róla!” Isten nem tett ilyet. 

Hanem ehelyett mellé tett egy másik fát. Egyfelől Isten azt mondta az embernek, hogy 

„mindegyik fáról ehetsz”. Persze, ha azt mondják nekünk, hogy mindegyik fáról ehetünk, nem 

kérdés, hogy a kert közepén álló fa kelti fel leginkább a figyelmünket. Más szóval, azt sugallja: 

Ez az a fa! Isten pedig azt mondta: „Ne egyél a jó és a rossz tudásának fájáról! Ne egyél róla!” 

Azzal, hogy ezt mondta, Isten valójában arra utalt: „Az élet fájáról kellene ennetek!” Sajnos, 

az ember nem vette a célzást. Pedig biztosan értette. 

Isten az embernek más ok miatt parancsolt: „De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne 

egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.” Isten szerette az embert, és nem 

akarta, hogy az meghaljon. De nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy bár az ember minden 

teremtmény fölött van, viszont a Teremtő alatt. Néha megfeledkezünk erről, és azt gondoljuk, 

fölötte vagyunk mindennek, még Istennek is. Isten ezért parancs alá helyezte az embert, hogy 

megmutassa: igaz ugyan, hogy az ember minden fölött áll, de van Valaki, aki őfölötte van. Van 

Valaki, akinek engedelmeskednie kell, így az ember tudhatja a helyét a világegyetemben. Isten 

nem erőltette rá az embert, hogy az Ő akaratát cselekedje. Odahelyezte az ember elé az Ő 

akaratát, és hagyta, hogy az ember szabadon válasszon. Ha az ember az élet fáját akarta volna 

választani, megtehette volna. Ha a jó és a rossz ismeretének fáját akarta választani, azt is 

megtehette. Isten megadta az embernek a választás lehetőségét, mert az embert szabad 
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akarattal teremtette. Mi értelme a szabad akaratnak, ha nincs választási lehetőség, vagy ha 

nem tud választani?  

Isten tiszteli az embert, akit teremtett. Az ember előtt két fa állt: az élet fája és a jó és a rossz 

tudásának fája. Isten pedig ez elé a két fa elé helyezte az embert, és hagyta, hogy maga 

válassza meg a sorsát. Vajon az élet fáját fogja választani, és így befogadja magába Isten 

életét, eggyé válik Istennel, betöltve Istennek az ő megteremtésével kapcsolatos célját? Vagy 

inkább a jó és a rossz tudásának fáját választja, azaz, nem vágyik Isten életére, hanem azt 

akarja, hogy a saját lelke legyen egyre fejlettebb? Vajon a saját tudását akarja növelni, és 

magát istenné tenni, Istentől függetlenül, kijelentve az Istentől való függetlenséget? Azt is 

megteheti, mondván: „Nincs szükségem Istenre. Magamat teszem istenné.” 

A tudás nem rossz. A jó és a rossz tudása kétségtelenül helyes ismeret. Katasztrofális viszont, 

ha megvan a jó és a rossz ismerete, de nincs meg hozzá az erő, hogy a jót tegyük és őrizkedjünk 

a rossz cselekvésétől. Ez halált jelent, és éppen erről van szó. Nincs semmi baj a tudással, nincs 

semmi rossz abban, ha ismerjük, mi a jó és mi a rossz. Kell is, hogy ismerjük. De sajnos, Isten 

élete nélkül a tudás csak halált hoz, nem életet. Ez azért van, mert megvan a tudásunk, de 

nincs meg hozzá az erőnk, hogy azt tegyük, amiről tudjuk, hogy jó, és hogy ne tegyük, amiről 

tudjuk, hogy rossz. A Róma 7-ben így kiált fel az ember: „Ó, én nyomorult ember, miért vagyok 

ennyire nyomorult? Tudom, hogy mi a jó, de nem tudom azt cselekedni. Tudom, hogy mi a 

rossz, de mégis megteszem. Nem tudom nem megtenni, ezért halálos ítélet alatt vagyok.” Ez 

tehát halált hoz. 

Isten életében van ismeret, de ez az ismeret életet hoz. „Az az örök élet, hogy téged, az 

egyetlen igaz Istent ismerjenek, és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17,3). Mi az örök 

élet? Az örök élet is ismeret, de ez élő ismeret. Azaz nem csak tudjuk, hanem az erő is megvan 

hozzá, hogy tegyük vagy ne tegyük. Ez a különbség! Isten pedig annyira szereti az embert, 

hogy az Ő életét akarja az embernek adni. Isten életével pedig meglesz a tudása is, és a 

tudással együtt az erő is ott lesz, hogy az ember meg tudja tenni, amit kell. 

Az ember választhat, hogy Isten életét akarja, vagy a jó és a rossz ismeretét. Mi a különbség? 

Az élet fája Isten életéről, az isteni életről beszél. A jó és a rossz tudásának fája arról a 

racionális ismeretről beszél, mely az emberben Istentől függetlenül alakult ki. Ha az élet 

fájáról eszünk, akkor Isten élete lesz a szellemünk élete, mert Isten élete a szellemünkben 

lakozik. A jó és a rossz tudásának fája az elménkben lakozik, a lelkünkben. Isten élete bennünk 

nem más, mint a hit élete. A racionális tudás élete pedig nem más, mint az értelem, a 

gondolkodás élete. Az élet fája bennünk az engedelmességről szóló élet, a jó és a rossz 

tudásának a fája bennünk viszont a függetlenségről szóló élet. Az élet fája bennünk az Istennel 

való egybeolvadás élete, Istentől való függésben, Istennel való járásban, Isten követésében. 

A jó és a rossz tudásának fája viszont az Istentől való elkülönülés élete, a próbálkozás arra, 

hogy az ember magát istenné fejlessze. Az egyik örök életre vezet bennünket, a másik halálba 

visz. Ez a különbség a két fa között, és Ádámnak döntenie kellett. 

Sajnos, ősatyánk rosszul választott. Az élet fájának elfogadása helyett az ember az Istentől 

való függetlenségét nyilvánította ki. Az embert megkísértette annak lehetősége, hogy saját 

magát fejlessze tovább, és megpróbáljon istenné válni. Az eredmény pedig az lett, hogy nem 
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istenné tette magát, hanem ördöggé. Ahelyett, hogy Isten képére formálódott volna, az ördög 

képére deformálódott. Az ember kiűzetett az Éden kertjéből, az élet fájához vezető utat pedig 

kérubok őrizték lángpallosokkal. Más szóval, az élet fájához vezető út teljesen le lett zárva az 

ember előtt. Ez az emberi történelem tragédiája. 

Egyetlen ember engedetlensége által mindenki bűnössé vált. Úgy születünk, hogy bennünk 

van a jó és a rossz tudása. Az élet vezérlőelve Ádámban nem más, mint a jó és a rossz ismerete. 

Az emberek a jó és a rossz tudásának vezérlőelve szerint élnek. Ez a legjobb, ahogy élhetünk. 

És emiatt mindannyian halálos ítélet alatt vagyunk. Istennek hála azonban, hogy elküldött egy 

második Embert ebbe a világba – Krisztust. A második Ember, aki ebbe a világba jött, maga az 

élet. Ő az élet fája, és azért jött, hogy életet kínáljon az emberiségnek. Krisztust a Golgotán 

keresztre feszítették. 

Mi a kereszt? Ma úgy gondolunk a keresztre, mint valami gyönyörű szép, dicsőséges dologra. 

Az emberek aranyból készítenek kereszteket, és a nyakukba akasztják. De, amikor Krisztus 

meg lett feszítve, az a kereszt nem volt sem sima, sem szép. Sőt, az 1Péter 2,24 azt mondja: 

„a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára”. Amikor egy gonosztevőt meg akartak 

feszíteni, kivágtak hozzá egy fát. Nem próbálták simára gyalulni és megszépíteni, mielőtt a 

bűnözőt rászegezték. Nem, az csak egy kivágott fa volt, kemény és durva. 

A mi Urunkat, Jézust egy fán feszítették meg. Azért, mert mi a jó és a rossz tudásának a fájáról 

ettünk, Krisztus egy fán ízlelte meg értünk a halált. Meghalt a bűnnek. Ezért ez a fa először is 

a jó és a rossz tudásának a fáját jelképezi. Nekünk kellene ezen megfeszíttetnünk. Mi ettük 

azt a gyümölcsöt, és nekünk kellene megfeszíttetnünk ezen a fán, de ehelyett az Úr Jézus 

ízlelte meg a halált minden emberért, minden teremtményért. Ő lett megfeszítve azon a fán 

a mi helyünkben. De hála Istennek, miután az Úr Jézus meg lett feszítve azon a fán, az a fa egy 

másikká változott át, az élet fájává. Az Ő halálából, az Ő oldalából vér és víz jött ki – vér az 

engesztelésért, a bűneink bocsánatáért, és víz, hogy életet adjon nekünk, hogy új életet 

kaphassunk. Halála és feltámadása által Krisztus kibocsátotta az Ő isteni életét, a saját életét 

nekünk. Az életet a kereszt, az élet fája által teszi elérhetővé számunkra. A kereszt nélkül az 

Ő élete megmarad Önmagában. Mit mondott az Úr Jézus, amikor görögök jöttek oda, mert 

látni akarták Őt? Azt mondta, hogy „eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia”. De mit 

jelent ez? Így folytatta: „Ha a földbe hullott gabonamag el nem hal, egyedül marad. Ha 

azonban meghal, sok gyümölcsöt terem.” 

A kereszt nélkül is ott volt Isten élete, az isteni élet Krisztusban, de így egyedül csak Őbenne 

volt. Jézus az életét Isten felbonthatatlan élete szerint élte. Micsoda életet élt Ő! De egyedül 

Őbenne volt ez az élet. A halál által, a kereszt által történt, hogy ez az élet mindenki számára 

elérhetővé vált, aki hisz Benne. A kereszt által az élet kiáradt, hogy mi, akik hiszünk Benne, 

magunkba fogadhassuk az Ő életét. Egyfelől, az Ő megváltó munkájának meg kell szabadítania 

bennünket a jó és a rossz tudása fájának hatásától. Az Úr Jézusnak el kell vennie a bűneinket; 

meg kell ízlelnie a halált értünk, hogy kikerülhessünk az ítélet alól, a halálból az életre. Neki 

kell elvégeznie az talaj megtisztításának negatív munkáját. Utána pedig elvégzi a pozitív 

munkáját annak, hogy az Ő életét adja nekünk. 
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A Golgota keresztje által az emberiség egy második esélyt kapott. Választhatunk! Ne okoljuk 

Ádámot, mondván, a rosszat választotta a számunkra. Isten egy második esélyt ad, hogy mi 

magunk is válasszunk. Kit fogunk választani? Ádámban van a jó és a rossz tudásának a fája. 

Krisztusban van az élet fája. Egy ember engedetlensége folytán sokan lettek bűnösökké, de 

egy ember engedelmessége révén sokan lettek megigazulttá. Az élet fáját választjuk, vagy 

inkább még mindig a jó és a rossz tudásának a fájánál maradunk? Ti mit akartok? 

Jézus Krisztus evangéliuma (győzelmi híre) az, hogy Ő azért jött, hogy elvegye a jó és a rossz 

tudása fájának hatását, ami halált jelent az életünkben. Azért jött, hogy a saját életét ajánlja 

fel nekünk, hogy bárki, aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Istennek hála, 

hogy ti már választottatok, ti Krisztust választottátok, az életet választottátok, és 

befogadtátok magatokba az Ő életét. Az Ő élete bennetek a ti életetek vezérlőelve ma. 

Elérkeztünk tehát a két különböző alapelvhez, melyek az életet vezérelhetik. Ez két, egymástól 

eltérő életmód, az életnek két különböző törvénye. Az egyik élet-elv az, hogy az isteni élet 

által élünk. A másik élet-elv pedig az, hogy a jó és a rossz tudása szerint élünk. 

Amikor még nem hiszünk az Úr Jézusban, a jó és a rossz tudása szerint élünk; ez a legjobb, 

ahogyan élhetünk. Ha valamit rossznak tartunk, arra azt mondjuk, „Ne tedd!”. Amit meg jónak 

tartunk, arra azt mondjuk, „Ez olyan dolog, amit tenned kéne”. Gondolkodunk ezeken; 

érveléssel kigondoljuk, megmagyarázzuk. És az alapján, amit magunkban végiggondoltunk, 

eldöntjük, hogy akkor az adott dolgot nem kellene tennünk. Az érvelésünk valószínűleg nem 

racionális, de magunkról azt gondoljuk, hogy nagyon racionálisak vagyunk. De még ha az 

érvelésünk valóban racionális is és helyes, mit tapasztalunk? Azt találjuk, hogy amit helyesnek 

gondolunk, nem tesszük, amit meg helytelennek tartunk, azt csináljuk. Ilyen volt az életünk, 

és ezért voltunk ítélet alatt. De miután befogadtuk magunkba Krisztus életét, miután ettünk 

az élet fájáról, onnantól kezdve az életünk vezérlőelve, mely alapján éljük az életünket, többé 

nem a jó és a rossz tudásának fája kellene, hogy legyen. Az isteni életnek kellene vezérlőelvnek 

lennie az életünkben. Nem látjuk ezt? 

Ez nem azt jelenti persze, hogy a keresztény ember ne vegye komolyan, mi helyes és mi 

helytelen, mi jó és mi gonosz. Ez bizonyosan nem így van. Egyesek annyira szuperszellemivé 

válnak, mintha felette lennének az erkölcsi normáknak, és mindenféle rossz dolgot is 

elkövethetnének, és az úgy rendben van. Nem, egyáltalán nincs rendben. Nem vagyunk ál-

szellemiek, olyan értelemben, hogy még a jót és a rosszat, a helyest és helytelent is figyelmen 

kívül hagyhatjuk. De, mint keresztényeknek, egy magasabb vezérlőelv szerint kell élnünk. Ez 

a vezérlőelv pedig Isten élete, az isteni élet. Mi eszerint a vezérlőelv szerint élünk. Más szóval, 

nekünk a jó nem elég jó. 

Milyen kár, hogy sok keresztény ma azt kérdezi: „Ez rossz vajon?” Sok fiatal keresztény jön 

hozzám, és kérdezi: „Ezt és ezt fogom csinálni. Szerinted ez jó vagy rossz? Mit gondolsz, helyes 

ez vagy helytelen? Gondolod, hogy ez bűn?” Hogyan értik ezt? Úgy, hogy ha ez a dolog nem 

bűn, ha ez a valami nem rossz, ha ez nem helytelen, akkor megtehetik. Még mindig a jó és a 

rossz tudása vezérli őket. Az emberekkel való bánásmódunk során vajon még mindig eszerint 

járunk el? Ha azt gondoljuk, hogy valami jót tettünk, és az emberek félreértenek bennünket, 

azt gondoljuk, hogy jogunk van visszavágni, csak mert valami jót csináltunk? Ha valami rosszat 

tettünk, azzal tisztában vagyunk, hogy rosszak vagyunk. „Rendben, ezt elfogadom.” De ha jók 
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vagyunk, akkor hogyan reagálunk? Isten bennünk lévő élete szerint, vagy a jó és a rossz 

normái szerint? 

Ne feledjétek, hogy nekünk, keresztényeknek az életünk vezérlőelve az isteni élet, Isten élete. 

Számunkra nem az a kérdés, hogy valami jó-e vagy rossz. A mi kérdésünk ez: „Az élettől van 

ez, vagy nincs az élettől?” Nem az kérdés, hogy „És velem mi lesz?”, hanem az a kérdés, hogy 

Isten mit gondol. Mi sokkal magasabb szinten élünk, mert Krisztusban van az élet fája. Ennek 

az elvnek az alapján élünk. Milyen kár, hogy gyakran ott találjuk magunkat a jó és a rossz 

szintjére lecsúszva! Még mindig azon vitatkozunk, hogy kinek van igaza, kinek nincs, te rosszul 

látod, én jól! Ez jó, ez rossz, mintha ez elég is lenne a kérdés eldöntéséhez. Nem, ennél 

magasabbnak kellene lennie! Lehet valami jó, de lehet, hogy nem Isten akarata. Azt kell 

megkérdeznünk: Az élettől való ez? Lehet, hogy néha szenvedünk valamennyit, de belül 

érezzük, hogy telve vagyunk élettel. Máskor meg nagyon erősen érvelünk amellett, hogy 

igazunk van, de minél inkább bizonyítjuk az igazunkat, annál halottabbnak érezzük magunkat 

belül. Ilyen a keresztény lét, mert a keresztények más szabályok mentén élik az életet. 

Tehát ez többről szól, mint pusztán arról, hogy életet kaptunk. Miután befogadtuk Krisztus 

életét, ez az élet azt munkálja bennünk, hogy mi eszerint az élet szerint éljünk; ne csak a jó és 

a rossz ismerete vezéreljen bennünket. Ennél a mi életvitelünknek sokkal magasabbnak kell 

lennie! Isten bennünk lévő isteni életének kell vezérelnie bennünket. Ha pedig ez történik, 

akkor az az isteni élet elkezd bennünk alakot ölteni. Fokozatosan, lépésről-lépésre 

átformálódunk Isten Fia képének hasonlatosságára. Mit jelent az Isten Fiának a képe? Az 

erkölcsi, szellemi karaktert jelenti. Isten azt akarja, hogy ne csak befogadjuk az Ő életét, 

hanem hogy kövessük is ezt az életet, éljünk ezáltal az élet által. És ahogyan éljük ezt az életet, 

ez az élet fel fog növekedni az érettségig, és mi eljutunk a felnőttkorra, a Krisztus teljességét 

elérő nagykorúságra. Ez Isten célja.  

Az élet fájában láthatjuk Istennek az emberrel kapcsolatos szándékát. Habár Ádám elbukott 

ez előtt a fa előtt, Isten felajánlotta nekünk Krisztusban az élet fáját. A lángpallos pedig a mi 

Urunkra sújtott le. Őt ölték meg mihelyettünk, hogy az élet fájához vezető út újra 

megnyílhasson, és minket meg lehessen hívni hozzá. És miután vettük az életnek ezt a fáját, 

járhassunk is ebben az életben. Az Úr segítsen bennünket ebben. 

 


