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A tiltott fa
És vette az Úr Isten az embert, és helyezte õt az Éden kertjébe,
hogy mûvelje és õrizze azt. És parancsolt az Úr Isten az embernek,
mondta: A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról,
bizony meghalsz. És mondta az Úr Isten: Nem jó az embernek
egyedül lenni; szerzek neki segítõ társat, hozzá illõt. 1Móz. 2:15-18
Isten megteremti az embert, mert mindennél jobban vágyott rá.
Behelyezi a kertbe, hogy õrizze és mûvelje azt. Éva ekkor még nem él.
Megparancsolja Ádámnak, hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról ne
egyen, mert akkor meghal. A többirõl ehetett. Ádám ekkor halhatatlan
volt, nem halandó ember, örök élettel rendelkezett. Isten tiszteletben
tartja a szabad akaratunkat, nem korlátozza a szabadságunkat, ember
se teheti meg, mert az uralkodás a másikon, ha mégis megteszi. Isten
nem uralkodik az emberen, soha nem is tette, az embernek se engedte meg.
Nézzük meg, amit Ádámnak mond: “A kert minden fájáról bátran
egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely
napon eszel arról, bizony meghalsz.” Itt átadja a döntés jogot az embernek. Megmondta, hogy mi lesz a következménye, ha még is eszik róla.
De vajon miért is helyezte Isten ezt a fát a kertbe és miért kellett azt is
odaültetni? Nem beszélünk addig engedelmességrõl, ameddig nincs ott
a választás az engedetlenségrõl is, mert akkor nem lenne mibõl választani. Isten biztosította nekik a lehetõséget a választásra. Természetesen, ha nem ülteti oda azt a fát, akkor most nem lenne ennyi gondunk,
bajunk. Viszont, szabad döntésünk sem lenne. Kiskorúságban maradnánk és mindig Isten mondaná meg, hogy mit tegyünk és mit ne. Olyanok lennénk mint egy robot, vagy egy kis csecsemõ, akit pelenkáznak
és etetnek, de ez nem így van annak köszönhetõen, hogy szabadságjogot kaptunk. Isten nem akarja, hogy pelenkás keresztények maradjunk, hanem azt szeretné ha folyamatosan épülnénk, növekednénk a
tudásban. Magad döntheted el, mi legyen a sorsod. Eldöntheted, hogy
akarod-e Istent az életedben, engedelmeskedsz-e neki, vagy sem.
Eldöntheted, hogy a testi dolgoknak, vagy a szellemi dolgoknak engedsz. Nem kötelezõ Õt szeretned, vagy dicsérned, imádnod. Ez csak
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a te döntéseden múlik. Ugyanis, senkit nem vonhatsz felelõsségre a
saját döntéseid miatt, még Istent se, de a sátánt se.
Jézus pedig mondta neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Mát. 22:37
Itt is a szabadságodat olvasod. Abban is te dönthetsz, hogy megteszed-e amit Jézus kér. Arra kér, hogy szeresd Istent. Te tedd meg, mert
nem úgy teremtett, hogy automatikusan, bábuként kell szeretned Istent.
A szeretet benned van, de senki nem kényszerít, hogy mikor és kinél
használd. Tehát, nem azt mondja, hogy Isten rád kényszeríti, hanem
azt, hogy te tedd meg. Ha rád kényszerítené az akaratát, nem is rendelkeznél szabad akarattal! Az ellenséged, a sátán, megpróbálja befolyásolni döntéseidet. Azt akarja elérni, hogy ne szeresd Istent. Azt
akarja, hogy neki engedelmeskedj, ahogy azt a drága õsszüleink tették.
A sátán rávehet, hogy másképpen dönts. Te döntesz, mert Isten így
teremtett bennünket. Ez egy csodálatos ajándék a Teremtõtõl. Nézzük
tovább, hogyan folytatja.
Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítõ társat,
hozzá illõt. 1Móz. 2:18
Isten úgy látta, az ember egymagában nem teljes, társra van szüksége. Itt megjegyzem, mert fontos! Nem Ádámot és Bélát teremtetette egymás mellé, nem is Évát és Mariskát, hanem Ádámot és Évát. A homoszexualitás a sátán hazugsága. Isten elõtt utálatos és így nem is tõle
van, hiába próbálják a nyakába varrni, hogy õk így születtek.
Azért adta õket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az õ aszszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonynéppel
való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak
férfiakkal fertelmeskedtek, és az õ tévelygésüknek méltó jutalmát
elvevtték önmagukban. Róm. 1:26-27
És formált az Úr Isten a földbõl mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek

4.

www.ujteremtes.hu

nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember az élõ állatnak,
az annak neve. És nevet adott az ember minden baromnak, az ég
madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illõ
segítõ társat nem talált. 1Móz. 2:19-20
Elég érdekes, hogy a társkeresésnél nem a szavával teremtett állatokból és madarak közül keresett, hanem a földbõl formált - ahogy az
embert - és azt vitte oda Ádámnak. Csodás látvány lehetett, amikor leteszi elé õket és vár, hogy melyiknek milyen nevet ad: “de az embernek
hozzá illõ segítõ társat nem talált.” Természetesen nem feleségre gondolt itt Isten, hogy valamelyik állat lesz az. A segítõ társunk egy hûséges
kutya, vagy egy ló is lehet, ami akár a magányunkat is csillapíthatja.
Bocsátott tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és az elaludt.
Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be
annak helyét. És alkotta az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberbõl, asszonnyá, és vitte az emberhez. 1Móz. 2:21-22
Ádám, felnõtt férfi volt, annak teremtette az Úr. Volt, aki megkérdezte volt-e köldöke. Nem hiszem, mert nem az anya méhében fejlõdött ki
mint mi, így köldökzsinórra nem volt szüksége, amin keresztül táplálkozott volna. Számunkra az is furcsa, hogy nem volt gyermekkora mint
nekünk. Isten azonnal felnõtté teremtette meg õt. Miért gondolom így?
Azért mert számomra egyértelmûvé teszi az Ige: “Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.” Isten nem volt gyerek,
tehát az Õ képe és hasonlatossága is felnõtt. Abban is biztos vagyok,
nem mondja egy gyereknek, hogy szaporodjon, sokasodjon, mert nem
ivarérett. Nem tudna megtermékenyülni. Ez ad magyarázatot arra is,
hogy az állatok is szaporodó korúak voltak és nem éretlenkorúak. Egy
gyerek nem kap olyan utasítást, amit nem tud megtenni.
A másik, hogy a földet és a rajtalévõket se bízza egy gyerekre. Nem
lenne méltó Istenhez. A következõ bizonyítékom, Ádám feleséget kapott az Úrtól még azon a napon. Egy gyerek nem házasodik. Érett férfinak kellett legyen és a belõle elõhozott feleségnek is érettnek kellett
lennie, hogy betöltse a szaporodás feltételeit. “És alkotta az Úr Isten azt
az oldalbordát, amelyet kivett az emberbõl, asszonnyá, és vitte az emberhez.”
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És mondta az ember: Ez már csontomból való csont, és testembõl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbõl
vétetett. 1Móz. 2:23
Gyönyörködtetõ, ahogy olvassuk az udvarlást. Ádám meglátja a gyönyörû nõt és azonnal beindul az udvarláshormonja. Ezzel, a férfi és a nõ
között egy mély, bensõséges kapcsolat jött létre. Sokan nem hisznek
abba, hogy meglátni és megszeretni. Pedig ez így volt az elsõ emberpárnál. Azonnal nevet is ad Ádám neki: “ez asszonyembernek neveztessék,” - Évának az elsõ neve amit a férjétõl kapott Asszonyember volt.
A bûneset után névváltozás történt. Szintén Ádámtól kapta a nevét: Éva.
Itt találkozunk elõször a névváltozással. A késõbbiekben több esetben is
elõfordul. Ábrámot Isten változtatja Ábrahámra, mint Jákob nevét Izraelre, Jézus pedig Simont Péterre. A nõk, a férjeik nevét veszik fel és nem
fordítva. Ma már a bûn következtében még ezt is kifordították, pedig az
eredeti cél nem ez volt. Éppen így van az udvarlással is. Ma, a nõk
kérik meg a fiúkat, hogy járjanak együtt. A nõ udvarol és a férfiak ezt
szeretik és büszkeséggel tölti el õket. Fel van cserélve, össze van zavarva Isten akarata ezen a területen is. Õ alapozta meg a házasságot,
az emberek azonban nem valósították meg Isten tervét. Ma már azt is
elkorcsosították az emberek. Inkább parázna módon élnek, hogy ne kelljen elválni ha sor kerül rá. Eleve úgy indulnak a kapcsolatba, ha elválunk
vagy kiszeretek belõled akkor, megkönnyítem a dolgunkat, így nem
veszlek el, vagy nem megyek hozzád. A felelõsségtudat kihalt belõlük,
fogalmuk nincs róla, az mi. Jön a baba, jön az egyszerû megoldás, meg
kell ölni! A fiatalok, alig megismerik egymást, két óra múlva már összehurcolkodnak. Hogyan is alakult volna ki az udvarlás? Azt mondják, az
már régen volt, ma nincs szükség rá. Az igényteleneknek valóban nincs.
Azért elhagyja a férfi az õ atyját és az õ anyját, és ragaszkodik
feleségéhez: és lesznek egy testté. 1Móz. 2:24
Itt vannak a házasság lényeges fõ szempontjai. Elhagyja a férfi a
szülõi házat és teremt egy sajátot, ahol csak õ él az új családjával. Jelen
esetben a feleségével és nem az anyjával. Anyósok! Nem veletek lesz
egy test a fiatok, hanem a feleségével! Hagyjátok a fiatalokat a maguk
útján járni. Nekik is szükségük van a házassági próbákra. Nekik is át kell
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menni a nehézségeken, mert a házasságuk akkor lesz tartós. Ti már
könnyen beszéltek, hiszen túl vagytok a kezdeteken, de ne adjátok át nekik, mert nekik is más élet van kibontakozóban. Ne oktassátok õket, inkább imádkozzatok értük, de az szükséges, mindig érezzék, hogy hozzátok fordulhatnak segítségért ha bajban vannak. A fiatok se jobb ám a
menyeteknél. Õk is hibával vannak tele, csak elfogultak vagytok. Isten
viszont ismeri õket és nyugodtan rábízhatjátok a gyereketeket. Neki
gondja lesz rájuk. Ti se szerettétek, ha kioktatnak mások, õk se kérnek
belõle! Férjek! A feleségetekhez ragaszkodjatok és higgyétek el, õk is
ragaszkodni fognak egy jó férjhez, jó családfõhöz. A feleség úgy van
beprogramozva, hogy udvaroljatok neki és kedveskedjetek neki. Nem
olyan bonyolultak a nõk, mint ahogy a sátán elhiteti veletek, hogy nem
lehet kiismerni. Bizony ki lehet. Csupán figyelmességre, kedvességre,
gyengédségre, szeretetre van szükségük. Sajnos, ez is célt tévesztett
már a gyakorlatban. A feleségek mindent elkövetnek, hogy a házasságukat megmentsék, ha az oldalukon egy szeretõ házastárs van. A nõk így
vannak felépítve. Családcentrikusságra. Férj, gyerek, otthon, ez az ösztönünkbe, szívükbe ott van. Egyedül élõk! Ahogy Isten megadta Ádámnak az Édenben a gyönyörû feleséget, meg fogja adni neked is ha szükséged van rá. Ne keresgélj, interneten, újságban, utcákon, tereken... hanem kérd Õt, és adni fog. Legyél türelmes. Õ aztán tudja ki való hozzád
és ki nem. Ne ragaszkodj a te választottadhoz, inkább kérd el az Úrtól
és Õ adni fog házastársat. Sajnálatos módon ma azt tapasztaljuk, hogy
gyorsan beleszaladnak felelõtlenül a házasságba, a magány miatt még
a keresztények is, annak ellenére, hogy tudják mi Isten terve. A sátán
csapdát állít annak, aki sürgeti a házasságot. A vége az lesz, rájönnek,
nem kellett volna, nem az Úrtól volt. A szívünk keménysége miatt nem valósulhatnak meg Isten eredeti tervei a házasságukban. Viszont lesz következménye a hibás döntésüknek. Elválnak útjaik. Mit mond Isten erre?
Õ pedig mondta nekik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el,
házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a
férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el. Márk. 10:11-12
Azt hiszem érdemes várni és nem kapkodni, mert nagy veszélynek
vagy kitéve ha nem vagy türelmes. Azt se feledd, ha ismered az igazságot, az már felelõsséggel jár, noha abban a pillanatban ez az Ige feledés-
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be, szõnyeg alá került, de az attól még meg van. Isten beszéde nem játékszer, nem játszhatunk vele, komolyan kell venni. Õ senkivel nem szórakozik és játszadozik. Amit Isten megmondott, azt megmondta, nem törli el csak azért, mert kegyelem alatt élõk vagyunk. Nem lesz elnézõ, nem
megy ellene a saját beszédének és nem is korrupt bíró! Õ az igazság!
A döntés, mint tudjuk, mindenki saját felelõssége. A rossz döntésünknek
lesz hátránya, következménnyel jár. Ádámék is ennek lettek az áldozatai.
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az
Úr Isten teremtett, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? 1Móz. 3:1
A kígyó nem volt még ekkor a hasán csúszó-mászó, mint ma. Késõbb
beszélünk róla, hogy miért lett az. Tudni kell, a sátán mindig úgy közeledik az emberhez, hogy hazudik, elámít, félre vezet. “Csakugyan azt
mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?“ Megkérdõjelezi Isten Igéjét. Csakugyan azt mondta az Isten? Az emberek szintén ezt
állítják a sátán beszédével: Csakugyan az az igazság ami a Bibliában
van írva? Tényleg Isten létezik? Miután megkérdõjelezi Isten beszédét
a gonosz, azonnal meg is cáfolja: dehogy fogtok meghalni! Ugyan már!
Nehogy elhiggyétek ezt a butaságot! Ártatlanak látszik a beszélgetés, de
már óriási hiba lépett be Éva életébe. Szóba állt a gonosszal. Úgy közelített a sátán, mintha nem tudta volna mit mondott Isten Ádámnak.
És mondta az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcsébõl
ehetünk, de annak a fának gyümölcsébõl, mely a kert közepén van,
azt mondta Isten: abból ne egyetek, azt ne is érintsétek, hogy meg
ne haljatok. 1Móz. 3:2-3
Éva válaszol a sátánnak, mert nem ismerte fel a hazugságot, a
gonoszságot, hiszen teljesen ismeretlen volt a számára, mert nem
birtokolta a jó és rossz tudását. Viszont valamit nagyon is jól tudott,
mégpedig azt, nem volt szabad enni a fáról, ami a kert közepén volt.
Mondta a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg, hanem
tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyílnak a ti
szemeitek, és olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak
tudói. 1Móz. 3:4-5
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“Ugyan már! Nehogy elhiggyétek ezt a butaságot! Én jobban tudom
Istennél. Isten nem tisztességes, valamit próbál tõled visszatartani”.
Az ember pedig elhiszi a hazugságot. Gondolkodik, mert enged a csábításnak. Ha már elkezdesz gondolkodni a sátán javaslatain, akkor
nagy bajba kerülhetsz, ha nem hagyod abba. Valóban jónak fog tûnni
az ötlet és mire észbekapsz, már gyõzött a hazugság atyja fölötted.
És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a
szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakított azért
annak gyümölcsébõl, és evett, és adott a vele levõ férjének is, és
az is evett. 1Móz. 3,6
Így gondolkodott az asszony: Úgy látom, hogy jó volna enni arról a
fáról, mert csábítja a szemem, meg kívánatos is az a fa, mert okossá
tesz. Három dolgot figyelhetünk meg. Test és a szem kívánsága és a
büszkeség. Az elméd felett vagy a testi vágyaid, vagy a szellemed uralkodik. Ha a testi vágyaknak kezdesz el engedelmeskedni, akkor annak
fogsz szolgálni, annak rendeled alá magad. Így volt ez Ádámékkal is.
Az elméjüket leuralta a test vágya. Ebbe segített bele a sátán. Megkísértette õket. Az engedetlenségnek köszönhetõen szakadt meg Isten
és az ember között a kapcsolat.
Ma is létezik mind a két fa. Ott van a jó és a gonosz tudója a sátán,
valamint az Élet Fája, a Golgota keresztje, Jézuson keresztül. Szabad
akaratból szakíthatsz bármelyik fáról. Isten nem fog akadályozni semmiben, ahogy Éváékkal se tette. Döntöttek, ahogy te is, Jézus mellett,
vagy ellene. Isten már megtette a maga részét. Az ember elbukott és
Isten angyalai is. Jogos a kérdés: A mennyben, ahol a tökéletes van,
hogyan lehetett elbukni? Ott nincs gonosz, vagy rossz. Igen, ez igaz.
Amikor Isten az édent teremtette ott se volt gonosz és rossz. Viszont
volt valami. A fa. Engedelmesség, engedetlenség. A mennyben is ez
történhetett, hiszen a hasonlatosságukra vagyunk teremtve. Ez nem
csak az emberi természet, hanem a körülmény és a szabadság is benne van. Az ember dönthetett, akár csak az angyalok is a lázadó Lucifer
oldalán. 1Tim. 2:14-nél olvassuk, Ádám nem kísértetett meg, csak Éva,
tehát, pontosan tudta, mit tesz. Tudatosan döntött úgy, hogy Isten
akarata ellen megy. Ámen.

