
misztika ez, mert nem a keresztfa üd
vözít minket. (A  középkoriban kegyes 
ereklyeként árultak fadarabokat, mond
ván, hogy ezek Krisztus keresztjéből 
valók, s erdőt lehetett volna ezekből 
összeállítani.) Krisztus áldozata üdvö
zít bennünket. Ezt jelenti a kifejezés: 
Krisztus vére. Ám  nem egy rajongó  
vér-m isztika tisztít meg bennünket. 
Mert ma már Jézus vére nem folyik. 
(Mekkora tévedés és rajongás volna ezt 
hinni, mint ahogyan ezt a darmstadti 
Máriatestvéreknél — Basilea Schink 
— látjuk, akik az ún. lélekkeresztsé- 
güket egy vízióval együtt kapták 
melyben megjelent nekik a vérző Jé
zus, s töviskoronájából töviseiket sze
dett ki és szúrt a lányok szívébe!) 
Krisztus megalázott állapotában szen
vedett és. vérzett, mely nélkül nincs 
igazi áldozat (Zsid 9,26 b). Ám  most 
már megdicsőült állapotban,megdicső- 
ült testben ül az Atya jobibján és ural
kodik (Ef.1,20—22, Zsid 2,9). K risz

tus megdicsőült testén rajta maradtak 

a sebhelyek (Ján 20,27), ám ezek nem 

véreznek többé (egyszer szenvedett 

(Zsid 9,26—28, Hóm 6,10, 1 Pét 3,18). 

Golgotái halálát, s vérét magasztaljuk, 

mint engesztelő áldozatát, mellyel örök 

üdvösséget szerzett (Zsid 10,12.14).

Mindez megkérdezésünk, beleegyezé
sünk vagy különösebb igényünk és ké
résünk nélkül történt. Ez a rajtunk k í
vül levő üdvösség. S hirdetjük, hogy 
van egy hely, ahol meg lehet szaba
dulni a bűntől, s van valaki, s rajta 
kívül nincs más, aki megszabadít: 
Krisztus! „És nincsen senkiben más
ban üdvösség, mert nem is adatott em 
berek között az ég alatt más név, mely 
által kellene nekünk megtartatnunk” 
(Csel 5,12).

IV. Ezt az üdvösséget azonban át 
kell venni. A  rajtunk kívül levő üd
vösségnek bennünk lévő üdvösséggé 
kell válnia. Ez felk ínált lehetőség, me
lyet el kell fogadnunk. Krisztus a M eg
váltó, akit be kell fogadnunk. Csak 
azok lesznek Isten gyermekévé, akik 
ezt a döntést megteszik, akik befogad
ják Öt. Ez nem régi pietista formula, 
nem is egy szűk hívő csoport kitalá
lása, hanem isteni rend, az üdvösség 
rendjének (ordo salutis) ránknézve kö
telező állomása: „akik befogadták Öt, 
azoknak adott hatalmai arra, hogy Is
ten fiaivá legyenek!”  (Ján 1,12).

„Aki hisz a Fiúban, örök élete van, 
aki nem enged a  Fiúnak, nem lát é le
tet, hanem Isten haragja marad rajta” 
(Ján 3,36). A k i hisz a Fiúban. Ez a hit 
nem egy elmélet, elvont akadémikus

igazság, hanem kapcsolat. Kapcsolat az 
értünk meghalt és feltámadott élő Jé
zus Krisztussal.

Vele való eggyélétel, szoros egység, 
benne való élet. Akik elfogadták Jézus 
Krisztust személyes uruknak és meg
váltójuknak, azoknak a Szentlélek te
szi személyes valósággá az üdvösséget. 
Ök már tudnak arról, hogy Krisztus
sal együtt meghaltak, feltámadtak és 
új életben járnak (Róma 6,3 kk.). L é 
lekben számukra valóság Krisztus gol
gotái áldozata. Ügy, mint egy híres 
igehirdető is bizonyságot tett erről a 
következőképpen:

Rober J. Lee a Szentföldön járt. 
Megmutatták neki a nevezetes bibliai 
helyeket, Jeruzsálem utcáit, s végül 
kivezették a Golgotára. S amint oda
ért a hegy tetejére, megállt, s levette 
kalapját, s meghajtotta a fejét. A z 
arab idegenvezető megkérdezte: — 
Volt ön már itt valaha? — ö  pedig így 
felelt: Igen, kétezer évvel ezelőtt. 
Mert Krisztus rá is gondolt és őt Kép
viselve is meghalt a kereszten, érette 
is bemutatta az áldozatot.

Vésse mélyen a szívünkbe az Ű r a 

keresz'thalálát!

Alföldy-Boruss Dezső (Gyúró)

____________________  I B i b h a  <=U G l f r i l e l c e Z s z í , 4  ) A .

„Mindent megvizsgáljatok” :
Mit gondoljunk az UFO-król?

M ár hónapokkal ezelőtt az a bizo
nyosság volt bennem, hogy lapunk ha
sábjain erről a témáról is m ielőbb szól
ni kell, Isten Igéje világosságában ke
resve eligazodást az UFOkérdésben. 
Azóta ez a bizonyosságom tovább erő
södött, m ivel időközben igencsak m eg
növekedett az UFO-k iránti érdeklődés, 
és a hazai UFO-híradások, UFO-iroda- 
lom mennyisége is.

A z  UFO tulajdonképpen betűszó, a 
„nem azonosított repülő tárgy” jelen
tésű angol kifejezés (Unidentified 
Flying Object) rövidítése. Sok „azono- 
sítatlan tárgyról” kiderül persze utó
lag, hogy azonosítható: pl. meteor, lég 
iköri fényjelenség, lentikuláris felhő, 
(műhold), meteorológiai ballon, vagy ép 
pen a Vénusz stb. M eg szokták em líte
ni magyarázatul a gömbvillámokat is, 
•de azokról meg kell jegyeznünk, hogy 
azok már önmagukban is furcsa, titok
zatos jelenségek. Am i az UFO-kat ille 
ti, tény a z ,' hogy a megmagyarázható 
esetek mellett az utóbbi évizedekben

egyre növekvő számban vannak olyan 
meghökkentő dolgok, amelyeket nem 
lehet természeti okokkal vagy emberi 
■technikával megmagyarázni. Igaz, van
nak adatok arról, hogy nemcsak a „m o
dern ember” lát „repülő csészealjakat” 
és hasonlókat, hanem a régmúltban is 
‘feltűntek időnként fénylő korongok, 
■repülő pajzsok és egyebek. Mégis azt 
kell mondanunk, hogy a mi korunkban 
szinte robbanásszerűen elszaporodtak 
ezek a talányos tünemények.

Magyarországon néhány évvel ezelőtt 
‘Nemere István (egyébként sci-fi író) 
kezdte szóba hozni könyveiben — a 
„hivatalos” hallgatás falait áttörve — 
más titokzatos dolgokkal együtt az 
UFO-kat is (T itkok könyve, 1986. és 
'Űj titkok könyve, 1987.). Tavaly az- 
-után már cikkek és könyvek sora je 
lent meg. Néhány cikk címét érdemes 
talán idéznem: „Kozmikus magány el
len észleljen UFO-t!”  (Nők Világa, 
•1990. június 6.); „Földre szállt ufonau- 
ták” (Mai Nap, 1990. október 22.);

„Földönkívüliek, modern istenek?” 
•(Képes Újság, 1990. december 22.). 
(Nemrégiben pedig pl. a  Magyar Nem 
zetben lehetett olvasni egy hírt arról, 
hogy „ufológiai szabadegyetem” indult 
‘Debrecenben. E szabadegyetem kereté
ben első alkalommal K ;ss Lászlóval, a 
Magyarországi Ufókutató Hálózat 
‘(HUFON) vezetőjével találkozhattak a 
résztvevők. „A z  előadáson elhangzott: 
az ufók egyidősek az emberiséggel, hi
szen már az ősember barlangrajzain 
megjelentek az ismeretlen lények alak
zatai. A z  idegen lényekkel való talál
kozásnak négy típusát különböztetik 
meg: fényfo lt észlelése; csészealj és 
‘ufónauták nyomainak megtalálása; az 
ismeretlen lénnyel való találkozás és 
végül testi kapcsolatok a földönkívü
liekkel.” (Magyar Nemzet, 1991. feb 
ruár 16.) Ilyesmiket hallva és olvasva 
ki kerülhetetlenné lesz számunkra a 
kérdés: M it tartsunk m i ezekről a „va 
lam ikről” és „valakikről” , mint akik 
kegyelmet, mennyei polgárjogot (F ii
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3,20), valódi élet-megoldást találtunk 
Istennél az Űr Jézus Krisztusban, és 
Urunk vissza jövetelét vá rju k? !

Maradok egyelőre még az irodalom 
ismertetésénél. A  könyvek közül az 
egyikben („És akkor jöttek az 
UFO-k . . .  Magyarországra” ) hazai cik
keket és eset-leírásokat olvashatunk, 
pl. ilyen címekkel: „UFO kísérte a M e
csek expresszi?” , „Dévaványán sárgás
zöld alak szállt ki a fényes gömbből” 
stb. Ugyanebben a könyvben olvasha
tunk arról is, hogy 1985 novemberében 
a genfi Reagan—Gorbacsov csúcstalál
kozón az is szóba került: a  két szuper
hatalomnak össze kell fognia, ha ide
gen „űrhatalmak” részéről támadás é r
né a Földet. Megemlítek egy ugyancsak 
tavaly megjelent, angolból fordított és 
„Am ire nincs magyarázat”  címmel ki
adott könyvet is, m ely rengeteg színes 
illusztrációval túlnyomórészt okkult je
lenségeket tárgyal, és bőven foglalko
zik  az UFO-témával is.

A z UFO-irodalom körében különö
sen fe l kell figyelnünk Hargitai Károly 
könyveire, melyek közül ,,Az Apoka
lipszis űrhajói” címűt tudtam tüzete
sebben átnézni. Hargitai Káro ly  ebben 
a könyvében — számot vetve földünk
nek az ember által okozott egyre ka- 
tasztrofálisabb állapotával is — egy
fa jta  átfogó „kozmikus evolúciós” el
méletbe próbálja beleilleszteni azU FO - 
■jelenségeket. Ügy gondolja: a koz
moszt élő egésznek kell tartani és mű
ködnie kell benne valam i „Kozmikus 
Korrekciós Tudat” -nak. A z  UFO-kat, 
pontosabban az UFO-kkal megjelenő 
lényeket egy magasabb civilizáció kép
viselőinek tekinti, akik — úgymond — 
térmanipulációval tudnak közlekedni 
és parapsziohológiai technikákat alkal- 
tnazva tudnak az emberi tudatba bele
nyúlni . . . ,  és „érdekükben állhat” 
bolygónk megmentése. Hargitai K á 
roly, a saját nézetrendszerének megfe
lelően, arra következtet, hogy ha az 
emberiség így folytatja a Föld tönkre
tételét, rövidesen be kell következnie 
az UFO-k döntő beavatkozásának .. .

A z  UFO-król szóló beszámolókban 
sokszor előkerül a térugrás m egfigye
lése: az UFO hirtelen megjelenik, el
tűnik, másutt bukkan fe l stb. Volt úgy, 
ihogy az UFO-t üldöző repülőgép is e l
tűnt . . .  Vannak különleges képessé
gekkel (téráthelyeződés, telepáthia, jósr 
lás stb.) rendelkező emberek, akik e 
„tehetségüket” UFO-lényektől szár
maztatják (lásd pl. Hargitai: A z  A po
kalipszis űrhajói, 26—29. ill. 74. lapok; 
Nemere: Ű j titkok könyve, 162— 163. 
lapok stb.). A  legdöbbenetesebbek azok 
az * állítások, melyek szerint UFO-lé
nyek embereket elrabolva megvizsgál
tak, ill. testi kapcsolatra késztettek 
volna. Vagy pl. az is félelmetesnek 
mondható, hogy némelyek állítása sze

rint földönkívüli lények lelőtt UFO-n 
talált holttesteit fölboncolták volna .. . 
Nem  folytatom most, van még néhány 
hasonlóan döbbenetes, „kiszivárogta
tott”  híresztelés.

Valóban lennének az embernél fe j
lettebb, mégis az emberhez hasonlítha
tó lények más csillagrendszerek boly
góin? M it mond nekünk a Biblia ér
tő l?  A  Szentírás közvetlenül nem be
szél erről a témáról, mégis válaszhoz 
ljuthatunk az írott Ige alapján, ha pon
tosan odafigyelünk bizonyságtételének 
alapvető összefüggéseire. Hadd idéz
zem dr. Werner G itt professzort, a 
Bibliát alaposan ismerő hívő termé
szettudóst, aki ezt írja : „Van-e élet 
más égitesteken? A  Biblia ebben az 
irányban semmiféle célzást nem tesz, 
sőt éppen ellenkezőleg; az egész V ilág
mindenség olyan módon lett megalkot
va, hogy minden az emberért van, és 
Isten dicsőítésére vezet: ,Uram, m i
lyen dicső a Te neved !’ Így tehát a 
B iblia egész bizonyságtételét tekintve 
más bolygókon vagy csillagrendszere
ken nem élnek emberek vagy embe
rekhez hasonló lények, mert , A z egek 
az Űr egei, de a Földet az ember fia i
nak adta. (Zsolt 115,16)” (W. Gitt: Lo- 
gosz vagy káosz, 118. lap).

M it tudunk kezdeni akkor ezek után 
a biblikus szem lélet alapján a furcsa, 
sőt ijesztő UFO-ügyekkel? Milyen erők 
működnek ezekben a titokzatos jelen
ségekben? E kérdésekre a  válasz ab
ban re jlik  számunkra, hogy a Biblia is 
tud „földönkívüli”  lényekről! Ezek a 
lények azonban, akikről Isten Igéje be
szél, nem a természeti világ részei, ha
nem Isten mennyei világához tartozó 
teremtmények, lelkek, szellemi lények! 
A  Bibliából ugyanakkor azt is megtud
hatjuk, hogy adott esetekben ezek a 
láthatatlan világhoz tartozó lények be 
tudnak lépni az anyagi valóságba. így 
tszámol be jó  néhányszor a Szentirás 
Isten mennyei követeinek, angyalainak 
megjelenéseiről (lM óz 3,24; 18,2.22; 
19,lkk; 2Kir 6,17; Dán 9,21; Mt 1,20; 
Lk 1,11.26; 2,9kk; 24,4; ApCsel 12,7; 
Jel 22,16 stb.), de beszámol az enge
detlenné lett angyali lények: a Sátán, 
a gonoszság lelkei, a  démonok földi be
avatkozásairól is (lM óz 3,lkk; 6,2— 4; 
2Móz 7,11— 12; lSám  16,14kk; IKrón 
,21,1; Jób l,6kk; M t 4,1— 11; 8,28— 34; 
Mk 1,23—27; 9,17— 26; ApCsel 8,9— 11; 
16,16— 18; 2Kor 11,14— 15; Ef 6,11— 12; 
2Thessz 2,9— 11; lT im  4,1; Jel 12,9kk; 
13,2kk stb.).

A z  UFO-król szóló beszámolókban 
rengeteg kapcsolópontot ill. azonossá
got lehet találni az okkultizmus kü
lönböző területeinek jelenségeivel. 
Fantasztikus pszichikai és fizikai, tes
ti, anyagi hatások jelentkeznek a va 
rázslás és a jóslás, a spiritizmus (szel
lemekkel való kapcsolat), a telepáthia,

a teleportáoió (téráthelyezés) és más 
titokzatos képességek területén, pogány 
kultuszokkal és vallásfilozófiákkal ösz- 
szefüggésben (nemcsak évezredes, ha
nem „m odern” köntösben is )! Isten 
Igé je  alapján teljes határozottsággal 
állítjuk, hogy e titkos „tudomá
nyok” és mesterkedések rendkívüli és 
elképesztő megnyilvánulásai és ered
ményei (melyeket ma „tudományos” 
köntösbe öltöztetve kutat az ún. para
pszichológia) ördögi erők közreműkö
dése révén jönnek létre. A z  Isten k i
nyilatkoztatásához ragaszkodó, bibli
kus és személyes Krisztus-hiten kívül 
minden vallásban és filozófiában töb- 
íbé-kevésbé démoni hitetés áldozatává 
lesz ugyanis az ember (vö. lK o r  10,20), 
sőt az okkultizmussal terhelt családok
ban a démoni hatás öröklődik is. Ma 
tanúi lehetünk annak, hogy föle leve
nedtek az ördögi hatásokkal mélyen 
átitatott keleti vallások, megjelent 
ezeknek vallásfilozófiái tartalma mo
dem  formákban is (New Age), és a ko
rábban névleg keresztyén Nyugat tö
megei is egyre nagyobb mértékben fo r
dulnak az okkultizmus felé (horoszkóp, 
mágikus gyógymódok, Úri Geller pro
dukciói, más evangélium az igazi he
lyett stb.). És miközben emberek tö
megeinek fokozódó démonizálódása 
m egy végbe körülöttünk, szaporodnak 
az UFO-jelenések . . .  !

A z  okkultizmussal fennálló kapcso
latok és azonosságok ténye az UFO-kat 
illetően feljogosít bennünket arra, 
ihogy démoni erők működésének tulaj
donítsuk az UFO-jelenségeket, és e je 
lenségek hátterében a fekete mágia 
szerepét gyanítsuk! Ha ugyanis a tér
ugrásról, teleportációról olvasunk, 
eszünkbe juthat Úri Geller hasonló él
ménye (Hargitai: A z Apokalipszis űr
hajói, 29. lap). Amikor arról van szó, 
hogy nem föid i technikával készült 
fém ötvözeteket találtak UFO-k után, 
eszünkbe juthat, hogy Úri Geller pl. és 
mások is, micsoda fémszerkezeti át
alakulásokat tudtak végbevinni tár
gyakban okkult képességükkel. Amikor 
UFO-lények közvetlen megjelenéséről 
és testalkatáról szól a beszámoló, ké
zenfekvő a spiritizmus és a  kísértetje- 
lenések területén ismert materializá- 
cióra gondolnunk (ilyesmikről is lehet 
olvasni az előbbiekben már említett 
„A m ire  nincs magyarázat” c. könyv
iben). UFO-lények és emberek állítóla
gos testi kapcsolatának elképesztő 
mendemondáiról pedig az juthat 
eszünkbe, amit a Biblia az özönvíz 
előtti időben történt különös dolgokról 
mond el, igen tömören: „Látták az is- 
tenfiak, hogy szépek az emberek leá
nyai, és vettek maguknak asszonyokat 
mindazok közül, akiket kiválasztot
tak . . .  A z  óriások voltak a földön 
azokban a napokban, sőt még azután
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is, amikor az istenfiak bementek az 
emberek leányaihoz, és azok szültek 
nékik; ezek azok a hősök, akik eleitől 
fogva neves férfiak ” (lM óz 6,2.4). 
Ezekre a számunkra igencsak érthetet
len dolgokra utalhat Júd 6(— 7) és 2Pt 
2,4 talán. Eszünkbe juthat az is, amit 
az Úr Jézus az Ő visszajövetelét meg
előző időkről mond: „És amint Nőé 
napjaiban történt, úgy lesz az Ember
fia  napjaiban: i s . . . ”  (Lk  17,26). Ezt is 
mondja megváltó Urunk azokról az 
időkről: „Nemzet nemzet ellen és or
szág ország ellen támad, mindenfelé 
nagy földrengések, járványok és éhín
ségek lesznek, rettenetes dolgok tör
ténnek, és hatalmas je lek  tűnnek fe l az 
égen” (Lk 21,10— 11). Hát bizony, az 
UFO-k, melyekről rengeteg esetben 
úgy látszik, hogy nincsenek a fizikai 
törvényeknek alávetve, hanem kívül 
állnak téren, időn és anyagon, más
részt nagyon is lemérhető hatásaik 
vannak, valóban feltűnő égi jelek . . .

M ire megy ki az UFO-jelenségeknek 
ez a furcsa „játéka” ? Arra, hogy az 
emberek tudata, szemlélete, világnéze
te kollektív módon m egváltozzék és 
kontroll alá kerüljön, -— véli Jacques 
Vallée, neves UFOJkutató, valamint 
John Weldon. Utóbbi hozzáteszi: mind
ez nem mást készít elő, -mint az Anti- 
krisztus föllépését. (Lásd: Retten uns 
Ausserirdische? — ethos Nr. 2, Febru
ár 1990.) John Weldon és Zola Levitt: 
'Ufos und Okkultismus (U fók és okkul
tizmus) című könyvében ezt írja : „A  
gonosz hatalmasságai UFO-program- 
jukkal egyszerre kétféle módon is ér
nek el egy világméretű elfordulást az

élő Istenbe vetett hittől. Egyrészt elő
készítik a színpadot világproblémáink 
egyfajta természetfeletti vagy leg
alábbis földönkívüli megoldása számá
ra, másodszor megtámadják a Szent
írás hitelreméltóságát, amely a meg
váltáshoz az egyetlen utat kínálja.” 
(Id. könyv 77. lap.) Megrendítően tar
tozik össze tehát az UFO-ügy is azzal, 
amit a Bibliában a „törvénytápró” 
színrelépésével kapcsolatosan olvasha
tunk, akinek „eljövetele a Sátán mun
kája a hazugság minden hatalmával, 
jelével és csodájával és a gonoszság 
mindenféle csalásiával azok számára, 
akik elvesznek, akik nem akarták az 
igazságot szeretni, hogy általa üdvö- 
züljenek” (2Thessz 2,9— 10).

Személyes vallástétellel hadd zár
jam ezt az írást. Ugyanis kb. 6 évvel 
ezelőtt nekem is vo lt UFO-élményem. 
Nem sokkal azután történt ez, hogy 
egy csendeshéten langyméleg, erőtlen 
hívő állapotomból Isten kegyelmesen 
kihozott, és a démoni megkötözöttsé- 
gekben vergődőkért végzendő szolgá
latra is fölszabadított: az Űr Jézus vé 
re által kapott kegyélem és szabadulás 
örömével léphettem be akkor komo
lyabban a le lk i harcba. (E számomra 
döntő csendeshét idején volt egyéb
ként egy nagy feltűnést keltő UFO-je- 
lenség a Szovjetunió fölött, 1935. janu
ár végén.) Szóval, ezekben az időkben 
történt az az egyik este, hogy lefek
véshez készülődve még egyszer kinéz
tem a lelkészlakás ablakán, hogy mi 
van az utcán. A z  utca csendes volt, de 
a velünk szemben lévő ABC-bolt fö 
lött egy fénygöm böt pillantottam meg!

(Mint utóbb kiderült, feleségem is lát
ta, nemcsak én.) Tudtam, hogy ez a 
fénygömb nem a hold, és belém v i l 
lant, hogy UFO-jelenség lehet. Hála 
Istennek, hogy már korábban elolvas- 
íhattam a jelen írásomban is idézett 
„Ufos und Okkultismus” könyvet. H ir
telen csak kb. ennyit tudtam mondani 
imádságképpen: „Uram  Jézus, a  Te 
nevedben ellene mondok ennek az ör
dögi jelenségnek!” A  fénygömb abban 
a pillanatban eltűnt, hála az Ű m akü !

Azért is írtam le ezt a személyes é l
ményemet, hátha valakinek segítséget 
jelenthet. Jézus Krisztus a Szabadító, 
az „erősebb” , akivel szemben meg kell 
hátrálnia a Sátánnak és a démonok se
regének (Lk 11,20—22). A z  Ű r Jézus 
megváltó kereszthalála, bűntörlő vére 
megsemmisíti a  Sátán jogait (vö. Kol 
2, 14— 15; Jel 12,10— 11). Ha valakit 
esetleg UFO-élménnyel kötözött meg a 
Sátán, vagy bármilyen okkult jelen
séggel, kiáltson Jézus Krisztushoz! 
„Engedelmeskedjetek azért az Isten
nek, és álljatok ellene az ördögnek, és 
elfut tőletek” (Jk 4,7). M eg lehet ta
gadni a Sátán dolgait, mert érvényes 
laz Ige: „Azért jelent meg az Isten Fia, 
hogy az ördög munkáit lerontsa” (ÍJn 
3,8). Akik Jézus Krisztusban Isten ke
gyelmét megismerhettük, nem titokza
tos földönkívüliektől várunk va lam ifé
le megoldást, hanem Jézust, a halálon 
is győztes élő Urat várjuk vissza, aki 
majd beteljesíti Isten minden ígéretét, 
és Akinek alávettettek az angyalok, 
hatalmasságok és erők. (IP é t 3,22).

Adámj László

---------- ---------------------- ----------------------- --------------------------------------------

„Örvendezz a te ifjúságodban”

Útjelző tábla lányoknak
Folytatjuk a pályaválasztással kap

csolatos, a 2. számunkban megindított 
sorozatunkat. Későbbi időpontban ú j
ságunk foglalkozni szeretne a keresz
tyén nők életével a B ib lia  szemszögé
ből. Úgy láttuk, hogy megelőzendő a 
készülő sorozatot, a fiata lok pálya
választásával kapcsolatosan szükséges 
már most érintenünk ezt a kérdéskört. 
Ezért az alább közreadott gondolatok 
szerzője nem is törekedett a téma te l
jes kidolgozására, csak fe lv illantott 
néhány fontos szempontot a helyüket, 
hivatásukat kereső lányok számára.

(Rovatvez.)

Isten a rendnek iaz Istene! Ezt a 
tényt mindazok tudják, akik az Isten

Igéjét olvassák és szeretik, akiknek az 
életében zsinórmértékké lett az Isten 
szava.

Olyan világban élünk, ahol sok min
den változik az idő múlásával. Kü
lönböző eszmeánamlatok, divathullá
mok hatnak ránk, és rövid idő alatt 
homlokegyenest mást vallunk erkölcs
ről, szépségről, az élet céljáról és ér
tékeiről, miint azelőtt. íg y  a nők he
lyéről, feladatáról, felelősségéről stb. 
vallott felfogásunk is nagy változáso
kon ment át &z elmúlt évszázadban, 
illetve évtizedekben. Ha nem tudnánk, 
hogy a B iblia Isten örökérvényű k ije
lentése és nemcsak egy bizonyos kor
ban élők számára íratott, akkor töb
bek között nem kellene beszélnünk

arról sem, hogy Isten hogy gondolta 
el a nők helyét, forgolódását, életét 
a mai, modernségére büszke világban.

Elsősorban olyan lányoknak szeret
nénk útjelző táblát állítani ezzel a 
cikkel, akikre a pályaválasztás és sok 
más nagy döntés vár. Akik, ha szét
néznek az őket körülvevő világban, ak
kor úgy gondolhatják, hogy az élet lé
nyege és tartalma a rock-zene, a 
szex, a pénz, a szabadosság, öltözködés 
és így tovább. A z  élet pedig ennél sok
kal több. Isten ennél sokkal különb 
helyet és tartalmat szánt egy-egy nő
nek. Legjobb lenne most csupa nagy
betűvel írni, hogy szembetűnő legyen 
mindenki számária, hogy Isten a nőt 
segítőtársnak teremtette és rendelte!
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