
11. Milyen tanácsot ad Isten szava az alkoholra vonatkozóan?

Példabeszédek 23:31-32
Némelyek megkísérlik saját vágyaiknak kielégítését azzal igazolni, hogy a Biblia
engedélyezi a mértékkel való alkoholivást. Az értelmezési zavart az a tény adja,
hogy a Biblia ‘jajin’ és ‘oinos’ szavai nem tesznek különbséget az erjedt és
erjedetlen szőlőlé között. Alapos bibliatanulmányozás után felismerjük, hogy a
Biblia az (erjedetlen) új bort áldásnak, az (erjedt) óbort pedig átoknak tekinti
értelmet megzavaró hatása miatt. Nincs áldás azon, ami elhomályosítja az értelmet
és a gondolkodásban zavart okoz.

12. Mit ígért Isten azoknak, akik követik az egészségre vonatkozó
tanácsait?

5Mózes 7:12-15 (különösen 15. vers)
Isten részletes utasításokat adott az étkezésre, higiéniára és más egészségügyi
szempontokra vonatkozóan. Megígérte, hogy ezek követése során látni fogjuk
annak hasznát egészségünk és jólétünk javulása által. Még korunkban is
tapasztalhatjuk ennek áldásait annak ellenére, hogy súlyosan megrongált
egészséget örököltünk a helytelen étrend és életmód miatt.

A 105. Zsoltár 37. verse igazolja, hogy Isten beváltotta ígéretét és jó egészséget
adott a népnek. Mi is egészségünk javulását tapasztalhatjuk, ha visszatérünk
az Istentől adott eredeti étrendhez. Meg kell értenünk, hogy a Biblia alkohol
elleni ítélete más, az értelmet rongáló dolgokra is vonatkozik, mint amilyen
a kábítószer, de még a társadalmilag elfogadottakra is, pl. a dohányban lévő
nikotin, a teában, kávéban és kóla italokban lévő koffein. Sokkal jobb egész-
ségnek örvendhetünk ezek nélkül. Az Úr hosszabb ideig tartó és hasznosabb
örömöket kínál, mint amiket ezek tudnak nyújtani. Ha e tanulmány kihívást
intézett hozzánk életmódunk bármely területét tekintve, tegyük a kérdést
komoly ima tárgyává és kérjük az Úr erejét, tegyen képessé helyesen gondozni
testünket, hogy alkalmassá váljon Jézus bennünk lakozására.
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27. Tegyetek mindent Isten dicsőségére

Tanulmány-sorozatunkban Isten bűntől, annak jelenlététől és erejétől
megmentő tervéről tanultunk. Foglalkoztunk Isten üzenetközvetítési mód-
jával, amikor az emberiséggel kapcsolatos szándékát prófétáin keresztül
közli, és láttunk néhány, napjainkra vonatkozó próféciát. Tanultunk Isten
ama vágyáról, hogy megemlékezzünk Róla, mint Teremtőnkről szent
szombatjának megtartása által. Teremtő hatalmával nemcsak megterem-
tett minket, hanem azt felajánlja nekünk a bűneinkből való szabaduláshoz
Jézus halála által. Sőt, Isten gondoskodása még tovább mutat. Azt akar-
ja, hogy jómódban és egészségben éljünk. E leckében Istennek a táplál-
kozásra vonatkozó tanácsait tanulmányozzuk.
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1. Milyen legyen a mi testünk?

1Korinthus 6:19-20
Miképpen Istennek kell adnunk dicsőséget viselkedésünkkel, ismerjük fel annak
fontosságát is, hogy Jézus a szívünkben akar élni Szentlelke által. Ezért úgy kell
bánnunk a testünkkel, mint Isten templomával bánnánk.

2. Hogyan ajándékozzuk testünket Istennek?

Róma 12:1

3. Mit tesz Isten, ha beszennyezzük a testünket?

1Korinthus 3:16-17
Megronthatjuk (beszennyezhetjük) testünket bűnös szokásokkal. Rosszul
használhatjuk testünket azzal is, amit eszünk és iszunk és az egészségünkkel
szembeni gondatlansággal is.

4. Érdekli Istent az, hogy mit eszünk és iszunk?

1Korinthus 10:31
Életünk minden vonatkozásában Isten dicsőségét kell keresnünk.

5. Eredetileg milyen ételt szánt Isten az embernek eledelül?

1Mózes 1:29
Láthatjuk ebből, hogy Isten gyümölcsöt, diófélét, gabonát és más magvakat -
mint pl. a bab - szánt az embernek.

6. Az ember bűnbe esése után milyen további kiegészítőt adott Isten az
ember étrendjéhez?

1Mózes 3:18 második része
Az ember eredetileg a növények gyümölcseit és magjait ette. Most Isten arra
utasította az embert, hogy egye magukat a növényeket. Így kezdte el fogyasztani
az ember a zöldségeket, gumókat, gyökereket.

7. Mikor engedte meg Isten az embernek a hús evését?

1Mózes 9:1-3
Úgy olvassuk, hogy ez az özönvíz után történt. Az özönvíz pusztítása oly nagy
volt, hogy idő kellett ahhoz, amíg terményt gyűjthettek és gyümölcs termett. Ezért
engedte meg Isten, hogy az ember megölje és megegye az állatokat.

8. Hogyan biztosított Isten elegendő húst Noé családja számára?

1Mózes 7:1-2

9. Mi mutatja, hogy melyik állat tiszta és melyik nem?

3Mózes 11:3,9
Isten kijelentette, hogy nem minden állat alkalmas az étkezésre. Egyszerű szabályt
állított fel, amely által könnyű megkülönböztetni, melyik a „tiszta” állat. A tehén,
a bárány, az őz hasadt körmű és kérődző; így ehető. A sertés u-gyan hasadt
körmű, de nem kérődző; tehát tisztátalan, étkezésre nem alkalmas.

Isten azt is megmondta, hogy a kagylók, rákok és hasonló tengeri lények sem
ehetők. Itt is egyszerű szabályt adott: csak az uszonyos és pikkelyes vízi állatok
fogyasztását engedélyezte.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy az állatok között igen elterjedt betegsé-
gek, valamint tartásuk körülményei miatt, és azért is, mert az állatok fogyasztá-
sa nem Isten eredeti terve volt az emberrel, bölcsebb és Istennek tetsző dolog nem
enni húst. Isten azt szeretné, ha eredeti tervéhez térnénk vissza és nem
fogyasztanánk még tiszta húst sem (lásd Ésaiás 22:13-14).

10. A hús mely részének fogyasztását nem engedte meg Isten?

1Mózes 9:4
3Mózes 3:17
Ha mégis úgy gondoljuk, hogy a hús étrendünk része maradjon, emlékezzünk
Isten tanácsára, hogy soha ne együnk vért, amely a test összes tisztátalanságát
hordozza és a halott test mérgező anyagait tartalmazza, valamint állati zsiradé-
kot, amelyben az egészségügyi szakértők egyetértenek a Bibliával, hogy nagyon
káros a szervezetünkre.




