Bi-Pi idézetek: a természet ( csodái ) által Istenhez, a Teremtőhöz.
1. " A tábor, az élet a szabadban, a vadont idéző atmoszféra...nagy
élmény a cserkészek számára...ha nyitott szemmel néz körül a természet
világában...Fogékonnyá válik lelke az állatok életmódjának, a csillagos
égbolt varázsának, a virágok illatának, a hegyek fenségének, a
naplementének ezer varázsára. Egyre jobban felismeri a csodás
célszerűséget a növények, az emlősök, rovarok vagy a hüllők életében,
azoknak csodás önfenntartását. A gyakorlat eredményeként kialakul benne
az élesebb megfigyelőképesség, a természetszeretet új érzése, a
biológiai tudás és a nemi élet józan szemlélete, egybekötve a
teremtményeiben visszatükröződő teremtő Isten élményével."( Bi-Pi:
Scouting for boys; in. cs.kiskönyvtár: Bi-Pi tanítása, 21.o.)
2.
"A legszebb a cserkészetben a nagyvadak észrevétlen megközelítése.
Nem az állatok lelövése a legszebb; mert amilyen mértékben megfigyeljük
az életüket, egyre inkább megszeretjük őket, s hamar lemondunk arról,
hogy elpusztítsuk életüket. Isten csodálatos teremtő tevékenységét annál
inkább felismerhetjük, minél alaposabban megfigyelhetjük a
természetet...Ma már sok vadász is puska helyett fényképezőgéppel jár a
vadak nyomában..."( Bi-Pi: Scouting for boys; in.
cs.kiskönyvtár:
Bi-Pi tanítása, 21-22.o.)
3. "A természet tanulmányozása biztos út, hogy (a fiatal) megismerhesse
Istent, és a napi jótett gyakorlása útján kifejezésre juttathatja a
keresztény lelkületét."(Bi-Pi: Scouting for boys; in. cs.kiskönyvtár:
Bi-Pi tanítása, 36.o.)
4. "A máltai... lovagok...Istent nemcsak a templomban tisztelték, de
megcsodálták teremtményeiben is az ő művét, az állatokban, a növényekben
és a tájban...Ugyanezt teszik ma a békeidők cserkészei. Akármerre
járnak, örömüket lelik az erdőben, hegyekben és rétekben. Szívesen
figyelik meg az állatokat, a virágok és növények csodavilágát. Nem
igazán értékes ember az, aki nem hisz Istenben és nem tartja meg
parancsait. Ezért vallásos minden cserkész."(Bi-Pi: Scouting for boys;
in. cs.kiskönyvtár: Bi-Pi tanítása, 38.o.)
5. "Egy írónál olvastam a következőket: "Úgy képzelem, hogy a földet egy
nagy égi takaró rejti el a mennyei világosság elől, és a csillagok apró
rések, melyeket azok vágtak e takarón, akik a földön jót cselekedtek. A
csillagok nem egyforma nagyságúak, néhányan nagy tetteket hajottak
végre, mások csak apróságokat, de mégis egy kis rést nyitottak, miközben
valami jót cselekedtek, amíg itt éltek a földön". Rajta legyetek
valamennyien, hogy jó munkátokkal ti is egy kis rést nyithassatok ezen a
takarón a földi éltetek alatt. Felemelő érzés jónak lenni, de még jobb
ennél: a jót meg is tenni."(Bi-Pi: Scouting for boys; in.
cs.kiskönyvtár: Bi-Pi tanítása, 39.o.)
6. "Az igazi cserkész becsületes, Isten-félő ember, egyszerű de mély
vallásossággal, melyet egyházuk tanításán túlmenően, az Isten által
teremtett természet tanulmányozásából merítettek az erdőkben és a
hegyekben az állatok és növények megfigyeléséből, az éjszaka
csillagaiból és a nappal virágaiból."(Bi-Pi: The Scout 1927; in.
cs.kiskönyvtár: Bi-Pi tanítása, 56.o.)
7. "A természet ismerete bizonyítja számotokra, micsoda csodálatos
szépségű és különleges dolgokat teremtett az Úr boldogításunkra a
Földön. Legyetek elégedettek azzal amit kaptatok, és fogadjátok a

legjobb igyekezettel. Az életnek a vidám oldalát nézzétek, ne az
árnyékosat. Ám a végső örömöt a másik embernek nyújtott boldogság által
érhetitek el. Igyekezzetek egy kicsit jobbnak hagyni magatok mögött a
földi létet, mint ahogy kaptátok: így amikor eljön a halál pillanata,
annak a boldogságnak a tudatában lehettek, hogy egyetlen pillanatot sem
pazaroltatok fölöslegesen, s csakis a legjobbat cselekedetétek. Legyetek
készen a boldog életre és a boldog halálra; éljetek mindig a
cserkészfogadalom szerint - akkor is, amikor már kinőttetek a
gyermekkorból. Isten segítsen benneteket."( Bi-Pi halála után,
1949.jan.8-án megtalált üzenete; in. cs.kiskönyvtár: Bi-Pi tanítása,
71-72.o.)
8. "Cserkészlányok!...Semmi sem tud nektek nagyobb örömet jelenteni,
mint a gyermek, aki szeret titeket. Meg vagyok győződve: Isten azt
akarja, hogy ezen a világon boldogok legyünk. Hisz azért van tele ez a
világ szépséggel, csodával. Isten nem csak szemet adott nekünk, hogy ezt
észrevegyük, hanem észt is, hogy megértsük, és a világot a hit fényében
lássuk. Örülhetünk a nap ragyogásának és egy táj szépségének. A virágok
pompájában is gyönyörködhetünk. Csodálkozva szemlélhetjük, hogyan lesz a
pici magból palánta, majd erős növény, mely virágzik és gyümölcsöt hoz,
de csak akkor, ha a mag közben tönkremegy...a faj nem hal ki. Új virágok
nőnek és hoznak gyümölcsöt, hogy a Teremtő tervét megvalósítsák."(
Bi-Pi: in. cs.kiskönyvtár: Bi-Pi tanítása, 73.o.)
9. "A boldogság gyökere a hit, és ha boldogok és sikeresek akartok
lenni, el kell szakadnotok a vallástalan vagányoktól és gyakorolni kell
a hitet életetek során... Milyen sokan számon tartják Krisztus
születését, és milyen kevesen vannak a követői! El tudom képzelni,
hogy...egy ember lenéz a földre és a látvány miatt ateista lesz. De azt
nem, hogy felnéz az égre éjszaka, és azt mondja, hogy nincs Isten..."(
M. de Beaumeont: A farkas, aki sohasem alszik; in. cs.kiskönyvtár: Bi-Pi
tanítása, 76.o.)
10."Sok ifjú hajlandó a kegyetlenkedésre, csupán azért, mert nem
gondolkozik... A fogságban lévő állat idomítása érdekes és csupa móka,
de az igazi kaland az, amikor kimegy az ember a vadállatokat és a
madarakat megközelíteni, és megfigyelni szokásaikat, életmódjukat
ellesni. Minél gyakrabban cselekszed ezt, és minél jobban megérted,
miként készítik el különböző alkotásaikat, annál jobban meg fogod érteni
a természet és a Teremtő csodáit...Tanácsolom neked, hogy minél hamarabb
csinálj néhány fészekodut."( Bi-Pi gondolatai, 6.törv; in.
cs.kiskönyvtár: Bi-Pi tanítása, 82.o.)
...................................................................
11."...az ifjúságnak jó környezetre van szüksége. Mi tudunk ilyen
környezetet adni nekik a cserkészetben. Azt, amelyet Isten mindenkinek
adott: a szabad levegőt, a boldogságot és a hasznos munkát."( Bi-Pi: A
cserkészvezető, Bp.1992. 7.o.)
12."A jellem nevelését szolgálja az őrsi rendzser, a cserkésztörvény, a
cserkészélet kialakult formái, az erdei élet, az őrsvezetői
felelősségtudat, a csapatjáték és a tábori munkához nélkülözhetetlen
találékonyság. Magában foglalja ez a Teremtő művében való megismerését a
természet szépségének értékelésén, a növények és állatok szeretetén át,
amelyet a szabadban való élettel tanulunk meg."( Bi-Pi: A
cserkészvezető, Bp.1992. 30.o.)
13."A cserkészet révén a fiúnak módjában áll...a szabadban megismeri az
élet örömét...És aztán ott a dolog lelki oldala. Az erdőkben portyázva

ez a kis lélek kortyonként issza magába a természet szépségét, s így nő
fel, így nyílik ki a szeme. A szabadban való élet pedig par excellence
iskolája és megfigyelése annak, hogy észrevegye a bámulatos világegyetem
csodáit. Ez nyitja meg az értelmét a napról napra elé táruló szépség
megbecsülésére. Ez döbbenti rá a városi suhancot, hogy a város kéményein
túl csillagok vannak az égen, és hogy a mozi fölött, magasan, az alkony
felhői ragyognak dicsőségükben."( Bi-Pi: A cserkészvezető, Bp.1992.
34.o.)
14."...A természetjárás...rávezeti őket az élet magasabb rendű
élvezetére. Azon túl, hogy a Teremtőt csodálatos művén keresztül
megismerik, ez az életöröm a vallásosság konkrét alapja, ha összekötjük
az Ő akaratának mások szolgálatában való tevékeny végrehajtásával."(
Bi-Pi: A cserkészvezető, Bp.1992. 51.o.)
15."Úgy bizony - a szabad levegő a siker titka...A cserkészet ezért
van...Hogy leszoktassuk őket a szobáról, és megkedveltessük a szabad
levegőt...Dumas írta: ( tizenkét éves korig)...a fiataloknak a szabadban
kéne élniök: a nap fényéban, a földeken, az erdőkben...szemtől szembe a
természettel, amely megedzi testünket, tápot ad értelmünknek,
költészetet lekünknek, s olyan kíváncsiságot ébreszt bennünk, ami
értékesebb a nevelés szempontjából, mint a világ minden tankönyve.
Megértenék mit beszél az éjszaka nesze és csöndje, és megtanunlnák a
vallások legszebbikét - azt, amit Isten maga nyilatkoztat ki hétköznapi
csodáinak dicsőséges jelenségeiben.:"( Bi-Pi: A cserkészvezető, Bp.1992.
66.o.)
16."Ami engem illet, azt tapasztaltam, hogy eltekintve bizonyos
előezetes magyarázattól, minként szaporodnak a növények, a halak és
emlősök, legjobban az ragadja meg a fiút - amint engem is megragadott,
amikor először hallottam -, ha elmondjuk neki, miként fejlődik minden
fiúban olyan másik élet csírája, aki tőle fog születni. Hogy ez a csíra
apáról fiúra száll, nemzedédek óta. Istentől kapta bizományba, s
kötelessége, hogy megtartsa, míg meg nem nősül, és át nem adja
feleségének, hogy szaporodjanak."( Bi-Pi: A cserkészvezető, Bp.1992.
72.o.)
.....................................................................
17."Látod azt a csillagot fönt, a magasan az égen? Arrafelé fordítsd a
csónakod orrát, a csillagot válaszd vezéredül. Más szóval: Felfelé
törekedj!"( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp.2004. 7.o.)
18."Úgy gondolom, hogy a boldogság részben passzív, de legnagyobbrészt
aktív valami. Passzív annyiban, amennyiben a természet szépsége, az
alkonyat pompája, a hegyek fölsége, a természet csodás élete, a tábortűz
illatos körében a boldog otthon örömeivel együtt a hála érzetét kelti
fel a Teremtő iránt, de ezt a hálát csak valamilyen aktív
megnyilatkozásban tudjuk kielégíteni. Ez a szükséglet nagyrészt csak
azáltal a törekvés által tud kielégülni, hogy másokon segytünk. A
tevékeny jócselekedet számít itt."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén,
Bp.2004. 24.o.)
19."Ne érd be azzal, hogy életedet és gondolataidat teljesen vakolat és
téglák közés falazd be, üzletbe és politikába, pénzszerzésbe és más,
ember alkotta múló dolgokba, amelyek nem fontosak, hanem nézz körül, s
tanulj, amennyit csak tudsz, a természet csodás könyvéből. Nézz meg
annyit ebből a változatos, csodaszép világból, amennyire csak lehet, és
használd azokat az indításokat, amelyeket Isten a természetben nyújt. Rá
fogsz jönni hamarosan, hogy mi szükséges az élet boldogságához és mi

nem."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp.2004. 24.o.)
20."Egyszer, amikor nagyon elgondolkoztam, úgy tetszett, mintha látnám
magamat, ahogy elérkeztem a földi élet után a Kapu elébe és hallottam
Szent Péter hangját. Azt kérdezte tőlem jóságosan: Mond meg, hogy
tetszett neked Japán? Japán? Hiszen én Angliában éltem. De hát mi a
csudával töltötted el azt a sok időt abban a csodaszép világban,
amelynek minden gyönyörű vidéke és érdekes helye a te épülésedre van
teremtve? Így hát elmentem Japánba."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén,
Bp.2004. 25.o.)
21."Isten az ember azért teremtette, hogy ember legyen"(Bi-Pi: A
boldogulás ösnényén, Bp. 2004. 27.o.)
22."Hegyet mászni ... Van aztán erkölcsi nevelő hatása is, mert megtanít
rá, hogy nyugodt határozottsággal és derűs vidámsággal szembenézzünk a
legyőzhetetlennek látszó akadállyal is. Így aztán az élet nehézségeivel
ugyanolyan lelkülettel tudsz szembeszállni, kitartással, más-más utat,
módot keresve, egyenesen vagy kerülő úton, de végül mégis célhoz érsz.
És nem utolsó sorban a lelkedre is ráébredsz. Furcsa dolog, hogy ilyesmi
is van a hegymászásban, de van. Amíg a hegyet mászod, csak maradj a
többiekkel, de amikor felérsz a hatalmas csúcsra, és feltárul előtted a
roppant, szinte földön túli látvány, vonulj félre és telepedj le
egyedül. Gondolkozzál. S mialatt gondolkozol, szívd magadba a tájék
csodálatos ihletét.
Ha aztán megint leszállsz a földre, úgy érzed mintha kicseréltek
volna."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 47-48.o.)
23."A csírasejt magzattá válik... Az egész dolog a teremtő Isten
csodálatos műve. A csírasejt, amelyből lettél édesanyád méhében, apádtól
származik... S így van meg az a csírasejt benned is... Drága kincs ez,
amelyet apádon, nagyapádon és őseiden keresztül mindenek Atyja, a
Teremtő bízott reád."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 104105.o.)
24."A tiszta fiatal férfi egészségének és erejének ifjú teljében
Istennek legszebb alkotása a világon... Isten testet adott neked, vagyis
csak kölcsönözte, hogy a legjobban használd. Nem azért, hogy eláztasd
italban, nem azért, hogy kiéld, elgyengítsd a kicsapongásokban, hanem
hogy őrizd meg, erősítsd, fejleszd ki a férfi igazi, pompás képmásául,
gyermekeid apjául. Megteheted, ha akarod. Rajtad áll! S milyen pompás
kaland lesz belőle!"( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 121.o.)
25."Szent György sárkányt ölt, de a kísértés sárkányával megharcolni és
azt legyőzni, hogy aztán mint férfi állhass az elé a lány elé, akit
szeretsz, tisztán, erősen, lovagiasan: ez még annál is nagyobb dolog! A
boldogság felé is újabb lépést tettél ezzel, megőrizve és fejlesztve
tested alkalmasságát Isten szolgálatára, vagyis arra, hogy majd a
házasságban fajtád legjavát folytasd."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén,
Bp. 2004. 121.o.)
Megjegyzés a Szerkesztőnek: Ehhez az idézethez egy Bi-Pi rajz kéne a
sárkányról! Pl: Bi-Pi: A cserkészvezető, Bp. 1992. 89.o!!!
26."A vallástalanság - Ennek a szirtnek sötét oldala az istentelenség és
a vallástalanság veszedelme. Napos oldala, hogy ráeszméljünk Istenre és
embertársaink szolgálatára. Ebben segít a természet tanulmányozása. Az
istentelenséget úgy erőszakolják rá a fiatalemberre. A vallás
nélkülözhetetlenül szükséges a boldogsághoz."( Bi-Pi: A boldogulás

ösvényén, Bp. 2004. 168.o.)
27."Az istentelenség elleni orovosságok: Isten műve a természetben
megcáfolja az istenteleneket. A természet ismerete egy lépés Isten
megismerése felé."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 168.o.)
28." Az őserdőben nem egy olyan embert ismertem meg, aki mélyen vallásos
volt, pedig gyermekkorban nem kapott vallásos oktatást, de felismerte
Isten létét abból, amit az Ő alkotásaiból és csodáiból látott a
világban. Az ilyen ember rájön, hogy ő maga is része és tagja a teremtés
csodálatos művének, de emberként többre hivatott a többi élőlénynél.
Ugyanis értelme van és képessége, hogy gyönyörködjék a szépségben, és
jóakarata mások iránt, ami azt is jelenti, hogy Istenből van benne egy
szikra."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 170.o.)
29."A teremtő Istent a legtöbb vallás felismeri; különbségeik ott
kezdődnek, hogy miképpen fogják fel a Teremtőnek és az emberi léleknek
egymáshoz való viszonyát."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004.
170.o.)
30."Ahhoz, hogy eljuss a vallás lényegéhez és hogy elkerüld az
ateizmust, két dolgot szeretnék ajánlani. Az egyik, hogy olvasd a
Bibliát, ezt a csodálatos régi könyvet, amely azon felül, hogy isteni
kinyilatkoztatás, lenyűgözően érdekes könyve a történelemnek, a
költészetnek és az erkölcsnek. A másik, hogy olvasd azt a másik
csodálatos könyvet, a természet könyvét. Ebből ismerd fel és tanuld meg
mindazt a szépet és jót, amit Isten gyönyörűségednek szánt. Aztán légy
résen, hogy a legjobban szolgáld Istent, amíg tart a tőle kapott
életed."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 171.o.)
31."Remélem senki nem ért félre. Nem azt ajánlom, hogy a természet
tanulmányozása legyen valami istentisztelet féle, vagy hogy ez pótolja a
vallást, de azt vallom, hogy a természet megértése némely esetben
közelebb visz vallásunk megértéséhez. Ez az a mód, amely beválik ott is,
ahol más módszerek kudarcot vallanak, különösen olyanoknál, akik
hajlanak az ateizmusra...vagy akiknek voltak vallásos ideáljaik, de
elvesztették azokat... Esetleg hozzá segíti őket, hogy új ösvényeken
visszataláljanak ismét Egyházukba."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp.
2004. 172.o.)
32.Bi-Pi David Graysont idézi: "Botanikus voltam negyvenöt esztendeig.
Gyermekként magától értetődően hittem Istenben. Imádkoztam Hozzá, magam
előtt láttam Őt személyesen. Amikor idősebb lettem arra a
következtetésre jutottam, nincs Isten. Kitöröltem a mindenségből. Csak
abban hittem, amit láthattam, hallhattam, érzékelhettem. Természetről és
realitásról beszéltem. És most úgy gondolom, hogy semmi más nincs, csak
Isten!"( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 172.o.)
33."Az ateizmus elbizakodottsága ellen jó orvosság a tisztelettel
párosult alázat...miképpen támaszt tiszteletet a természettel való
kapcsolat: Hát éppen ez történt meg...egy katonával...amikor hosszú
menetelés után hirtelen lenyűgöző látvány tárult eléje; odalnet,
Kelet-Transzvaalban történt ez, amelyet az "ördög irodájának" neveznek.
Istenem - kiáltott fel -, hát van olyan megháborodott bolond, aki azt
mondja, hogy nincs Isten? A táj csodálatos pompája még az ő nehéz
képzeletét is megragadta..."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004.
173.o.)

34."A tengerészek gyakran mélyen vallásos emberek, aminek oka a
természettel való együttélésben rejlik. Különösen olyanoknél
tapasztalható ez, akik magasabb rangba jutottak, és felelősek a
hajójukért. Amint a hajó ott lebeg a halált rejtegő kékesszürke,
forrongó hullámhegyek fölött, üvültő szélviharban, jégesőben, felcsapó
tajték között, az ember megismeri és rettegve tiszteli a természet
erőit... önkéntelenül egészen közel érzi magát ahhoz a legmagasabb
hatalomhoz, Akitől minden függ. Ez a közelség leginkább abban a hódoló
elismerésben és tiszteletben nyilvánul meg, amelyet a nálánál nagyobb
hatalom iránt érez az ember. Ennek a hatalomnak kezébe helyezi magát, és
bizalommal iparkodik együttmunkálkodni vele."( Bi-Pi: A boldogulás
ösvényén, Bp. 2004. 174.o.)
35."Ha még sohasem vándoroltál a brazíliai vagy nyugat-közép-afrikai
őserdőben, aligha tudod elképzelni, milyen különös, kísérteties érzéssel
vonszolja magát az ember olyan tájakon, amelyek első benyomásra a forró
égövi dzsungelek szépségét és csodáit mutatják. Az őserdő a
legérzéketlenebb lelket is a székesegyhéz szépségére és fennségére
emlékezteti!... Azok számára, akiknek szeme van a látásra és füle a
hallásra, az őserdő egyszerre tudományos laboratórium, klub és templom"(
Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 174-175.o.)
36."Egyszer egy reggel, szürkület előtt nekiindultam a dél-amerikai
Andokban egy hegyoldalt megmászni... hegycsúcsok kezdtek emelkedni
óriások gyanánt... Le akartam hunyni a szemem, amikor egyszerre különös
izzás kezdte áthatni a levegőt fölöttem... a lélegzetem is elállt attól,
amit láttam... az egyik csúcs a másik után fénylett fel a hajnal
rózsaszín sugárzásában. Az embert az az érzés fogta el, hogy
betolakodott egy megszentelt helyre, és amit itt lát, az meghaladja egy
nyomorult halandó értelmét. Valami borzalmasan nagyszerű, lenyűgöző volt
ez az élmény, ahogy ott álltam és figyeltem magának a természetnek az
ébredését... Szent félelemmel, csaknem borzalommal botorkáltam előre,
amikor éppen abban a pillanatban, amidőn legjobban vágyódtam az emberi
világ érintésére, a legközelebbi magaslaton túl egy alak állt előttem: a
Megváltó Krisztus szobra!... Gyönyörű szobor ez... amikor ezen a helyen
kézzelfogható kapcsolatot teremtett az ember és az Isten között. Azt a
kapcsolatot, amelynek megteremtésére Krisztus egykor leszállott a
földre... A hegyek szinte kedveznek ennek a magányszerető vallásnak."(
Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 175-177.o.)
37."Fülledt városokban, ahol az emberek összezsúfolva élnek, semmire
sincs nagyobb szükségük, minthogy megragadhassák az élő, személyes
Üdvözítő kezét... De itt, a természetben inkább a láthatatlan Teremtőt
sejti meg az ember. Itt szinte mndent értesz. -itt eltűnik az én. A
természetben misztikus >>értelem<< van, amellyel össze vagy kapcsolva
valahogy elvontan és nem személyesen. Álmodhatod a magad álmát, de mégis
érzed az egységet a füvek magvával, a kis kerek kövekkel és nem érzed
magad többnek azoknál."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 177.o.)
38. Bi-Pi Abraham Lincolt idézi: "Amikor ott állt a Niagara-vízesés
mellet...azt mondta: A határtalan múltat idézi fl ez a látvány, azt az
időt, amikor Kolombusz először látta meg ezt a földet, amikor Krisztus a
kereszten szenvedett, amikor Mózes az izraelitákat átvezette a
Vörös-tengeren. Sőt, amikor Ádám először lépett ki a Teremtő kezéből...
a Niagara ősibb mint az első ember... a mammut és a masztodon bámulta...
Majd Wesley Hill-t idézi: Ezek a gondolatok a Niagaráról magukban
foglalják a teremtés egész világát, az Isten létét, a mindenség
misztériumát és erejét, a történelmet, a megváltást és az ember

sorsát... Ettől a felismeréstől, amely meglátja Istent a természetben,
csak egyetlen lépés kell, hogy felfoghassuk az istenit az emberi
dolgokban."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 177-178.o.)
39."A Viktória-vízesésnél... a Zambézi másfélszer olyan széles, mint a
Niagara... ez a hatalmas vízesés még nagyobb erővel ragadja meg az ember
képzeletét... Az a zegzugos ösvény 100 méter mélyen, amelyet a Zambézi
70 kilométer hosszúságban a kemény sziklán kivájt magának, nem ezer
esztendő munkájáról beszél, hanem sok-sok évezredről. Itt megtanulja az
ember, hogy milyen kicsi, s hogy milyen múló dolgokért erőlködik, küzd
és szaladgál. Az ember megsejti, bár csak homályosan és elégtelenül,
hogy a mérhetetlendég veszi körül, a Teremtő, az Isten."( Bi-Pi: A
boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 178.o.)
40."De akik csak valamennyire is éltek a természetben és eljutottak
szépségének felismerésére, ha városba kerülnek is, még a sáros úton is
meg-megpillantják. Életem egyik korszakában hajnalban és alkonyatkor
mindennap át kellett mennem a Westminster-hídon, s mégis alig volt nap,
amikor nem kaptam magam rajta, hogy ott állok és bámulom ezt a
látványtazzal a mély gyönyörűséggel, amelyet a pazar színek okoznak
napkeltekor és napnyugtakor."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004.
178-179.o.)
41."Maguk a felhők is alkotnak képeket, s néha olyan ábrákat, amelyeket
nem felejt el az ember. Még most is az emlékezetemben van egy
naplemente, amelyet több mint harminc esztendővel ezelőtt láttam a
dél-afrikai úgynevezett veldeken. Egy izzó kapu gyönyörű képét mutatta,
amely ragyogó aranyozású belső termekbe vezetett. Ez az a kapu, amely az
égbe nyílik. Volt már ilyen naplementéd, amely ennyire hatott rád? Az az
ember, aki velem volt, imádkozott."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp.
2004. 179.o.)
42."A Himalája mélységei és magasságai, örök hófedte fenséges csúcsai...
még nagyobb borzongó tisztelettel töltenek el... Erre azt mondhatjátok:
Igen ám, csakhogy én nem juthatok el... Hát akkor hogy ismerhetem meg és
hogy érthetem meg a természet csodáit és beszédét?... ha elmégy az
erdőkbe és a mezőkre. Hátadon a batyud, kezedben a vándorbot... Magaddal
viheted kis sátradat, hálózsákodat, főzőedényedet - és a szabadságot. Ki
az Isten ege alá... barangolni mégy az országba, s magadba szívod az
égnek, a földnek, a víznek nagyszerűségét, élvezed az erdők és mezők
színeit, a virágok és a széna illatát, hallgatod a patakok zenéjét, a
madarakat, a szellő suttogását, megismered az állatokat és azok
szokásait, míg aztán végül úgy érzed, hogy egytestvér vagy velük, s a
természet nagy játéktervének egy részecskéjeként létezel... minden
embernek szüksége van efféle környezetváltozásra, olyan alkalomra,
amikor végiggondolhatja a dolgokat, újra megmarkolhatja az életet, újra
megfogódzhat Istenben."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 180181.o.)
43."Tested hasonlít apádéra és anyádéra, erős és engedelmes mindabban,
amit a lélek parancsol neki. Csodálatos szerkezetű minden részében.
Nézzük például a szemedet...az idegek az ujjak hegyén azonnal
visszaüzennek az agyvelőnek... Kérdezd meg hát Ateista urat, hogy ki
találta fel ezt a csodálatos gépezetet."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén,
Bp. 2004. 181.o.)
44."Úgy hiszem, hogyha mindenki tanulmányozná egy kicsit a testét és
annak működését, a teremtő Isten csodálatos kezemunkájának remekművét

ismerné fel, és rájönne, hogyan működteti ténylegesen Isten az ember
testét és lelkét.( S ha azt látnád, amint néhányan közületek látták,
hogy ezek az Isten által alkotott, csodálatos testek bonyolult, az
életre pompásan alkalmas szervezetükkel összezúzódnak, szétroncsolódnak
vagy megcsonkíttatnak emberkéz alkotta gránátoktól és lövedékektől,
ember által vezényelt ütközetekben, emberi gonoszságok miatt,
megéreznéd, hogy milyen gonosz és borzalmas dolog a háború.")( Bi-Pi: A
boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 183.o.)
45."Nézd a bőr szövetét az ujjad hegyén! Mennyi kör és kanyarukat van
rajta. Készíts lenyomatot róla festékkal, papírra, és vizsgáld meg
nagyítóüvegggel. Megcsinálhatod ezt ezer meg ezer emeberrel, de olyat
sose fogsz találni, akinél ezek a lenyomatok egészen olyanok, mint a
tieid. Vizsgáld meg tested akármely részét, csodálatos alkatát,
érzékeid, s hogy mi mindent végez parancsodra. Akkor lassan rájössz,
milyen csodálatos élő "szerkezetet" bíztak rád, hogy helyesen használd,
és tisztelni kezded tulajdon testedet."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén,
Bp. 2004. 184.o.)
46."Micsoda szédületes esélyei vannak annak, aki azz atomot, a molekulát
és az elektront választja kutatása témájául. Az emberiség jótevője lehet
belőle. A természet csodái és titkai határtalanok. Nagy lehetőségek
állnak előtted, jövő generáció! Anyagi haszna is van, ha
tanulmányozzátok mindezeket, de minél inkább elmerültök
tanulmányozásukban, annál alázatosabbakká váltok a Teremtő munkája
előtt."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 186.o.)
47."Nézz fel az égre. A repülőgép magasan jár, alig lehet látni. De
vajon mi van fölötte, messze, messze fent? A határtalan tér... Sok
csillag olyan messze van, hogy a fénysugár több ezer esztendeig és
gyakran még tovább jut el róluk hozzánk... Lehet köztük olyan, amely már
darabokra szakadt, de fénysugarai még mindig jönnek felénk... Azoktól az
apró mikrobáktól és atomoktól, amelyeket mikroszkópon át látni, ezekig a
roppant világokig, amelyek a teleszkópon át látszanak, az ember kezd
ráébredni, hogy minden dolog: nagy és kicsiny, egyazon megszabott
rendben működik, egy tökéletesen megalkotott terv szerint; a csillagok
végeláthatatlan térségekben keringenek, a hegyek feltornyosulnak a
Földön, az élet, a szaporodás, a halál szabályos sorozatokban folyik a
növények, parányok, rovarok és az állatok között, s az ember ráébred,
hogy mindezek mögött egy nagy uralkodó értelem és teremtő áll, az
Isten."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 187.o.)
48."Az emberben megvan az a plusz az állatokkal szemben, hogy fel tudja
ismerni és élvezni tudja a természet csodáit és szépségeit. Élvezni
tudod a napnyugtának aranyos pompáját, a virágok és fák szépségét, a
hegyek fenségét, a holdfényt s a messzi kilátást... Kell azonban, hogy
ez arra a gondolatra vezessen benneteket, hogy többet is követelnek
tőletek, mint amennyit a földben gyökerező fáktól, vagy az állatoktól
lehet elvárni... Igen, nektek értelmetek van és képességetek, hogy
akaratotokat használjátok... Köröttetek ott van Isten roppant
világmindensége, hogy dolgozzatok érte."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén,
2004. Bp. 189.o.)
49."Magam csak abból a gondolatból indulok ki, hogy te, aki ezt
elolvasod, nem kaptál erős vallásos meggyőződést, amely sajátod volna,
vagy tapasztalod, hogy az ateisták hozzád férkőztek. Én csak azt a
feltevést kockáztatom meg, hogy Istent jobban át lehet élni talán a
természet tanulmányozása révén, mint könyvek útján. Sokszor tapasztaltam

ezt a vadonban, a tengerészek, katonák, s a felderítők között, akikben
korábban semmiféle vallásos hit nem élt."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén,
2004. Bp. 190.o.)
50.Bi-Pi R. Bacont idézi: "A természet könyvének tanulmányozása adja meg
az igazi kulcsot a kinyilatkoztatáshoz."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén,
Bp. 2004. 192.o.)
51.Bi-Pi A. Lincoln-t idézi: "Meg tudom érteni, hogy az ember ateista
lehet, ha a Földre néz, de nem tudom megérteni, hogy mondhatja valaki,
hogy nincs Isten, ha este felnéz az égre."( Bi-Pi: A boldogulás
ösvényén, Bp. 2004. 193.o.)
52.Bi-Pi törvénymagyarázata rovereknek: "A cserkész barátja az
állatoknak ( vö: a magyar 6. cs.törvény - A cserkész szereti a
természetet: jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.): A rover
felismeri a rokonságot a maga és egyéb teremtmények közt, amelyeket
éppúgy Isten helyezett a világba, mint őt, hogy örüljenek az életnek.
Aki rossz az állatokhoz, rosszul szolgálja a Teremtőt. A rovernek nagy a
szíve."( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 213.o. )
53."Hív az erdő,
Otthon ülsz bepólyázva a biztonság melegében,
Hol az ételt a szakácsnő a konyháról hozza készen,
Ahol rendőr vigyáz rátok, s lámpa ég, mihelyt sötét lett:
Fiúk, fiúk, ébredjetek! Ez nem élet! Más az élet!
Kinn a csendes erdő mélyén lombzúgásban, csillagfényben
Nekivágni a vadonnak ismeretlen messzeségben,
Pezsgő véred ütemeit önteni át vidám dalba:
Fiúk, fiúk ébredjetek! Hív az erdő! Hallga, hallga!
Harcra hív a vihar ellen, amely sátraddal csatázik,
Villámfényben, mennydörgésben, mikor tested ázik-fázik,
Küzdelemre, forró déllel étlen-szomjan, mégis bátran:
Fiúk, fiúk, ébredjetek! Férfi kell itt a csatában.
Itt tanultok bízni, merni, végveszélyben is remélni,
Hű barátot megbecsülni, hódolattal Isten félni.
Ide vágyik, aki férfi. Otthon subán ül a balga.
Fiúk, fiúk ébredjetek! Hív az erdő! Hallga, hallga!"
(Service W. Róbert után)
( Bi-Pi: A boldogulás ösvényén, Bp. 2004. 236.o.)

