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S

ok évvel ezelőtt egy
drámai tapasztalatnak
voltam tanúja, amit
soha nem felejtettem
el. Egy személy elhatározta,
hogy megszakítja kapcsolatát
a gyülekezetünkkel. Eléggé
meglepő, de az ő cselekedete
indított arra, hogy megvizsgáljam életemet, ami a Megváltó
lábaihoz vezetett engem. Ez a
személy lelki ember volt. Szenvedett Krisztusért és sok évet
börtönben volt az igazságért.
Miután elhagyta a gyülekezetet, mint kívülálló még több
hónapig fenntartotta a kapcsolatot az Úrral. Majd egy végzetes esemény történt vele, amilyen soha azelőtt sem azóta.
Egy televíziót vitt a házába.
Ez az ember éveken keresztül
nagy ellensége volt a Tv-nek.
Most beadta a derekát, és nézni szerette volna a híreket és
időjárás-jelentést csupán. Felesleges mondani, hogy hamarosan ez a doboz irányította az
egész életét és elporlasztotta
lelkiségét.
Ettől kezdve, Jézus kegyelme által és csak az által, számomra nem voltak szimpatikusak az ilyen megszokott
televíziós programok. Az utóbbi
években már nincs olyan hely,
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ahol ne lenne televízió antenna.
Amióta megtapasztaltam a Tv,
a videófilm használat halálos
voltát, azóta szembetünő „sikerességgel” lettek bevezetve
a társadalomba. Erre néhány
éve ezelőtt kezdtem ráeszmélni Ma már van DVD, HDVD,
szélessávú internet szolgáltatás, videó játékok, és PDA.
Körülöttem mindenfelé látom
ezeket a masinákat, amelyeket
belátás szerint használhatunk
– oktatási célokra, „veszélytelen” szórakozásra vagy éppen
„megfelelő” vallásos filmekhez.
Valóban hasznosak ezek? Van
valami lényeges különbség egy
kitalált videófilm és a televízió
között?

Képmutatók
„Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván:
Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet;
szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha
oly tudományokat tanítanak, a
melyek embereknek parancsolatai.” (Máté 15:7-9)
A következő szavakkal
van körülírva ezen színlelések jelentése: „egy színész egy
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hamis jellem (színpadi-játékos)” (Strong’s Exhaustive
Concordance, No. 5273). Egy
színházi előadás semmivel sem
kevesebb mint képmutatás.
És mi a „képmutató jutalma”?
„Megjő annak a szolgának az
ura, amely napon nem várja és
amely órában nem gondolja, És
ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen
sírás és fogcsikorgatás.” (Máté
24:50-51)
Ha a Biblia elítéli a képmutatókat (színészeket), akkor mi
van azokkal, akik örömüket lelik a képmutatók előadásának
nézésében – próbaidejük drága
idejét avval tölteni, hogy a képmutatókat figyelik.

Színház, TV, Videó, és
DVD
1882-ben
figyelmeztetés
jött: „Nem kérhetjük Isten áldását arra az időre, amelyet a
színházban vagy a táncteremben töltünk." Egyetlen keresztény sem szeretne ilyen helyen
meghalni. Senki sem kívánná,
hogy Krisztus ott találja őt,
amikor megjelenik.” (Boldog
Otthon, 433)
Abban az időben nem volt
mozi ahová járjanak. A színészek (képmutatók) csupán élő

előadásokat tartottak. A különbségek: (1) a színészek mozifilmen vannak, (2) a néző számára kevesebb költséggel jár,
(3) és kényelmes. Ugyanazon az
elven működik az élő előadás és
a film. A színészek megjátsszák
azt ami nem jellemző rájuk
és Isten nem tudja megáldani
azokat, akik az ilyen előadás
nézésével töltenek el akárcsak
egy órát is. Következésképpen
van-e különbség az élő előadás,
a szélesvásznú filmszínház, a
televízió és a videófilmek között? Egyértelmű válasz kell
legyen az IGEN! A berendezés
egyben, közvetlenül a lakásba
kerül, ezért annak kényelmessége miatt sokkal halálosabb.
A PDA-kat magunkkal tudjuk
vinni utazásainkra.

Bálványimádás
„Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.”
(1Korinthus 10:14) Gondoltál
valaha úgy egy filmre mint bálványimádás? „Az ifjúságnak
sem abban, sem más országban
nem adhatjuk a megfelelő nevelést, csak akkor, ha a nagyvárosokból elszakítjuk őket. A
nagyvárosok szokásai az ifjúság értelmét alkalmatlanná
teszik az igazság befogadására.
A szeszes ital fogyasztása, a dohányzás és szerencsejáték, a lóversenyzés, színházlátogatás és
az ünnepnapoknak tulajdonított fontosság, mind a bálványimádásnak egy-egy formája,

egy áldozat a bálványoltáron.”
(Életünk és Munkánk, 199)
Ma egy nagyvárosba kell
mennünk ahhoz, hogy színházat találjunk. De ha akarod,
akkor megtalálhatod azt közvetlenül a szobádban vagy saját számítógépeden. A technika
évről évre olcsóbbá válik, már
a plazma tévék is kezdenek elterjedni az otthonokban. Megértem, hogy néhány lelki elődünk miért nevezte a televíziót
bálványnak.
„(Sátán) igyekszik lekötni az
elmét oly teljességgel, hogy Isten nem fog szabad helyet találni a gondolatokban. Nem akarja, hogy az emberek felismerjék
ezen törekvések alkotóját, már
annak is örül ha működnek a
játékok vagy színházi előadások, amik úgy összezavarják a
fiatalok érzékeit, és a józan értelmet, hogy megfeledkeznek
Istenről és a mennyországról.”
(Counsels to Parents, Teachers,
and Students, p. 275).
Hogyan zavarja össze Sátán a józanészt? „Elém tárták
a világ állapotát, hogy gyorsan
megtelik gonoszságának pohara. Erőszak és minden elképzelhető bűntettek töltik be világunkat, és Sátán megragad minden
eszközt, hogy népszerűvé tegye
a bűnöket és az elaljasító, kicsapongó életet” (Bizonyságtételek,
3. kötet, 471)

A józanész megzavarása
Mi Sátán valódi célja a mozgóképpel, a filmmel? „Sátán
szabályosan eljátssza a lelkek
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(fiatalok) életét, elvéve Istentől
kapott talentumaikat saját gonosz tulajdonságait téve azok
helyébe. Arra törekszik, hogy
az emberek mellőzzék Istent.”
(Counsels to Parents, Teachers,
and Students, p. 275)
„Az utcán sétáló fiatalt a
bűntények s vétkek hirdetései
és plakátjai veszik körül, bemutatva némely regény vagy
színházi eseményt. Mindez
arra szoktatja a gondolkodásukat, hogy megszokják a bűnt.
A napilapok folyvást szemük
előtt lebegtetik a bűnösök útjait, s mindazt, ami kíváncsiságot kelthet és felkorbácsolja az
állati szenvedélyeket, izgalmas
és izgató történetekkel tálalják
eléjük.
A romlott gondolkodású
emberek tollából áradó irodalom ezrek észjárását rontja
meg világunkban. A bűn így
nem látszik többé elrettentőnek. Annyit hallanak és olvasnak lealjasító bűntettekről
és mélységbe züllésről, hogy a
valamikor még érzékeny lelkiismeretük, mely régebben
borzadva döbbent volna vissza,
annyira eltompult, hogy mohón
habzsolja az emberek alantas,
csúnya mondásait, aljas cselekedeteit.” (Bizonyságtételek,
3.kötet, 471.472)
Szemlélője voltam amint valaki egy állítólagos „család orientált” filmet nézett. A műsor
alatt az egyik jelenet egyértelműen házasságtörő kapcsolatról szólt. Ekkor felálltam és azt
mondtam: „Ez házasságtörés!”
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„ ... a bűn mennyire
elfogadottá vált. Oly sokáig
volt tűrve, hogy már nem
megbotránkoztató.”

A másik személy azt válaszolta: „Jobb mint egy gyilkosság
vagy erőszak!” Megdöbbenten
értettem meg, hogy a bűn men�nyire elfogadottá vált. Oly sokáig volt tűrve, hogy már nem
megbotránkoztató. De az Úr
szava azt mondja: „Kerüljétek
a paráznaságot. Minden bűn,
melyet az ember cselekszik, a
testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen
vétkezik.” (1Korinthus 6:18)
A mai társadalom már türelemmel szemléli ezt a bűnt. És
csodálkozunk azon, hogy a gyülekezetben miért kezelik ezt a
bűnt oly könnyelműen.
Ha visszatekintek az időben, látom hogyan dolgozott
rajtam Sátán. Emlékszem amikor először hallottam olyan gonoszságot, mint a káromkodás.
Nagyon megütötte a fülemet.
Később, néhány „jó” film után,
ez már nem volt olyan nagy
probléma. Az utolsó filmek közül az egyik (több mint 20 évvel
ezelőtt) az Ausztrál kincstáros
(Lindi) szomorú esetét ecsetelte – Egy Kiáltás a Sötétségben.
A film mocskos beszéddel volt
szennyezve. Ez a tanítás van
adva Filippi 4:8 – ban? „Amik
csak tiszták… ha van valami
erény és ha van valami dícséret,
ezekről gondolkodjatok.” Észrevesszük a „gonosz gondola-
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tok”-at amelyek „útálatosak az
Úrnak”? NEM! „A tiszta beszédek” amelyek „kedvesek”. (Példabeszédek 15:26)
Megkaphatjuk Isten pecsétjét, ha filmeket nézünk, amelyek a bűnhöz szoktatják érzékeinket? „És monda az Úr néki:
Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy
jegyet a férfiak homlokára, akik
sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért,
amelyeket cselekedtek annak
közepében.” (Ezékiel 9:4) Oly
szorosan kell együtt haladnunk
a Megváltónkkal, hogy az engedelmességtől való legcsekélyebb elhajlás is azonnal felismerhetővé váljon. A következő
példa bemutatja, hogy milyen
megszokottá vált számunkra a
bűn.

Helyes dolog vallásos
filmeket nézni?
Amikor vásároltam egy videót „jó szándékú testvérek”
jöttek és mondták: „Meg kell
nézd a ’Tíz Parancsolat’ – ot.”
És megnéztem. Érdekes volt,
s még a könnyem is kicsordult. Miután megnyugodtam a
film okozta felindultságomból
elgondolkodtam ezen a nagyszerű előadáson, hogy miként
készítette el Hollywood Izrael
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gyermekeinek a Vörös-tengeren való átkelését. Rájöttem,
hogy az egész film csak a képzeleten alapszik.
Mózes élete a hit élete volt.
„Hit által tiltakozott Mózes,
midőn felnövekedett, hogy a
Faraó leánya fiának mondják,
Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást,
mint a bűnnek ideig-óráig való
gyönyörűségét… Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén
a király haragjától; mert erős
szívű volt, mintha látta volna
a láthatatlant.” (Zsidók 11:2427) Mózes nem a Fáraótól menekült nem ismerve, hogy kicsoda Isten. Igaz, volt még mit
tanulnia Isten módszereiről, de
nem volt hitetlen. Mikor Mózes
csodákat tett a Fáraó előtt, azt
Isten parancsára tette nem pedig saját cselekedeteinek eredménye volt.
Nem láttam még egyetlen
filmet sem, amely pontosan
követte volna a Szentírásban
leírtakat. Egyikben Noé vadászott az állatokra, hogy bevigye őket a bárkába. Másikban
Keresztelő János a Jordán vizét rálocsolta Jézusra. Szintén
egy másikban Mirjám kérdőre
vonta Mózest, hogy miért hívja mannának a fákról lehulló korhadt darabokat, amely
természetes esemény a pusz-

ta ezen részén és miért hiteti
el és csapja be az Izraelitákat
avval, hogy a fürjek természetes vonulása egy csoda? Ezek
Sátán közvetlen támadásai
Isten szava ellen, és mi Reformátorok eltűrjük mindezeket
avval mentegetőzve, hogy „az
író nem tudott jobbat”. Ne felejtkezzetek el semmiről, ami
miatt el kell különülni, ebben a
dologban is. „Fussatok ki belőle (minden dologból) én népem,
hogy ne legyetek részesek az ő
bűneiben, és ne kapjatok az ő
csapásaiból.” (Jelenések 18:4)

Természet filmek
Hiszünk mi a bibliai teremtés nézetben vagy az evolúciós elmélet befolyásol már
bennünket is? A National
Geographic Társaság és a
Smithsonian Intézet emberei
teljesen evolucionalisták, és ez
a szisztéma jelenik meg a legtöbb filmjükben is. „Miként az
apostolok idejében igyekeztek
emberek a Szentírásba vetett
hitet hagyományok és bölcseletek által aláásni, úgy igyekszik
az igazság örök ellensége ma is
az érzékeknek hízelgő "magasabb kritika" irányzatával, a
fejlődéselmélettel… a lelkeket
tiltott útra csábítani.” (Apostolok Története, 327) Az evolúció
iránti legkisebb vonzódásnak
is végzetes következményei lehetnek.
Hogy teljesen becsületesek
legyünk ebben a dologban el
kell mondani azt, hogy vannak
megfelelő természet filmek is,
amik ragaszkodnak az igazi
tudomány pontjaihoz. Néhány
keresztény csoport bemutatott
jó minőségű programokat az
utóbbi húsz évben, filmen elbeszélve a bizonyítékokat Isten
hatalmáról.

A legveszélyesebb
szórakozás
„A legveszélyesebb szórakozóhely a színház. Ahelyett, hogy

az erkölcs és erény iskolája lenne, ahogyan azt gyakran állítják, inkább az erkölcstelenség
melegágya. E szórakozások
megerősítik a gonosz szokásokat és bűnös hajlamokat. A sekélyes dalok, a buja mozdulatok, kifejezések és magatartás
lezülleszti a képzeletet és megrontja az erkölcsöt. Minden
ifjú, aki rendszeresen megy
el a látvány kedvéért, elvében
megromlik. Államunkban egy
befolyás sem mérgezi meg erősebben a képzeletet, semmisíti
meg a vallásos befolyást, tompítja el az élet csendes élvezetei
és józan valóságai iránti szeretetet, mint a színházi szórakozás. A jelenetek szeretete egyre jobban növekszik, ahogyan
a részegítő italok utáni vágy
is erősödik a fogyasztás során.
Az az egyetlen biztos dolog, ha
kerüljük a színház, a cirkusz
és minden kifogásolható szórakozóhely látogatását.” (Bizonyságtételek, 4. kötet, 653)
Miért találják nehezen az
ifjúsági vezetők ártatlan, megnyerő kikapcsolódás formáját?
Mivel elménk szennyezve van
félelmetes és megátkozott
betegségeivel a televíziónak és videofilmeknek.
Az elődeink idejében
sokkal
könnyebb
volt ellenállni a
színháznak, mint
most ezeknek a
masináknak;
és az általuk
megnövekedett
könnyebbség
okozza ezt az
erkölcsi fertőt.

ban ha a bibliaóra van, akkor
szemeinkkel figyeljük az óránkat, nehogy egyetlen perccel
is túlmenjünk a kijelölt időn?
És az egészségügyi reformmal
mentegetőzünk, hogy nem tudunk oly sokáig tanulmányozni. És hogy nem kellene egész
nap ülve tanulmányoznunk
ami egészségtelen a szervezetre. Tanúja voltam az ilyen
viselkedésnek. Hogy lehet az,
hogy ugyanaz a személy miután hazament, ahol videó lejátszó is van, fenn tud maradni a
reggeli órákig filmeket nézve?
Elmondhattuk volna ugyanezt
Jézusról is, aki beszéddel tartotta a sokaságot egész nap,
szünet és étel nélkül? Hogyan
éreztük volna magunkat ha mi
hallgattuk volna a prédikációt és kimaradna egy vagy két
étkezés azért, hogy az egészet
hallhassuk? Ugyan így tettünk
volna Pál apostol prédikációjakor a
felső szobá-

„De
számomra
elvész a
szórakozás!”
Miért van az,
hogy egy videofilm előtt nem
esik nehezünkre
elüldögélni két –
három órát is, azon-
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ban egy éjszakán át egészen
hajnalig. Hallgattál valaha
igehirdető előadását egész éjjen át? (Feltéve hogy örvendetes tanítása van.)
„Vajon
megbánhatjuk-e,
hogy olyan kevés „örömteli”
mulatságon vettünk részt, ha
eljön a végső óra, és az életünkről vezetett feljegyzésekkel kell szembenéznünk?
Megbánjuk-e, hogy kevés időt
töltöttünk mulatozással? Nem
azt fogjuk-e inkább százszorosan megbánni, hogy oly sok értékes alkalmat szalasztottunk
el, amely helyesen felhasználva halhatatlan kincseket
biztosított volna számunkra?”
(Üzenet az Ifjúságnak, 225)

Felhívás
„A tanulók szeme előtt kell
tartani a gondolatot, hogy az idő
rövid és ezért gyors előkészületeket kell tenni, hogy az erre az
időre elengedhetetlenül szükséges munka el legyen végezve…
Nem tudjátok, hogy a válság
milyen gyorsan jön el. Ahogyan
a tolvaj fokozatosan lopakodik
ránk. A nap ragyog az égboltozaton… a szórakozások kedvelői
még mindig elözönlik a színházakat… de a próbaidő, a kegyelmi idő azonban már a vége felé
közeledik, és mindenkinek a
sorsa örökre eldől.” (Counsels to
Parents, Teachers, and Students,
pp. 413, 414.)
„Aki igazságban jár és
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egyenesen beszél, aki megveti
a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván, nem vesz ajándékot,
aki fülét bedugja, hogy véres
tervet ne halljon, és szemeit
befogja, hogy gonoszt ne lásson: Az magasságban lakozik,
kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem
fogy.” (Ésaiás 33:15-16)

Misszionárius eszközök
El kell mondanunk azt is,
hogy a DVD-t lejátszani tudó
készülékek önmagában nem
rosszak. Míg ezt a cikket írom
a legjobb felbontóképességűt
használom a piacon található
számítógépek közül. Ezek az
eszközök a prófécia következményei. „Te pedig, Dániel, zárd
be e beszédeket, és pecsételd be
a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” (Dániel 12:4)
Gyakran
megjegyezzük,
hogy ezek a szavak szóról-szóra beteljesedtek a technika
korában. A nyomdagépet arra
találták fel, hogy a Bibliát az
egyszerű emberek kezébe adják. A vonat, az autó, a repülő ezen prófécia beteljesülése,
amit Dániel próféta bepecsételt
és a végidőben Istennek népe
nagy gyorsasággal elfogadja.
Ez azért van, mivel a világ
nagy része visszaél mennyei
Atyánk ajándékaival és csak
magukra összpontosítanak, de
ez nem azt jelenti, hogy dobjuk
félre ezen fejlesztéseket, hanem hogy csakis Megváltónk
dicsőítésére használjuk őket.
„Isten az emberekre talentumokat és leleményes szellemi képességeket bízott, annak
érdekében, hogy az
Ő műve földünkön befejeződhessen.
Az
emberi
elme találmányai látszólag
az emberiségtől ered, de Isten van minden mögött. Ő idézte elő, hogy a
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gyors utazás fel lett találva az Ő
előkészületének nagy napjára.
Avval, hogy rossz dolgokra
használják, illetve visszaélnek
az Istentől kapott talentumokkal és azokkal amiket az emberek képességeikkel előállítottak, a világ romlását idézik elő.
Egyedül az ember felelős azért
az idegen tűzért, amely ös�szekeveredett a szent tűzzel.”
(Fundamentals of Christian
Education, p. 409.)
Ha használni szeretnénk
ezt a technikát, akkor használjuk azt Teremtőnk tiszteletére
és dicsőítésére. Rögzítsétek,
vegyétek föl a tanulmányozást,
hogy az isteni igazság hatást
gyakorolhasson ránk és osszátok meg másokkal DVD lemezen, vagy éppen az interneten.
Készítsetek sorozatokat az
összejövetelekről, bemutatni
másoknak a próféciákról való
jellegzetes nézeteinket a megváltás mentén, és ezek a lépések vezetik a lelket arra, hogy
befogadják Krisztust saját
életükbe. És így beszélhetnek
azok is, akiknek nem adatott
a prédikálás adománya. Ők a
modern technika segítségével
tudnak kiáltani a kövek számára.
Nemrég tartottunk ifjúsági konferenciát Romániában,
Sibiuban. Jóllehet nagyon sokan megjelentek az összejövetelen, de a világ másik oldalán
voltak még akik szerettek volna
eljönni, de nem tudtak. A testvérek megszervezték a technikát és az interneten élőben is
látni lehetett, s így a feleségem
nézhette annak folyamatát.
Velünk együtt részesülhetett
annak áldásaiban.
Ne feledjétek, hogy Isten
adta számunkra a műszaki
tudományt de Sátán eltérítette annak használatát. Itt az
ideje, hogy Jézus eljövetelének
siettetésére használjuk ezen
dolgokat.

A KEDVES

óriás
Írta: B. Monteiro

M

elyik a legmagasabb állat a földön? Nem más mint a zsiráf. Ez
a kedves óriás olyan nagy, hogy
az újszülött borjú 180 centiméter
magas és 20 centit nő hetente.
A zsiráf esetlennek tűnhet, de ha mozogni látjuk kétségtelenül észrevesszük a méltóságteljes kecsességét. Általában szelíd, de
180 centi hosszú erős lábaival halálos rúgást
tud adni. Szokásos célpontjuk a ragadozóknak, amik a kicsinyeiket akarják elkapni.
Egy kifejlett példány hasított patái körülbelül 30x30 centiméteresek, csak szilárd, kemény talajon tud járni. 12 alfaja van a zsiráfnak, amik sajátos színeikről és mintázatukról
különböztethetőek meg. Az egyenlítő környékén, ahol a napfény erős és az árnyék sötét,
foltjaik és vonalaik szembetűnően erősek. A
hűvösebb területeken, ahol gyengébb a fény
és az árnyék a mintázatuk halványabb és
fokozatosan fehérbe megy át. Hosszú nyakában ugyanannyi nyakcsigolya van (7) mint az
embernek. Egy kifejlett zsiráf 430 centiméter
magas, és 1100-1400 kg súlyú. Habár ez a
fürge teremtmény 60 km/óra sebességgel tud
futni, azonban gyorsan kifárad nehéz csontozata miatt.
Kedvenc tápláléka az akácfa ágainak végei és levelei. A tüskék szúrásai ellen száját
szőr védi. 45 centiméteres nyelvével tépi le a

zamatos leveleket, amelyek 74% - ban vizet
tartalmaznak. Isten sajátos nagyméretű tüdőt tervezett a zsiráf számára, tekintettel a
hosszú légcsőben jelenlevő rendkívüli men�nyiségű elhasznált levegőre. Ezen hatalmas
teljesítményű légpumpák nélkül ismételten
ugyanazt az elhasznált levegőt lélegezné vis�sza. Más érdekes sajátosság is van: a zsiráf
szíve kivételesen nagy és erős. Vérnyomása
2-3-szor nagyobb az emberénél – valószínűleg azért, mert az összes állatnál magasabb.
Speciális véredényekkel rendelkezik és a fejben egy vezérlőszeleppel, amely úgy működik, mint egy keringési közbenső tároló, hogy
szinten tartsa a vérnyomást az agyvérzés elkerülése végett, amikor lehajtja hosszú nyakát hogy igyon. Ugyanez működik amikor hirtelen fölemeli a fejét.
A zsiráf nagyszerűen eléri a magas dolgokat, de esetlen az alacsonyakhoz. Azért, hogy
egyen egy bokorból, igyon egy tóból vagy sót
nyaljon a földről az első lábukat nagyon szét
kell nyitniuk. Így az oroszlán könnyű prédájává válnak – az éhes ragadozók szintén szívesen megtámadják, ha lefekszenek aludni.
Ezért a zsiráfok inkább álló helyzetben alszanak.
Az oroszlánokkal szemben a csapatban
lévő zsiráfoknak jobbak a kilátásaik. Az ellenséget ez tétovázóvá teszi, hogy becserkéssze-e
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Habár a zsiráfok erős támadó és
védő fegyverzettel rendelkeznek
meglehetősen ritkán bántják egymást.
őket. Kevés
felnőtt zsiráf
válik
áldozattá, azonban a kicsik
75% - az első
évükben elpusztul, mert
elragadja az
oroszlán, leopárd, gepárd,
krokodil, és
a hiéna vagy
a
betegség.
Ezért van az, hogy nincs kimerítve a lehetséges táplálék pótlása, de ugyanakkor
ez egy lelki tanulmány is minden fiatal
számára. A fiatalokat különösen óvni
kell az ellenség támadásaitól. Gyakran,
amikor túlbecsüljük erőnket és érettségünket, lelkünk ellensége gyorsan lecsap
ránk csalásaival.
Habár a zsiráfok erős támadó és védő
fegyverzettel rendelkeznek meglehetősen
ritkán bántják egymást. A nőstényekért
való versengésben a hímek a fejükkel
ütik egymást. Csak akkor hagyják abba
ha belefáradtak.
A zsiráf csendes teremtmény, ritkán
adnak ki hangot, kivétel amikor az anya
egy bőgéssel magához hívja a borját. Méltóságuk van ezeknek az állatoknak, ami
mellett meg kell állnunk és fontolóra kell
vennünk, milyen jellemtulajdonságokra
akar az Úr figyelmeztetni amikor megfigyeljük ezeket a természeti felhőkarcolókat?
Mit akar Isten velünk megtanítani a
zsiráfok által?
A következő gondolat jutott eszembe:
„A bölcseknek nyugodt beszédét inkább
meghallgatják, mint a bolondok közt uralkodónak kiáltását.” (Prédikátor 9:19)
„Isten, aki mindent szépségesnek és
gyönyörűnek teremtett, amin csak megnyugszik a szem, nagyon szereti a szépet. Ő mutatja meg nektek, hogyan érté-

8

keljétek a valódi szépséget. Isten előtt a
rejtett belső ember értékes, a zavartalan
szelídség és lelki nyugalom dísze. Törekedjünk hát buzgón, hogy azt érjük el,
ami értékesebb Isten előtt, mint a költséges öltözék; a gyöngyök vagy az arany!
A belső ékesség a szelídség kegyessége,
a mennyei angyalokkal összhangban
álló lelki nyugalom nem csökkenti a jellem valódi méltóságát, és ezen a világon
sem tesz bennünket kevésbé vonzóvá.” –
Bizonyságtételek, 3.kötet, 377.
„Túl sok a sorainkban a nyugtalan,
beszédes, magukat előtérbe toló emberek, akik veszik a bátorságot, hogy magukat javasolják, a kor, a tapasztalat
vagy hivatal tisztelete nélkül. A gyülekezet az ellenkező fajta segítség híján
szenved – szerény, csöndes, istenfélő férfiak híjával, akik kellemetlen terheket
hajlandók hordani, ha rájuk hárítják,
nem a jó hírnév kedvéért, hanem hogy
szolgálják Mesterüket, aki éltét adta értük.” – Bizonyságtételek, 4. kötet, 340.
„Krisztus soha nem zúgolódott, soha
nem hangoztatott elégedetlenséget, nemtetszést vagy megsértődést. Soha nem
volt elbátortalanítva, elcsüggedve, sem
pedig ingerült vagy ideges. Türelmes higgadt és magán uralkodni tudó volt a legingerlőbb és legmegpróbálóbb körülmények között is. Minden munkáját szelíd
méltósággal és könnyedséggel teljesítette
bármilyen zűrzavar volt körülötte. Dicséret nem lelkesítette. Nem rettegett ellenségeinek fenyegetéseitől. Úgy mozgott a
feldúltság az erőszak a bűnözés világában, mint ahogyan a nap mozog a felhők
között. Az emberi szenvedélyek, háborgás és próbák alul maradtak. Szárnyalt
mint a nap mindenek felett. Mégsem volt
közömbös az emberek szomorúsága iránt.
Szívét mindig megindította testvérei nélkülözése és szenvedése, mintha Őt érintették volna ezek. Nyugodt, derűs belső
békéje és öröme volt. Akarata mindig beleolvadt Atyja akaratába. Ne az én akaratom hanem a Tiéd legyen – volt hallható halvány és remegő ajkairól.” – This
Day With God, p. 263.
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A másik
orcáját is
odatartja

A

zokban a napokban, amikor Jézus
ezen a földön élt, a pogány Róma
hatalma állandó bosszúság volt az
egész Júdeának. Csapatok állomásoztak mindenütt az országban emlékeztetve
a meghódított népet megalázó helyzetükre.
Gyakran előfordult, hogy egy római tisztviselő megakadályozta néhány zsidó gazdálkodó békés tevékenységét saját munkájukban
és előírt bizonyos szolgai munkát számukra, mint például nehéz terhek felhordását a
hegyoldalra.
a csapás, melyet reád
Az elismeminirányítanak, az Üdvözítőt éri, rés
den jele
akinek jelenléte körbevesz és köszönete nélkül volt ez az erőfeszítés megkövetelve – egy
megszokott, természetes elvárás volt ez a
meghódított néppel szemben. A római törvények ezt lehetővé tették és ez reménytelenséget váltott ki sokak szívében azok közül,
akiket eredetileg hívott el Isten, hogy legyenek az Ő választott népe.
A Zsidó nép sokat szenvedett a rómaiak
kellemetlen gúnyolódásától és sokan buzgón
néztek Krisztusra – főként abban reménykedve, hogy megalázza majd Róma gőgös
büszkeségét és megfordítja a dolgok helyzetét. Ennek ellenére sokak meglepetésére a sokaságnak mondott hegyi beszédében a Nagy
Tanító váratlan dolgot ajánlott az elnyomott
népnek. „Ne álljatok ellene a gonosznak, ha-

Írta: Harold Montrose

nem aki arczul üt téged jobb felől, fordítsd
felé a másik orczádat is.” (Máté 5:39)
Honnan vette Krisztus ezt a gondolatot?
Valójában ez nem volt új. Önmaga jelentette
ki az Ó Testamentumban: „Ne mondd: bos�szút állok rajta!” „Ne mondd ezt: amiképen
cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele.”
„Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj.” „Ha
éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet.”
(Példabeszédek 20:22; 24:29,17; 25:21-22.)

Úgy élt Jézus mint ahogyan beszélt?
Minden bizonnyal elmondható, hogy Jézus gyakorolta amit prédikált. Ő valóban a
„másik orcáját is odatartotta” földi életében.
A menny Isteneként, megalázta magát, hogy
gyermek legyen és úgy éljen mint egy ember ezen a sötét bolygón amely ellenáll Neki.
Alapvető célja és törekvése az volt, hogy felajánlja a kegyetlenség elszenvedését, a szégyenteljes halált az ellenségének kezétől.
Jézus az Ő egész földi életén keresztül dacolt a legkeserűbb, a legigazságtalanabb rágalommal és zaklatással. Hogyan válaszolt
ezekre? Egyedül csak megbocsátó szeretettel. Ésaiás prófétán keresztül azt mondja:
„Hátamat odaadám a verőknek, és orczámat
a szaggatóknak, képemet nem födöztem be
a gyalázás és köpdösés előtt.” (Ésaiás 50:6)
Sohasem veszekedett vagy panaszkodott. Ő
csak másokat szolgált. Végezetül kijelentet-
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te: „De én ti köztetek olyan vagyok, mint a ki
szolgál.” (Lukács 22:27)

Hogyan védekezett Krisztus az Őt ért
nagy mennyiségű zaklatás ellen?
„Isten jelenléte övezte Krisztust és semmi
sem érhette, hanem csak az, amit a végtelen szeretet a világ áldására megengedett.”
– Gondolatok a Hegyibeszédről, 66.
Nem csodálatos egy ilyen védelem amilyen Krisztusnak volt? Nem volt ez nagyszerű? Talán számára igen, gondolhatjátok.
Azonban az ebből származó előnyök itt nem
érnek véget. Az Atyának ezen jelenléte volt
Krisztusnak „a vigasz forrása és ez a mi
részünkre is. Akiben Krisztus lelke lakozik az Krisztusban marad.” – Gondolatok a
Hegyibeszédről, 66.
Figyelmezzünk arra, hogy ez a segítségnyújtás nem csak Isten Fiának lett adva aki
szeplőtlen és tökéletesen ártatlan volt. Azok
számára is adva van, akik szintén keresik,
hogy az Ő nyomdokaiban járhassanak!
Legyünk tudatában annak, hogy „a
csapás, melyet reá irányítanak, az Üdvözítőt
éri, akinek jelenléte övezi; ami éri mindaz
Krisztustól ered. Nem ő áll ellene a gonosznak,
hiszen Krisztus védi. Semmi sem érheti az
Úr beleegyezése nélkül, mert „Tudjuk pedig,
hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden
javokra van, mint a kik az õ végzése szerint
hivatalosak.” (Róma 8:28) – Gondolatok a
Hegyibeszédről, 66.

Mit jelent ez neked és nekem?
Semmi sérelem, bántalom, vagy gúny nem
fog érni anélkül, hogy Krisztus megengedné
azt. Talán elméletben már tudod ezt, de gon-

dolataidban egy képnek kell kirajzolódnia
az egész jelenetről, ahogyan az ellenség rád
dobja nyilát, és Krisztus mögéd áll bátorítva
téged, hogy megerősödj a keserűség idején.
De hát ez nem ugyanaz? A valóságban Isten
szeretete igazán körülfog, mint egy a védőpajzs. Semmi sem hatolhat át ezen a körön
csakis a világegyetem Urának kizárólagos
engedélyével. Krisztus hozzájárul a csapáshoz, de megszűri azt a te kedvedért.
Hogyan segít bennünket ez a „megszűrt”
csapás? Ezek finomítanak és tisztítanak meg
bennünket, hogy növekedhessünk és ragyoghassunk nagyon szép csillogással. „Mert az
Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei
azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig
a gonoszt cselekvőkön. És kicsoda az, a ki
bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek? De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig
ne féljetek, se zavarba ne essetek.” (1Péter
3:12–14.)
“Jézus arra tanította követőit, hogy keresztényi udvariasságot kell gyakorolniuk
mindenkivel aki hatáskörükbe tartozik, hogy
ne legyenek feledékenyek a kegyelem tetteiben és amikor nyomatékos kéréssel fordulnak feléjük akkor jóindulattal mutassanak
magasabb rendűt mint a világiasság. Isten
gyermekeinek a mennyet irányító lelkületet
kell bemutatniuk. Cselekedeteik alapelveit
ne jellemezze ugyanaz a kicsinyes, önző lelkület mint a világot.” – Redemption: or the
Teachings of Christ, the Anointed One, pp.
76. 77.
Szóval miért ne “tartanád oda a másik
orcád” legközelebb? Nem számít mit mond
bárki is Krisztus ezen világos tanítása ellen.
Követvén az Ő tanításait nem fog csökkenni
méltóságod és nem fog téged egy lábtörlővé
tenni. Valójában ez fog felemelni egy
magasabb szintre a menny tekintetében.

Fordítsd oda a
másik orcádat, mint
ahogy Mestered
tette, és ez fog
felemelni téged
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Állítsunk

fontossági

sorrendet

B

olygónk globális fölmelegedési kutatásainak legutóbbi megállapításai nagy
nyugtalanságba hozta az embereket.
Beszámol arról, hogy jobban melegszik az elfogadható mértéknél, és ez a legtöbb
nemzetet nyugtalanná tette. Mindezen dolgok
mellett a világ legnagyobb gazdasági rendszereinek folyamatos hanyatlása nagy pánikot
idéz elő az üzleti életben, és a fogyasztók között is. Az üzemanyag folyamatos drágulása az
élelmiszer drágulását idézi elő, és olykor élelmiszer hiányt is okoz a világ legtöbb országában. Ezen negatív dolgokhoz még hozzáadódik
az, hogy a föld különböző helyein előforduló
természeti csapások megsokasodtak az utóbbi
években. Ezek a természeti katasztrófák rombolást végeznek az infrastruktúrában a föld
sok városában, és ezrek pusztulnak el.
Ha a világ állapotára tekintünk, akkor a mi
szívünket is zavartság töltheti el mint másokét. Nem Isten terve az, hogy gyermekei – akiket Ő hívott el, hogy a világ világossága legyenek – szintén megrémüljenek azon dolgoktól,
amik a vég közelségét jelzik. Ahelyett, hogy
szívünket az aggódás fogná el élelmünk, menedékünk és ruházatunk miatt, Jézus mondja:
„Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit
igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az
eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem
aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti
mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal
különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az
közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal? Az öltözet felől
is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe
a mező liliomait, mi módon növekednek: nem
munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom
néktek, hogy Salamon minden dicsőségében

Írta: Homero Paredes

sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha
pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten;
nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy:
Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei
Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Hanem keressétek először Istennek országát,
és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak
néktek.” (Máté 6:25-33)

Minden dolognál fontosabb
Arról beszéltünk, hogy keressük először Isten országát és az Ő igazságosságát és tegyük
félre az élet gondjait és bízzunk, hogy Isten
gondot visel rólunk. Nincs ok az aggodalomra, hiszen bőségesen gondoskodik szükségleteinkről. Életünk minden területén Isten legyen
az első és utolsó. A lényeges dolgokat kell az
első helyre tennünk. Ha megtartjuk ezt a fontossági sorrendet mindennapjainkban, akkor
megtanulunk élni. Reggel amint felkeltünk
beszélnünk kell az Úrral imában, s hallgassuk szavát az Ő igéjének tanulmányozásával.
A zsoltáros mondja: „Uram, jó reggel hallgasd
meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és
vigyázok.” (Zsoltárok 5:3) A reggel első órájának áhítata egy lelki felkészülés a próbákkal
és kétségekkel teljes napra. A probléma abban
van, hogy sok kereszténynek vallott otthonban
nincs idő erre. Amikor csak el van hanyagolva
a napnak ezen első órája a lélek Sátán könnyű
prédájává válik.
Másrészt elmondhatjuk azt is, hogy mindenki legnagyszerűbb szemmélyes kötelessége Isten félelme és törvényének megtartása.
Azok, akik valóban megtértek Krisztushoz,
hajlandóságot fognak mutatni arra, hogy en-
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A legértékesebb ajándék, amit
Istennek adhatunk, egy ifjú szív
gedelmeskednek minden tanításának. De melyik az első és
a legnagyobb a parancsolatok
közül? Egyszer egy írástudó ezt
megkérdezte Jézustól. „Jézus
pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad
Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy
Úr. Szeressed azért az Urat, a te
Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, és teljes elmédből és
teljes erődből. Ez az első parancsolat.” (Márk 12:29.30.) Ez az
első és legnagyobb parancsolat
és éppen ez az amely mindent
fölülmúló Isten iránti tiszteletre szólít fel. Ezen tanítás teljes
hűséggel való végrehajtása teszi tökéletessé a teljes átadást
Isten számára, aki saját becses
vérével vásárolta meg az emberiséget.

A szív mindenekelőtt
A szív- és érrendszer legfontosabb szerve a szív. Ez a
szerv felelős azért, hogy a vér
eljusson a test minden részébe
az abban lévő nélkülözhetetlen tápanyagokkal. Ha egészséges fizikai erővel szeretnénk
bírni, akkor a szívünkre kell a
legjobban vigyázni. Bölcs Salamon ezt mondja: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg
szívedet, mert abból indul ki
minden élet.” (Példabeszédek
4:23) Ő nem a fizikai értelemben vett szívre utal, hanem a
gondolatokra. Jézus azt mondta: „Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok,
házasságtörések,
paráznaságok, lopások, hamis
tanubizonyságok, káromlások.”
(Máté 15:19) Ezen kijelentésből
megérthetjük, hogy ha tiszta
szívet szeretnénk, akkor legfontosabb tennivalónk, hogy távol
tartsuk gondolatainktól a bűnnek mocskát.
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Azonban itt van a kérdés,
hogyan tudja valaki – és különösen egy fiatal – tisztán tartani értelmét ebben az eldeformálódott világban? Egyedül Isten
hozhatja a bűnös életébe a tiszta értelmet. Krisztus végtelen
árat fizetett, hogy szabaddá tegye a lelket ezen élet dolgaitól
és megszabadítson bennünket a
bűnből.
Adódhat néhány kérdés:
„Kié a szívünk? Kié a gondolataink? Kiről szeretünk beszélgetni? Kit szeretünk a legjobban, kinek adjuk erőnk javát?
Ha az Úr oldalán állunk, akkor
gondolataink Vele vannak, és a
legkedvesebb gondolataink az
Övéi. Nincs barátságunk a világgal; mindent amink van és
amik vagyunk Neki szenteltük.
Arra vágyódunk, hogy hasonlatosságát viseljük, Lelkét belélegezzük, az Ő akaratát cselekedjük, s mindenben az Ő kedvében
járjunk.” – Bizonyságtételek,
2. kötet, 262.
Az emberi természet mindig
arra hajlott, hogy az élet legfontosabb dolgait elhanyagolja és az elmét a mulandó világ
jelentéktelen dolgaival terhelje
meg. Az emberi szív Alkotója
megérti a korlátainkat; ezért
azt ajánlja, hogy vigyázzunk,
mert mi tökéletesen képtelenek
vagyunk arra, hogy gondoskodjunk a saját szívünkről. Ő azt
mondja: „Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az
én útaimat megőrizzék.” (Példabeszédek 23:26)
„A szív Jézus tulajdona.
Végtelen nagy árat fizetett a lélekért, és mint Szószólónk, közben jár az Atyánál, s nem mint
folyamodó könyörög, hanem
mint győző, aki azt igényli ami
az övé. Ő mindenképpen meg is
üdvözít, mivel mindig is azért
élt, hogy közbenjárjon érettünk.
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A legértékesebb ajándék, amit
Istennek adhatunk, egy ifjú
szív. Mindaz, ami vagy, minden
képességed, amivel bírsz, Istentől árad rád mint szent megbízatás, kincs, hogy Neki azt
készséges, szentséges áldozatként visszaadd. Nem adhatsz
semmit Istennek, amit nem Ő
adott volna előbb neked. Ezért
ha szívünket Istennek adjuk,
akkor olyan ajándékot adunk
neki, amit Ő megvásárolt, és
saját tulajdona.” – Üzenet az
Ifjúságnak, 289.

Az élet első évei
Egy gyermek fejlődésének
alapja a törvénynek való engedelmességben található, amit
Isten és felebarátaink iránti kötelességünkről tanít. Krisztus
tanítása felfedi a Tízparancsolat lényegét. Az egyik az Isten
iránti kötelességünk a másik a
társaink iránti kötelességünk.
Az első parancsolat ígérettel
ezt mondja: „Ti gyermekek szót
fogadjatok a ti szüleiteknek az
Úrban; mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat
(a mi az első parancsolat ígérettel). Hogy jól legyen néked
dolgod és hosszú életű légy e
földön.” (Efézus 6:1-3)
Az ötödik parancsolatnak
való odaadó engedelmesség fogja megalapozni a fiatalt a szilárd alapon, amely előkészíti az
Isten kormányzata iránti valódi
engedelmességre. „A szülők a
szeretet és a tisztelet olyan mértékére jogosultak, ami nem illet
meg senki más személyt. Maga
Isten, aki felelősséget helyezett
rájuk azokért a lelkekért, akiket gondjaikra bízott, úgy rendelkezett, hogy a gyermek életének korai időszakában, a szülők
Isten helyét töltsék be. Azok a
gyermekek, akik elvetik, meg-

vetik szüleik jogos tekintélyét
és hatalmát, tulajdonképpen
Isten tekintélyét és hatalmát
vetik meg. Az ötödik parancsolat nemcsak azt követeli meg a
gyermekektől, hogy adják meg
szüleiknek a köteles tiszteletet és engedelmességet, hanem
azt is, hogy szeressék szüleiket,
legyenek hozzájuk gyengédek,
könnyítsék terheiket, őrizzék
és óvják meg tekintélyüket és
öreg korukban támogassák és
vigasztalják őket. Ez a parancsolat magában foglalja a lelkészek, sőt az uralkodók és mindazok iránti tiszteletadást is,
akiknek Isten tekintélyt és hatalmat adott mások, elsősorban
a gyermek és az ifjak felett.” –
Pátriárkák és próféták, 264.
„Isten azt kívánja, hogy az
ifjúság komolyan gondolkozzon, felkészüljön az Úr nemes
munkájára és alkalmas legyen
felelősségek hordozására. Isten
hívja a romlatlan szívű, erős,
derék ifjú embereket, – kik készek az előttük álló küzdelmet
férfiasan megharcolni, hogy Őt
dicsőítsék és az emberiség áldására legyenek. Ha az ifjúság
tanulmányozná a Bibliát, ha letompítaná hevességét s ha hallgatna Teremtője és Megváltója
szavára, nem csak Istennel élne
megbékélten, hanem egész lényét nemes érzület töltené el.”
– Üzenet az Ifjúságnak, 5.
Ha a gyermekek és fiatalok
jó jellemvonásokat szeretnének
fejleszteni, akkor először Krisztust kell felölteniük. Ő kell hogy
legyen az első és utolsó mindenben. Isten szavának a szívben
kell lakoznia, amíg az egész
lét irányító elvévé nem válik.
Ez csak akkor történik meg ha
Isten szava a legfontosabb a
gyermekek és fiatalok szívében,
s így egy olyan jellemet tudnak
fejleszteni, amely áldássá lesz
otthonukra, gyülekezetükre és
közösségükre. A szent próféták a következőt mondják Isten
szaváról: „Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és
meggondolás adására.” (Példa-

beszédek 1:4) „Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek
mértékletesek.” (Titusz 2:6) Ez
a legnagyobb érték, amit a ma
ifjúságának látnia kell. Ezen
elsődleges fontosságnak elmulasztása a gyermekek fejlődésének negatív eredményét idézi
elő. Bölcs Salamon szomorúan
mondta: „És láték a bolondok
között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat.” (Példabeszédek 7:7)

A menny első szabálya
Az első fontos lecke, amit a
szülőknek meg kell tanítaniuk
a gyermekeiknek, a mennyben
elsőbbséget élvező törvény. Az
első lecke, amit meg kell tanulni, az alapelv és szabályok
leckéje. „A rend a menny első
szabálya, és az Úr arra vágyik,
hogy a mennyei udvarokat átjáró rend és harmónia nyilvánuljon meg az Ő népének otthonaiban is. Az igazság sohasem
helyezi gyöngéd lábait a szenny,
a tisztátalanság ösvényére.” –
Counsels on Health, 101.
Ha a mennyben ez az első,
akkor számunkra is ez kell legyen. Ha a gyermekek
megtanulják ezt a
fontos leckét az életük kicsiny dolgaiban,
akkor
jellemükké fog
válni. Ifjú korukban a legjobb megtanítani ezekre az
alapelvekre
őket. A valódi
nevelés nem
lesz sikeres
ezen dolgok
nélkül. Ha ez
megfelelően
van végezve,
akkor a nagyobb felelősség
és bonyolultabb
dolgok is a gyermekre bízhatók.
Rend az életünkben, egyszerűen a
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gyakorlat és alapelv eredménye. Krisztus iskolájában még
tanulók lehetünk. Tanítsd önmagadat és gyermekeidet arra,
hogy legyenek alaposak az élet
minden kicsiny dolgában. Ezt
könnyedén megtehetjük, ha ők
láthatják, hogy megalapozott
időbeosztásunk és gyakorlatunk van a mindennapi életünkben. A Biblia kell legyen
a mértéke minden megvalósult
alapelvnek. Ha ezek az első fogalmak belevésődnek a gyermekekbe ifjú éveikben, akkor sem
felejtik el ha felnőnek. „Aki hű
a kevesen, a sokon is hű az; és
aki a kevesen hamis, a sokon is
hamis az.” (Lukács 16:10)
Az életünk ezen apró részleteit sokan lényegtelennek tekintik, pedig olyan hatása lesz
mások életére, ami majd csak
az örökkévalóságban lesz látható. „Egyetlen jól rendezett, jól
nevelt család, nagyobb erővel
bizonyítja a kereszténység hatékonyságát, mint a világ összes
igehirdetése együttvéve.” – A Te
Igéd Igazság, 200. Hogyan valósítsuk meg a rendet otthonunkban?
Minden
családnak
létre kell
hoz-

13

Amikor egy lélek Krisztus katonája lesz az első feladata, hogy
megossza másokkal a megváltás tervének üzenetét.
nia egy időbeosztást. Étkezés,
alvás, tanulmányozás, test
edzés, takarítás, mindennek
rendelt ideje legyen és az áldásokra mindenki föl fog figyelni.

Az élet alapvető célja
Amikor egy fiatalember a házasságot fontolgatja a legfontosabb tennivalója, hogy hivatást
válasszon, amivel gondoskodni
fog a jövőbeni családjáról. Azonban mi legyen az elsődlegesen
döntő a hivatása megválasztására tekintettel? A hivatását
csupán a mulandó szükséglet
és a nyereség tekintetében kell
megfontolnia?
„Kinek-kinek
munkája nyilván lészen: mert
ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy
kinek-kinek munkája minémű
legyen, azt a tűz próbálja meg.”
(1Korinthhus 3:13) Krisztus
szavait mindig szemünk előtt
kell tartanunk. „Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért
az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.”
(1Korinthus 6:20) Milyen hivatás illik a mennyhez? Egyetlen
hivatás megfelelő a menny számára, egyetlen, amely megvalósítja a mennyei elveket, ahol
majd tökéletesen elégedettek
leszünk. Meg kell értsük, hogy
nagyon sok hivatás lényegében
megrontja a bibliai alapelveket.
„Hűségesebben,
odaadóbban
kell követnünk Isten élettervét!
Tegyük meg munkánkban a tőlünk telhető legjobbat! Hagyjuk
útainkat Istenre, és ügyeljünk a
gondviselésének megnyilvánulásaira! Ezek olyan szabályok,
amelyek biztos vezetést nyújtanak foglalkozásunk megválasztásában.” – Előtted az élet, 265.
„Isten mindenkinek kijelölte
az ő munkáját és hivatásában
kifejezheti önmagát embertársainak, hogy mennyire képes velük és értük dolgozni. Állandóan
segítheti erejével a sötétségben
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állókat a kapott kegyelem által. „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt [nem
csupán a hívők előtt, hanem a
hitetlenek előtt is, minden hivatásban, az üzleti ügyek minden
ágában, minden adás-vételben,
értékesítésben, minden fizikai
munkában és foglalkozásban],
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei
Atyátokat.” – The Review and
Herald, 1894. január 2.

Az első munka
Amikor egy lélek Krisztus
katonája lesz az első feladata, hogy megossza másokkal a
megváltás tervének üzenetét.
„Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik Isten országába. Aki az élet vizéből iszik,
az élet kútfejévé válik. Krisztus
kegyelme olyan a léleknek, mint
a forrás a pusztának: azért buzog, hogy mindenkit felüdítsen,
és vágyat ébresszen az elveszendőben az élet vize után.” – Jézus
Élete, 154.
Ez egy nagyszerű munka a
világért. Sokan vágyakoznak
arra, hogy valaki bekopogjon az
ajtójukon a megváltás jó hírével. Az Úr az Ő művébe hívja a
készséges odaadással lévő megszentelt fiatalt – fiatalembereket és nőket, akik csak Istent
félik, akik megértették a tőlük
elvárt alapvető dolgot, akik hajlandók dolgozni azok érdekében
akik az igazság ismerete nélkül
haldokolnak. Így válunk a világtól különbözővé.
„A munkások helyesen kiképzett és jól felszerelt serege milyen hamar elvihetné a
megfeszített, a feltámadott és a
nemsokára eljövendő Megváltó
üzenetét az egész világra! Milyen hamar eljöhetne a vég! A
szenvedés, a nyomorúság és a
bűn vége! Itteni tulajdonaink
helyett, ahol minden magán viseli a bűn és szenvedés nyoma-
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it, milyen hamar elnyerhetnék
gyermekeink örökségüket ott,
ahol: "Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak" (Zsolt 37:29), ahol "...nem
mondja a lakos: beteg vagyok..."
(Ésa 33:24), "...és nem hallatik
többé abban siralomnak és kiáltásnak szava" (Ésa 65:19).” –
Előtted az Élet, 269.
Sajnos sokan vannak, akik
vágynak ugyan az Úr szolgálatában tevékenykedni, de elmulasztják a lényeges dolgokat
előre helyezni. Sokan mondják:
„Követlek téged Uram; de előbb
engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én
házamban vannak. És monda
néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint,
nem alkalmas az Isten országára.” (Lukács 9:61-62)
Sokan úgy érzik, hogy mentesülnek a rájuk kirótt kötelesség alól, mivel sokat dolgoznak
és azt gondolják, hogy a lelkek
megmentésének munkája a
gyülekezeti alkalmazottakra,
a lelkészekre és a gyülekezeti
vénekre van bízva. Sokan elkövetik azt a hibát, amelyet a tanítványok is: „Egy másik pedig
az ő tanítványai közül monda
néki: Uram, engedd meg nékem,
hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig
monda néki: Kövess engem, és
hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.” (Máté
8:21-22) „De előbb hirdettetnie
kell az evangyéliomnak minden
pogányok között.” (Márk 13:10)

Befejezés
Sok dolognak van elsőbbségi
helye életünkben, amely szükségtelen a mulandó és örökkévaló jólétünkre.
Tegyük egyértelművé mi a
fontos számunkra! Csak így tudunk örvendezni a gazdag lelki
áldásoknak, amit az Úr felhalmozott számunkra.
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orontóból (Ontario, Canada) Roanoke-ba (Virginia,
USA) utaztunk, amikor néhány mérfölddel célunk előtt
egy őz ugrott kocsink elé és a szélvédőnek csapódott. Az
állat az utastérbe esett! Az atyafi aki vezette az autót
megállt. Kihúztuk az őzt az autóból és láttuk, hogy már majdnem kimúlt. Nagyon sajnáltuk az állatot és azon kezdtem gondolkodni, hogy én is hasonló helyzetbe kerülhetek, ha az Úr
nem óvja életem.
Ismételten megtapasztalhattam az élet törékenységét ezen
a földön, és úgy gondoltam nagyon időszerű lesz és serkentőleg
fog hatni ha az Ifjúsági Hírnök ezen számában felülvizsgáljuk
fontossági sorrendünket. Arra is figyelmeztetve voltunk, hogy
milyen értékes Krisztus magatartását birtokolnunk, minthogy
igazságtalanok legyünk. A „Videó őrület” és a „Kedves óriás”
írás emlékeztet bennünket arra, hogy egy ámításokkal telített
veszélyes világban élünk. „Sátán nagy igyekezettel munkálkodik az ember lelkének romlásán.” – Our High Calling, 16.
Ezért szükségünk van egy Vezetőre, aki ismeri az utat és vigyáz ránk.
„Szüksége van egy biztonságos vezetőre mindenkinek, aki
a menny felé vezető úton utazik. Nem kell az emberi bölcsesség mentén haladnunk. Ez a mi kiváltságunk, hogy hallhassuk
amit Krisztus beszél hozzánk, amint az élet útján haladunk.”
– Our High Calling, 16.
Volt egy király, aki meglátogatott egy bizonyos várost. Gyermekek ezrei üdvözölték és énekeltek neki. A ceremónia után a
király elment egy gyermek csoporthoz a helybeli iskolába, ahol
a tanár felfigyelt egyik kislányra, aki sírt. Odahúzódva a gyermekhez kérdezte őt: „Miért sírsz? Nem láthattad a királyt?”
„Láttam”, mondta a kislány miközben zokogott, „De a király
nem látott engem.”
Kedves atyafiak, testvérnők és barátok: az Ifjúsági Hírnök
ezen számában szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy Királyunk és Vezetőnk, Jézus Krisztus az Ő szeretetével „terád figyel”. A híres fiatal törvénytudóra hivatkozva, aki a Mesterhez
jött, az evangélium írója ezt állítja: „Jézus pedig rátekintvén,
megkedvelé őt”. (Márk 10:21)
Legyen ez biztosítéka a szeretetének, hogy növekedhessen
vágyunk vele lenni az örökkévalóságban!
Barátotok és testvéretek Jézusban
Eli Tenorio da Silva
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A Magasztos Élet
Szólunk a szabadsággal bíró lélekről;
A fájdalomtól mentes reményről;
Szólunk a bűntől mindörökre mentes helyről,
Az otthonról, a legtisztább elnyerhetőről.
Szólunk a bennünket vezető oly hitről
Mely a fönt lévő palotákhoz visz a földről;
És a vég nélküli nap boldog reménységéről,
Mely a szeretet áldásaival jön fentről.
Szólunk a Benne rejtőzködő életről;
Folyamként hömpölygő békességről.
Szólunk a soha el nem halványuló fényről,
Az ellenségünk fölött uralkodó kegyelemről.
Urunk élete a minta, mentes a bűntől,
Halálon és síron győzedelmeskedő;
Minden kísértésben és kísértésből
Az Ő erős karja a megmentő.
Istenem, mindörökké benned bízunk,
És a Te kedves megjelenésed eljöttét várjuk.
Ígéretedért az embernek, Téged énekkel magasztalunk
Amelyt egy bűntelen, mennyei otthonról kaptunk.

