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A Teremtő keze által

Vezetve

u Világít-e lápásod?
u Eltévedtünk a hegyekben! u Mennyei ruházat vagy
u A csodálatos hangyák! u Festmény galériám
egy parázna öltözéke?

Világít-E
Lámpásod?
Összeállítás a Bibliából és a Prófétaság
Lelkének írásaiból, Daniel Lee megjegyzéseivel

K

risztus a vőlegényre
váró vendégsereget nézve, egy történetet mondott el tanítványainak a tíz
szűzről, az ő tapasztalatukkal
illusztrálva azon egyház tapasztalatát, akik közvetlenül
az Ő második eljövetele előtt
fognak élni. Ezen példázat
(Máté 25:1-13) arra szólít fel
bennünket, hogy kutassuk szívünket és vizsgáljuk meg keresztény életünket, hogy vajon
fényesen világít-e lámpásunk,
és vajon van-e elég olajunk az
elkövetkezendő napokra vagy
évekre.
Máté evangéliuma 24. és 25.
fejezete az utolsó napok eseményeire összpontosít, magába foglalva Jeruzsálem pusztulását, Krisztus eljövetelének
jeleit és az ítéletet. A próféciák
némely legfontosabb igazságai
és eseményei ezek, amelyek az
embernek Fia által lettek kije-
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lentve, földi szolgálata idején.
A tíz szűz példázata leírja mindenki feladatát, vagyis
hogy vigyázzon és készüljön el
az Isten nagy napjára.

A zsidók házasságkötési
szokásai
A kijelölt napon vag y a
menyasszony házánál gyűltek
össze a barátok, a kísérők és a
vendégek, vagy pedig a vőlegénynél, esetleg annak szüleinél. A példázatban ez a nem
mindennapi vőlegény nagyon
messze lakott és így az érkezésének időpontja bizonytalan
volt. Valamikor az este folyamán kellett megérkeznie. A fiatal szüzek, összegyűlve közel
a menyasszonyi házhoz, várták
a vőlegényt, hogy majd csatlakoznak hozzá lámpásaikkal
kezükben, és együtt vele mennek az esküvő színhelyére. Ha
látják, hogy jön, kimennek elé

lámpásaikkal kezükben.

A számuk „tíz”
A Biblia a tízes számot
használja a fontos dolgok kifejezésére: Tízparancsolat, tized,
tíz szarv, tíz lábujj, tíz nemzet.
A zsidó szokások szerint tíz
lámpást használtak az esküvői
menetben.

A szüzek
A Szentírás kihangsúlyozza a tisztaság szükségességét keresztény hitün kb en
(2Korinthus 11:2).
„Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok,
akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek
meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.”
(Jelenések 14:4)
A példázatban „a várakozók
két csoportja azt a két csoIfjúsági Hírnök, október - december

„Húsz fiatal között sem akad egy, aki tudja, mi a gyakorlati vallás. Önmaguknak szolgálnak, de azt állítják, hogy
Krisztus szolgái.”
portot ábrázolja, amely vallja, hogy várja Urát [Advent
hívők]. Krisztus azért nevezi
őket szüzeknek, mert tiszta
hitet vallanak.” (Krisztus Példázatai, 283.) Mindegyiküknek
van lámpása, amely Isten Igéjét
és annak ismeretét jelképezi.

Kimentek a vőlegény elé
Mint ahogyan a szüzek elhag yták saját otthonaikat,
hogy csatlakozzanak az esküvői ünnepséghez, mi adventisták is, elkülönültünk a világtól,
miközben várjuk Krisztus második eljövetelét.

Találkozás a vőlegénnyel
Hogy a szüzek a vőlegény elé
mennek az Jézus Krisztus második eljövetelét jelképezi.
Máté 25:2-ben olvashatjuk
„öt pedig közülök eszes vala,
és öt bolond.”
Külsőre mindnyájan ugyanolyanok voltak. Eg yforma
lámpásokat kaptak ugyanazon
feladathoz, azonban öt mégis
balga volt. A „bolond” szó a
görög „moros” szó fordítása,
amelynek jelentése hitetlen,
istentelen, Isten iránt tiszteletlen. Az ilyennek szívében
nincs istenfélelem.
Ennek ellenére „a bolond
szüzek által képviselt emberek
nem képmutatók. Tisztelik és
pártfogolják az igazságot; szeretik azokat, akik hisznek az
igazságban; mégsem vetik alá
magukat a Szentlélek munkájának.” (Krisztus Példázatai,
284.)
„Isten Lelke nélkül az Ige
ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság – ha nem kíséri
a Szentlélek – nem tudja megeleveníteni az ember lelkét,
sem megszentelni szívét. Ha
Isten Lelke nem vési szívünkbe
az igazságot, hiába ismerjük a
Biblia parancsait és ígéreteit,
Ifjúsági Hírnök, október - december



jellemünk nem alakul át. A Lélek világossága nélkül az ember
nem tudja megkülönböztetni
az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései
nyomán.” — Krisztus Példázatai, 284.

Megdöbbentő adatok
„Egy komoly kijelentést tettem a gyülekezetnek, mégpedig
hogy nincs felkészülve földi
életének közeli lezárására egy
sem a gyülekezeti könyvbe beírt húsz személy közül, mintha valóban Isten és remény
nélkül lennének a világban,
mint közönséges bűnösök.” —
The General Conference Daily
Bulletin (1893), pp. 132, 133.
„A Hetednap Adventista
egyház magas állásait betöltők közül húszból nincs egy
sem, aki kiélné az Isten igéjének önfeláldozásról szóló elveit.” — Testimonies, vol. 1, p.
632.
„Nincs messze az idő, amikor
Isten népét felszólítják, hogy tegyenek bizonyságot a világ uralkodói elé. Húszból nincs egy se,
aki megértené, hogy mennyire
gyorsan haladunk a nagy válság
felé földi történelmünkben…
Nincs idő hiábavalóságokra,
jelentéktelen dolgokra, nem tehetjük meg, hogy semmit érő
ügyekkel kössük le elménket.” —
Maranatha, 272.
„Szükségünk van sokkal
több ismeretre is; jól tájékozottaknak kell lennünk a megváltás tervében. Százból nincs
egy se, aki önmaga megértené a bibliai igazságokat ezen
témában [hitáltali megigazulás], amely nagyon szükséges mind a jelenlegi, mind
az örök jólétünkre.” — The
Review and Herald, September
3, 1889.
Mi a helyzet fiataljainkkal?
A gyülekezetben nőttünk fel és
megtartottunk minden „paran-

csolatot” – mondják ők – mi
hiányosságunk van még?

Mit mond az ihletés a mai
adventista fiatalokról?
„ A fiataloknak éppen arra
van szükségük, amijük nincs: a
vallásra. A vallás helyét semmi
sem töltheti be. A hitvallomás
önmagában mit sem számít. Az
egyház könyveiben itt a földön
lajstromozzák a neveket, de
nem biztos, hogy ugyanezek
szerepelnek az élet könyvében.
Úgy tapasztaltam, hogy húsz
fiatal között sem akad egy,
aki tudja, mi a gyakorlati vallás. Önmaguknak szolgálnak,
de azt állítják, hogy Krisztus
szolgái, s ha csak véget nem
ér az a kábulat, amely rajtuk
uralkodik, hamarosan tudatára ébrednek, hogy a vétkesek
sorsára jutottak.” – Üzenet az
Ifjúságnak, 218.
„A fiatal szombattartók élvezethajhászásra adták magukat… húsz közül még egy sem
tudja tapasztalatból, hogy mi
is a vallásosság. Folyton azt
keresik ami kielégíti a változatosság, a szórakozás utáni vágyaikat. Ha jobb belátásra nem
térnek, és fel nem ébresztik képességeiket, hogy szívből így
szólhassanak: ’Krisztusnak felséges ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok’, akkor
nem méltók Krisztushoz, és
lemondanak az örökéletről.” –
Bizonyságtételek, 1. kötet, 460.
Húsz között egy sincs? Ez
kevesebb mint 5%! Miért van
ez így? A további statisztika
még sokkal ijesztőbb:
„Száz közül egy, ha tesz
valamit a maga közönséges,
világi ügyein kívül. Félig se
ébredtünk rá az emberek értékére, akikért pedig Krisztus az
ő életét adta.” – Bizonyságtételek, 8. kötet, 107.
„Száz között nincs egy sem, aki
ismerné az élet kenyere fogyasz-
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„A bolond szüzek… azonban
megelégszenek felszínes
cselekedetekkel. Nem
ismerik Istent. Nem
tanulmányozták
jellemét.”

tásának értékét.” — Manuscript
Releases, vol. 21, p. 44.

Miben szenvedtek hiányt a
balga szüzek?
„ Akik bolondok valának,
mikor lámpásaikat elõvevék,
nem vivének magukkal olajat.”
(Máté 25:3)
Az olaj a Szentlélek szimbóluma és Isten kegyelmét is
jelképezi.
„[A tíz szűznek] mindeg yiknek volt lámpája és
olajosedénye. Egy ideig nem
látszott, hogy különbség van
köztük. Így van ez a közvetlen
Krisztus második eljövetele
előtt élő egyházban is. Tagjai ismerik a Szentírást. Mindnyájan
hallották, hogy Krisztus hamar
eljön, és hisznek eljövetelében.
De mint ahogy a példázatban
történt, úgy van ma is. Várniuk
kell, és ez próbára teszi hitüket.
Az ’Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!’ kiáltás sok várakozót
készületlenül ér. Nincs tartalék
olajuk. Hiányzik életükből a
Szentlélek.” — Krisztus Példázatai, 283. 284.

Nem vittek magukkal olajat
A balgák meg voltak elégedve önmaguk ártatlan lelki állapotával. Nem törekedtek arra,
hogy lelki életüket megtartsák
egészségben és jó erőben. A
Szentlélek nem volt szívükben.
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Bírtak ugyan a hit külsőségeivel és formaiasságával, de
a valódi belső hitélettel nem
törődtek. A hitnek csak a látszata volt meg, de nem a valósága.
„A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel.
Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét, nincs
közösségük vele. Ezért nem
tudnak bízni Istenben, és
hinni Igéjében. Istenszolgálatuk formasággá süllyedt.” —
Krisztus Példázatai, 284.

A különbség
1. A balga szüzek látszólag
keresztény életet éltek; tettek bizonyos előrehaladást,
azonban úgy cselekedtek,
mintha az egyszer meggyújtott lámpásuk mindörökké
tudna égni, s nem tartottak
készleten az olajból.
2. El voltak ragadtatva múltbeli lelki tapasztalatuktól és
mintha abban bíztak volna,
hogy ennyi elegendő a lelki életükhöz. Nem újította
meg őket a Szentlélek.
3. Egy ideig ragyogott ugyan
lámpásuk; minden jónak
látszott, azonban nem gondoskodtak arról, hogy lámpásaikhoz mindig legyen
olaj.
4. Megfeledkeztek a Vőlegény
jövetele miatti állandó
éberségről és készenlétről.
„Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő
edényeikben.” (Máté 25:4) Ezt
az olajat kitartó, állandó imával kell megvásárolni; kincsként kell azt őrizni a szívben;

ez kell olyanná tegyen bennünket, mint akik a megváltottak
között szeretnének lenni.
Jézus mondja: „Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem
tűzben megpróbált aranyat…
és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen… és szemgyógyító
írral kend meg a te szemeidet,
hogy láss.” (Jelenések 3:18)
„Igen sokan [az igazságot
vallók közül] a maguk útját
követik, bűnös kívánságaikba
merülnek, és mégis Krisztus
követőinek vallják magukat.
Sohasem engedték át Istennek
a szívüket. Akárcsak a balga
szüzek, elhanyagolták, hogy
beszerezzék a kegyelem olaját
is a lámpáikba.” – Bizonyságtételek, 5. kötet, 159.
„Késvén pedig a vőlegény,
mindannyian elszunnyadának
és aluvának” (Máté 25:5)

Éjfélkor
A násznépet éjfélkor ébresztették, amikor a legmélyebben
aludtak, és az egyik legkellemetlenebb dolog, ha váratlanul
felébresztenek. Azonban „igen
jól tudjátok ti magatok, hogy
az Úrnak napja úgy jő el, mint
a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt
mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem
jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és
semmiképen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem
vagytok sötétségben, hogy az
a nap tolvaj módra lephetne
meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal
fiai; nem vagyunk az éjszakáé,
sem a sötétségé! Ne is aludjunk
azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert
akik alusznak, éjjel alusznak;
és akik részegek, éjjel részegednek meg.” (1Thesszalonika
5:2-7)
„A vőlegény éjfélkor – a legsötétebb órában – jött. Krisztus is a föld történelmének
legsötétebb szakában jön el. A
Szentírás Noé és Lót korával
szemlélteti azokat az állapotokat, amelyek Isten Fia eljövetele előtt a világban uralkodnak. A Szentírás megjövendöli,
Ifjúsági Hírnök, október - december

hogy abban az időben Sátán
minden hatalmával és ’a gonoszságnak minden csalárdságával’ (2Thessalonika 2:9- 10)
fog dolgozni. Munkájáról félreérthetetlenül árulkodik a rohamosan fokozódó sötétség, az
utolsó napok sokféle tévelygése, eretneksége és csalása. Sátán nemcsak a világot ejti fogságba, de megtéveszti azokat
az egyházakat is, amelyek Jézus
Krisztus egyházának vallják
magukat. A nagy hitehagyás
olyan mélységessé fajul, mint
az éjfél sötétsége; áthatolhatatlanná, mint a szőrzsák. Isten
népe számára ez a próbák éjszakája, a könnyhullatás éjszakája, az igazságért való üldözés
éjszakája lesz. De a sötét éjszakában felragyog Isten világossága.” — Krisztus Példázatai,
286. 287.

Kiáltás hangzott, „Ímhol jő
a vőlegény”
„Mert maga az Úr riadóval,
arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből:
és feltámadnak először akik
meghaltak volt a Krisztusban.”
(1Thesszalonika 4:16)
„ Akkor felkelének mind
azok a szüzek, és elkészíték az
ő lámpásaikat.” (Máté 25:7)

„A jellem a válságban
mutatkozik meg”

dának az eszeseknek: Adjatok
nékünk a ti olajotokból, mert a
mi lámpásaink kialusznak. Az
eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek
inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak.” (Máté 25:8-9)
Az okos szüzek nem voltak
önzők, csupán nem tudták segíteni társaikat. „A jellem azonban nem ruházható át. Egy ember sem hihet a másik helyett.
Egy ember sem nyerheti el a
Szentlelket a másik helyett. —
Krisztus Példázatai, 285
„S Noé, Dániel és Jób benne
volna [az országban]: élek én,
az Úr Isten mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem
leányt; õk igazságukkal csak
a magok lelkét szabadítanák
meg.” (Ezékiel 14:20)
„Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és akik készen valának,
bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.” (Máté
25:10)

ismerlek titeket!’ Csak a Lélekkel való közösség útján juthattatok volna a menyegzői vacsorán
örvendező sokaság közé.” —
Krisztus Példázatai, 286.
„Vig yázzatok azért, mert
sem a napot, sem az órát nem
tudjátok, amelyen az embernek
Fia eljő.” (Máté 25:13)

Világít-e lámpásod?
Nem elegendő csupán a látható gyülekezethez tartozni,
növekednünk is kell kegyelem
által.
Naponta önvizsgálatot kell
tartsunk; ne halasszuk felkészülésünket holnapra!
Az a leghőbb imám, hogy
lámpásaink fényesen ragyogjanak a Szentlélektől táplált
olajjal.

A bezárt ajtó

„Egy hirtelen és nem várt
katasztrófa, amely az embert
szemtől szembe állítja a halállal, megmutatja, hogy igazán
hisz-e Isten ígéreteiben, és belekapaszkodik-e kegyelmébe.
A végső nagy próba a kegyelmi
idő végén jön, amikor késő lesz
a lélek hiányait pótolni.
„A tíz szűz most a föld történelmének estéjén virraszt.
Mindnyáj an keresztény nek
mondják magukat. Mindnek
van hivatása, neve, lámpája.
Mind azt vallják, hogy Istent
szolgálják. Látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését. De öten készületlenek. Ez
az öt döbbenten és rémülten a
menyegzős házon kívül marad.”
— Krisztus Példázatai, 285.
„A bolondok pedig monIfjúsági Hírnök, október - december

„A jellem azonban nem ruházható át.
Egy ember sem hihet a másik helyett. Egy
ember sem nyerheti el a Szentlelket a
másik helyett.”



Az ajtó most nyitva van; a
bűnbánó bűnösök beléphetnek… de eljön az idő, amikor
be kell zárni.
„Ímé itt a kellemetes idő,
ímé itt az üdvösség napja.” (2
Korinthus 6:2.ur.)
„Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg
mi nékünk.” „Sokan mondják majd nékem ama napon:
Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te
nevedben űztünk-é ördögöket,
és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?”
(Máté 25:11; 7:12)
„Ő pedig felelvén, monda:
Bizony mondom néktek, nem
ismerlek titeket.” (Máté 25:12)
„Soha ember nem hallott e
súlyos szavaknál fájóbbat: ’Nem

Szeretnéd-e a Szombati
Bibliai Tanulmányok korábbi számait is újra látni?
Látogasd meg weboldalunkat: http://www.
hnarm.hu/szombati-bibliaitanulmanyok.php
Angol nyelven pedig:
www.sdarm.org/ back
issues/sbl_backissues.php
Itt több mint 65 évnyi
értékes tanulmányt találsz,
több mint 200 különböző
témával.
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A CSODÁLATOS
HANGYÁK!
Írta: Michel-Ange F. Ducheine

A

pró állatok vannak a földön, amelyek bölcsek,
elmések. A hangyák
erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét.”
(Példabeszédek 30:24-25)
A hangyák alaposan megszervezett társadalomban élnek amit kolóniának neveznek;
körülbelül 11 000 faj létezik. A
legkisebb és legbölcsebb földi
teremtmények közé tartoznak
(Példabeszédek 30:24-28). A
hangyák a hártyásszárnyúak
családjába tartoznak a rovarok
között, és hatalmas szerepet
játszanak bolygónk ökoszisztémájában.
Ezek az aprócska teremtmények arról is ismeretesek,
hogy nagyszerű gyakorlati
tanácsokkal szolgálnak.
„A hangyák tanítsák
meg őket a kitartó szorgalomra,
az akadályok
elszánt
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legyőzésére, a jövőről való előrelátó gondoskodásra.” – Gyermeknevelés, 38. Salamon, minden idők legbölcsebb uralkodója
(1Királyok 4:29-34) mondta:
„Eredj a hangyához… nézd meg
az ő útait, és légy bölcs!” (Példabeszédek 6:6) Látogassunk meg
most együtt egy hangyabolyt,
hogy megfigyeljük híres bölcsességüket!

Rend
Istenünk a rendnek istene
(1Korinthus 14:40), és az apró
hangyáktól a hatalmas csillagrendszerekig, mindenben
amit teremtett, megmutatkozik
mennyire rendszerető Ő minden dolgában. „A rend a menny
első törvénye” (Bizonyságtételek, 6. kötet, 201.) és úgy tűnik,
hogy a hangyabolyban is ez az
elsődleges szabály. Az irányítás,
a szervezés kiemelkedő mintája
az, ahogyan a hangyák dolgoznak, ami valóban bámulatos.
A hangyaboly állhat csupán
néhány hangyából, de akár több
millióból is. Ennek tagjai kategóriákra, kasztokra oszlanak,
mindegyikük különböző feladattal, mint például élelemszerzés,
a kicsinyek gondozása, és a kolónia megvédése a ragadozóktól. A királynő már születésétől
kezdve megkülönböztethető a
katonáktól, a dolgozó hangyáktól: szárnyai vannak és nagyobb
testű a többiektől, valamint az
egyetlen párzásra alkalmas nőstény a bolyban.
Habár minden hangyának
megvan a saját feladata, mégis
mind harmóniában együtt dolgoznak tökéletes csapatmunkában a boly jóléte érdekében.

Nagyon látványos az apró teremtmények szer vezettségét
látni, ahogyan önmagukat igazgatják a több milliónyi tagú közösségükben.

Szorgalom
A boly tagjait dolgozóknak nevezik. Csak azért jöttek a világra, hogy dolgozzanak és elvégezzék feladatukat amire születtek.
Nagy szerepük van a biológiai
rendszerben. Újrahasznosítják a
szerves anyagokat, átdolgozzák
a termőtalajt a szerves anyagok
és a talajtápanyagok mozgatásával, pusztítják a férgeket, de
ők is táplálékul szolgálnak más
állatoknak, magvakat szórnak
el, és még a virágokat is porozzák időnként. A legtöbb fajtája a
föld alatt ás fészket sok kijárattal
és járatokkal. A levegő és a víz
ezeken a járatokon keresztül jut
be a talajba, oxigént és nedvességet eljuttatva így a növények
gyökereihez.
Isten Igéje int bennünket: „Az
igyekezetben ne legyetek restek;
lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.” (Róma 12:11.)
„Salamon a hangya szorgalmát
állítja a világ elé azok megszégyenítésére, akik testüket és lelküket megrontó bűnös hiábavalósággal töltik idejüket.” (A Te
Igéd Igazság, 75.)

Kötelességtudat
„A bölcs a föld apró dolgaira tereli figyelmünket: ’Eredj
a hangyához, te rest, nézd meg
az ő útait, és légy bölcs! Akinek
nincs vezére, igazgatója, vagy
ura, Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.’
’A hangyák erőtlen nép, mégis
Ifjúsági Hírnök, október - december

megkeresik nyárban a magok
eledelét.’ (Példabeszédek 6:6-8;
30:25) Hűséget tanulhatunk
ezektől a kis tanítóktól. Ha mi
is ugyanilyen bölcs szorgalommal használnánk fel Teremtőnktől kapott képességeinket,
akkor nagyon megnövekedne használhatóságunk. Isten
szemmel tartja legkisebb teremtményét is – éppen a maga
képmására alkotott emberre ne
figyelne, s ne várná tőle, hogy
annak arányainak megfelelően
viszonozza mindazt a többet
amit kapott?” – Gyermeknevelés, 38. 39.
A Biblia a lelkünkre köti:
„Aki hű a kevesen, a sokon is
hű az; és a ki a kevesen hamis,
a sokon is hamis az.” (Lukács
16:10) Ha ránk bíznak valamilyen feladatot, akkor végezzük
el azt épp oly lelkiismeretesen,
mint ahogyan a hangyák teszik
saját kötelességüket.

tet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a
jó cselekedet mellé tudományt.
A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség
mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz
való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé
pedig szeretetet. Mert ha ezek
megvannak és gyarapodnak
bennetek, nem tesznek titeket
hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus
Krisztus megismerésére nézve.
Mert akiben ezek nincsenek
meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való
megtisztulásáról. Annakokáért,
atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és
kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek,
nem ütköztök meg soha.” (2 Péter 1:5-10)

Kitartás

Előkészület

„ A hang yák lakóhelye
ügyességről és kitartásról tanúskodik. Kicsiny mennyiséget bírnak csak el egyszerre,
de szorgalommal és kitartással
mégis csodákra képesek.” (The
Youth’s Instructor, September
14, 1899) Hasonlóan a hangyákhoz nekünk is építenünk
kell, ami végül maradandó lehet mindörökre, ha a jellemépítésben szorgalmasan a kegyelemre kegyelmet helyezünk.
„Ugyanerre pedig
teljes igyekeze-

„A hangya felkészül a következő évszakokra. Sok, jó ítélőképességgel megáldott ember
hagyja figyelmen kívül ezt a
leckét. Teljes egészében elmulasztják a jövőbeni halhatatlan
életre való felkészülést, melyet
Isten gondviselése biztosított a
bukott emberiség számára.” – A
Te Igéd Igazság, 75.
A Biblia írja: „Azért legyetek
készen ti is; mert amely órában
nem gondoljátok, abban jő el
az embernek Fia. Kicsoda hát a hű és bölcs
szolga, akit az ő ura
gondviselővé tőn az ő
házanépén,
hogy a maga
idejében ad-
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jon azoknak eledelt? Boldog az a
szolga, akit az ő ura, mikor haza
jő, ily munkában talál. Bizony
mondom néktek, hogy minden
jószága fölött gondviselővé teszi
őt.” (Máté 24:44-47)

Befejezés
Ma és mindig időszerű a fiatalok számára az ihletés Igéjének tanácsa: „Valamit hatalmadban van cselekedni erőd
szerint, azt cselekedjed; mert
semmi cselekedet, okoskodás,
tudomány és bölcseség nincs a
Seolban, a hová menendő vagy.”
(Prédikátor 9:12)
A bibliaszövegben lévő „valamit” szó azt jelenti, hogy
mindent amit el kell végezni:
„Mégis mindazt amit el kell végeznünk, legyen az mosogatás,
terítés, betegápolás, főzés, vagy
mosás, erkölcsi fontossággal
bír. S míg jókedvvel és örömmel
nem teljesíted ezeket a feladatokat, addig alkalmatlan vagy
a nagyszerűbb és magasztosabb
kötelességekre. Valakinek el kell
végeznie az egyszerű tennivalókat. S akik elvégzik, azoknak
érezniük kell, hogy szükséges
és tiszteletreméltó ez a munka.
S azt is, hogy küldetésük, bármennyire szerény, ugyanolyan
bizonyosan Isten munkáját teljesíti, mint Gábrielé, amikor a
látnokhoz küldik el. Mindenki
a maga hatáskörében végzi a
maga kötelességét.” – Bizonyságtételek, 3. kötet, 79. 80.
Kedves fiatalok! Az Úr áldjon
meg mindannyiunkat a hangyák
szorgalmával, hogy lelkiismeretesen elvégezhessük végrehajtsuk megbízatásunkat, hogy így
megerősíthessük a mennyei királyságba való bejutásunkat!

7

Eltévedtünk
a hegyekben!
Írta: Stefanie Rojas , Leonardo Tito Rojas , Francisco Rojas , Melissa
Sanchez, és Radu C. Ilie

A

spanyolországi Huesca
városban tartott Nemzetközi Ifjúsági összejövetelen egy nem mindennapi kirándulásban volt részünk
a pireneusi hegyekben. Ezen a
csodálatos helyen tartottunk
keresztséget egy napfénytől
szikrázó hegyi tóban… Miután vége lett elindultunk lefelé a hegycsúcsról.
Egy csoportban – öten,
mind kiskorúak – úgy döntöttünk, hogy a csapat elején
megyünk. A többieket jól
lehagyva hamarosan egy útelágazáshoz értünk. Az egyik
nyom a hegytető felé vezetett, a másik pedig a tavakhoz. Felfelé indultunk azzal
a szándékkal, hogy közben
figyeljük a többieket, és
ha netán

8

ők a másik utat választják, akkor visszafordulunk.
Az ösvény nagyon keskeny
volt, sőt gyakran még azt sem
tudtuk, hogy merre is vezet
pontosan. Gyorsan magasra
jutottunk, még mielőtt a vis�szafordulásra rávettük volna
magunkat, mert úg y tűnt,
hogy a többiek nem ezt az utat
választották.
Kicsiny csapatunk lefelé
ereszkedett és egy olyan helyre értünk ahol a növényzet le
volt kaszálva és nem találtuk
hol folytatódik az ösvény.
Ahelyett, hogy balra mentünk
volna, inkább jobbra fordultunk, amely a helyes iránynak
tűnt, de sajnos nem az volt.
Miután már hosszú utat megtettünk elérkeztünk egy ponthoz ahol fák borították be az
ösvényt. Annyira sűrű volt
a fák gallyai,
h o g y
a fényt
teljesen elzárták.
Csak fákat, bokrokat és
bozótot
láttunk.
Mintha a
d z s u nge l ben téved-

tünk volna el minden segítség
nélkül, mert bárhová is néztünk minden ugyanolyannak
tűnt. Ahelyett, hogy visszamentünk volna azon az úton,
amelyen jöttünk, feltételeztük,
hogy tudjuk hol vagyunk, és
így mentünk a megérzéseink
szerint, bízva önmagunkban,
hogy egy kicsit arrébb majd
rátalálunk a jó útra.
Nemsokára egy vízeséshez
értünk. Azt gondoltuk, hogy a
folyónak az a szakasza lesz ez,
ahol a keresztséget is tartottuk.
Ha egy kicsit föntebb mentünk
volna, akkor bizonyára rátalálunk az ösvényre. Ahogy szikláról sziklára ugrálva mentünk
át a vízen egyikünk majdnem
beleesett és elhagyta cipőjét.
(Szerencsére volt egy másik
pár cipője is a hátizsákjában.)
Miután átértünk azonnal láttuk, hogy ez nem az a hely
amire gondoltunk, de még csak
nem is az a folyó, így hát tovább haladtunk.
Ezután egy olyan helyhez
értünk, ahol csak falevelek voltak a földön. Nem volt egyetlen
vastag gally sem amire támaszkodhattunk volna a meredek
lejtőn. Egyikünk megcsúszott
és a többiek csak egy porfelhőt
láttak utána. Szerencsére nem
sérült meg.
Miután már három órája is
Ifjúsági Hírnök, október - december

Az utolsó reménységünk a
segélyhívás sikeressége volt.
Egyikünk fogta a mobilját és
hívta a számot. Nincs térerő!
volt, hogy eltévedtünk, egyre
rémültebbek lettünk. Némelyikünk pánikba esett és már
képtelen volt helyesen dönteni.
Felfogva helyzetünket a két
lány szólni sem bírt. Biztosak
voltunk abban is, hogy a többiek már aggódnak miattunk, így
elhatároztuk, hogy fölhívjuk a
segélyhívószámot.
Néztünk egy tisztást közel
a vízeséshez és azt terveztük,
hogy a fiúk leveszik az ingüket és kiterítik a földön, hogy
a mentőhelikopter könnyebben ránk találjon. Már arról
gondolkodtunk, hogy szüleinknek miként számolunk be
az izgalmas eseményekről, a
számunkra leeresztett kötélhágcsó látványáról és az első
helikopteres utazásról.
Így tettük meg a mi kis előkészületeinket, hog y felvegyenek bennünket. Az utolsó
reménységünk a segélyhívás
sikeressége volt. Egyikünk fogta a mobilját és hívta a számot.
Nincs térerő! Kétségbeesetten
próbáltuk újra meg újra. De ez
volt a valóság – nem volt térerő
ezen a területen. Arra gondoltunk, hogy talán a hegytetőn
találunk térerőt. Megint átgondoltuk helyzetünket és ismét
arra jutottunk, hogy teljesen
eltévedtünk és nincs semmi
más esélyünk. Most már tényleg begyulladtunk. Volt aki
sírt, a másik remegett. Ekkor
elkezdtünk veszekedni és egymást hibáztatni. Egyik balra
ment volna, a másik jobbra, a
harmadik megint más irányt
tartott jónak. Nagyon ös�szekaptunk azon, hogy merre
induljunk. Egyetlen pontban
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értettünk csak egyet:
nem megyünk vissza a
vízesésen. Majd végül
egy további nagyon
fontos dologban jutottunk még egységre: Istenhez fordulni
az egyetlen reménységünk.
Elhatároztuk,
hogy mindannyian
fogunk imádkozni. Mivel Isten teremtette a földet, Ő tudja, hogy hol vagyunk és merre
kell menjünk. Mindannyian
teljes szívünkből és mély komolysággal imádkoztunk – és
mint ahogyan írva is van, az
ilyen imának van ereje:
„Bujdostak a pusztában, a
sivatagban; lakóváros felé utat
nem találtak vala. Éhesek és
szomjasok valának; lelkök is
elepedt bennök. De az Úrhoz
kiáltának szorultságukban;
sanyarúságukból megmenté
őket. És vezeté őket egyenes útra, hogy lakóvároshoz
juthassanak. Adjanak hálát
az Úrnak az ő kegyelméért,
és az emberek fiai iránt való
csodadolgaiért.” (Zsoltárok
107:4-8)
Miután imádkoztunk, Istenünk csodálatos kegyelme és
irgalma által azonnal megláttuk szemeink előtt megnyílva
a helyes irányt. Hát nem csodálatos a mi Istenünk?
Eltévedésünk tapasztalatából
két tanulságot vonhatunk le:

1

Ha az élet ösvényén elvesztjük a helyes irányt
és rossz felé haladunk,
akkor álljunk meg és forduljunk vissza. Ne gondoljuk,

hogy majd ismét rátalálunk a
helyes irányra. Nagy hiba azt
gondolni, hogy majd valamilyen úton-módon véletlenül
egyszer csak keresztezzük a
jó utat.

2

Hog y az ima működhessen, nem kell aggódnunk, hogy van-e térerő
vagy sincs. A világegyetem
Királya egyetemes lefedettséget biztosít.
„Szemeimet a hegyekre
emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem
az Úrtól van, aki teremtette
az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem
szunnyad el a te őriződ. Ímé,
nem szunnyad és nem alszik
az Izráelnek őrizője! Az Úr a
te őriződ, az Úr a te árnyékod
a te jobbkezed felől. Nappal a
nap meg nem szúr téged, sem
éjjel a hold. Az Úr megőriz
téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az
Úr a te ki- és bemeneteledet,
mostantól fogva mindörökké!” (Zsoltárok 121.)
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Írta: Jonathan Tyler

Mennyei ruházat vagy

A divat története – 4. rész

M

egharagvék azért a sárkány” – Miért is lesz dühös az ördög? Nos a vers
további része elmondja – „az as�szonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából
valókkal, az Isten parancsolatainak
megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jelenések 12:17). Szóval egy asszony
„hozta ki a sodrából”? Úgy vélem az
a legjobb, ha utána nézünk miféle
asszony lehetett ez!
A Bibliában olykor egy asszony
– mint feleség vagy menyasszony
– szimbolizálja Isten népét. Nos,
amennyire az ördög gyűlöli Krisztust legalább annyira fogja gyűlölni annak szeretett mennyasszonyát
is – viszont még valami más is kell
itt történjen. Valaminek lennie kell
ebben az asszonyban, ami jobban
felbőszítette a megszokottnál. A fejezet [Jelenések 12] elején van egy
leírás arról, hogy milyen is ez a szeretetre méltó asszony. „És láttaték
nagy jel az égben: egy asszony, aki a
napba vala felöltözve, és lábai alatt
vala a hold, és az ő fejében tizenkét
csillagból korona.” (Jelenések 12:1)
Az első dolog amire János felfigyel az asszony ruhája! Figyeljük
meg, hogy nem azt mondja, hogy
„megláttam egy asszonyt”, hanem
„egy asszony, aki a napba vala felöltözve”. Vagyis egy asszony, aki fel
volt öltözve; ruhája pedig ragyogott
mint a nap.
Egy másik látomásában János
az előbbitől eltérő asszonyt látott.
Most azonban az első amire figyelmes lett, hogy az büszke és hatalommal rendelkező. „És lélekben elvitt engem [az angyal] egy pusztába
és láték egy asszonyt ülni egy veres
fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje
és tíz szarva vala.” (Jelenések 17:3)
Az a tény, hogy ez az asszony rá
tudott ülni és meg tudta lovagolni a
fenevadat azt jelenti, hogy ezt a rettenetes lényt ő irányította. Ezután
említi János az öltözékét. „Öltözött
vala pedig az asszony bíborba és
skárlátba, és megékesíttetett vala
arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár
vala, tele útálatosságokkal és az ő
paráznaságának tisztátalanságával,”
(Jelenések 17:4)

Régen a lila és az élénkvörös
szín a legdrágább festékek voltak és nagyon ritkán fordultak
elő. Tehát elmondhatjuk, hogy
mint egy utcalány drága ruhába öltözött az asszony és soksok ékszerrel lett felékesítve.
A római birodalom idején és a
sötét középkorban az utcalányok kihívó ruhájukkal jelezték
azt, hogy mivel foglalkoznak.
Mindez még ma is igaz.
Ebből arra következtethetünk, hogy ez a Nagy Babilon,
a paráznák anyja nem volt szerény öltözetű. Jóllehet János
apostol megkímél bennünket a
részletektől, mégis lehet fogalmunk az ő idejében lévő kihívó divatról. Abban az időben a
hosszú felvágás, amely olykor
a derékig is ért, és a felsőtest
lehető legkevesebb eltakarása
jelentette a kihívó viseletet.
Az előbbiek mentén most
már tisztábban láthatjuk a két
asszony közötti ellentéteket. Az
egyiket az ördög nagyon kedveli, míg a másik nagyon feldühíti
őt. Az egyszerű öltözetű as�szony Isten népét ábrázolja, és
a ragyogó fehér ruha pedig tisztaságát és erkölcsi nagyságát
szemlélteti. A parázna élénkvörös öltözete és ékszerekkel felékesítése az erkölcsi romlottságot és lealjasodást fejezi ki.
Az erkölcsös öltözetű asszony
képviseli Isten hűséges népét
kezdve Krisztus születésétől a
sötét középkor időszakán át. Ez
időben, amikor úgy tűnt, hogy
Sátán teljes mértékben uralja
a világot, volt néhány ember,
akik Krisztus áldozatában való
hit által magukra öltötték az
Ő igazságosságának palástját.
E néhány lélek ellenállt a nagy
parázna romlottságának, amely
végigsöpört az országokon és
megmámorozta a királyokat.
Paráznaságának pohara halálos
volt a lélek számára, amelyben
az igazság és hamisság össze
lett keverve.
Miután a sötét középkor
véget ért és a reneszánsz ideje tartott, a divat újjáéledt. Az
extravagancia napjai voltak
ezek, mindenki megpróbálta
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tóföldekre és végezték
a férfiak által otthagyott
munkákat. A társadalmi
korlátok alól való újszerű
szabadságból eredően a nők
nadrágot kezdtek viselni, elhagyták az ingujjat és rövidre
vágatták hajukat, hogy minél
férfiasabban nézzenek ki. Már
semmi sem lesz olyan mint régen.
Úgy tűnik, hogy mai modern világunk divatja milliókat tart fogságban és nincs már nő, akit ne érintene. Láthatólag teljesen a divat
rabjai a nők és férfiak egyaránt.
Rossz dolog az elhanyagolt külső,
viszont elegendő a csinos megjelenés. A divat célja és törekvése
az, hogy megragadja a tekintetet és azt mondjuk: „ez igen”.
Ha a legújabb divatra elpazarolt összeget nem is említjük,
akkor is rengeteget költenek
el különböző kiegészítőkre,
mint például órákra, pénztárcákra, gyűrűkre és más
ékszerekre. Mi veszi rá az
embert arra, hogy oly sokat költsön csak azért,
hogy mások megcsodálják? A Biblia határozott
választ ad.
„Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál,
tüzes kövek közt jártál… Szíved felfuvalkodott szépséged
miatt; megrontottad bölcseségedet
fényességedben; a
földre vetettelek királyok előtt, adtalak
szemök gyönyörűségére.” (Ezékiel
28:14.17.) A külsővel való büszkélkedés az ami Sátán
vesztét okozta,
és ugyanez távolít el Istentől
milliókat ma
is. Kedves barátom, a te szíved kié?

egy parázna öltözéke?

felülmúlni a másikat. Bőséges
díszítések és prémek kerültek
az öltözékekre. A női ruhák –
amiknek a tisztaságot kellene
kifejezniük – nem voltak szerények sem egészséges viseletűek. Még a teljes hosszúságú
ruhák sem, mert a földig értek.
Nagyon szemérmetlenné tette
az öltözékeket a dekoltázs túlzott méretű kivágása és a fűző
használata, amely összenyomta
a belső szerveket és felemelte a
melleket.
Az extravagancia nyomasztó
kitárulkozásával éles ellentétben volt a puritanizmus. A határozott erkölcsi elvekre épülő
és nagyon egyszerű, szerény kivitelű ruhák nem csak kellemes
viseletűek voltak hanem nagyon
praktikusak is. A puritanizmus
jellemezte Észak Amerika első
gyarmatosítóit is New England
területén. Azért vállalták bátran a kalandot, hogy megszabaduljanak a üldözésektől és
egy magas erkölcsi színvonalon
álló társadalmat hozzanak létre. A philadelphiaiakkal és más
vallásos konzervatív csoportokkal együtt segítettek megalapítani egy nemzetet nemes
alapelvekkel és magas erkölcsi
színvonallal.
Egészen az 1800-as évek végéig nem ment ki a divatból a
nagy abroncsos szoknya, amely
a reneszánsz korából származott. Kezdett elhalványulni az
a nézet, hogy a ruhát a földön
kell húzni. Ettől kezdve a ruha
hossza mind rövidebb lett. Az
1900-as évek elején a bokáig rövidült és a húszas évekre elérte
a középlábszárt. A húszas évek
végére a ruhák és szoknyák már
éppen csak takarták a térdet
és a hatvanas években divatba
jött a miniszoknya. Már nem
lehetett tovább rövidíteni, így a
divat visszatért a térdhosszúságig és soha nem látott különféle
változatokat hozott létre.
A világháború alatt jött a
nadrágviselés (fölötte ruhanélküli) gondolata – jóllehet nem
a divat hatására. Mivel a férfiak
milliói a háborúkban harcoltak,
a nők kerültek a gyárakba, szán-
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A Teremtő keze
által

vezetve
Írta: A. BALBACH

A

zok akik Isten és reménység nélkül élnek a
földön – azok akik azt
kérdezik: Isten vajon létezik-e;
minthogy inkább azt kérdeznék: látjuk-e Isten munkáját
életünkben – gyakran küzdenek lelkiismeretükkel.
„És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből
kerestek engem. És megtaláltok
engem, azt mondja az Úr.” (Jeremiás 29:13-14)
Akik egykor hitetlenek voltak, sok esetben önmagukat hibáztatják, amiért nem keresték
az Urat már sokkal hamarabb.
Némelyek őszintén bevallják,
hogy álláspontjuk miatt komoly kétségeik voltak bizonyos
dolgokban.
Elmondják, hogy sokkal több
bizalom kell a hitetlenséghez,
mint a hithez, mert a hitetlen
sok-sok lehetetlen dologban
reménykedik. Nem hinni az
csak egy vélekedés, mialatt
hinni Istenben az már sokkal több mint csupán egy
elgondolás. Számos személyes tapasztalaton, megfigyeléseken és tagadhatatlan
tényeken alapuló szilárd
meggyőződés ez.
Nem lehet figyelmen
kívül hagyni az úgynevezett ösztönös ismeretet,
amelyet a szkeptikusok
gyakran elvetnek. Az emberi ösztönös megérzés
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egy tény. Nézzünk meg néhány
erre vonatkozó példát az állatvilágból!

A tengeri teknősök
„Amikor kikelnek a tojásból a kis teknősök, azonnal
megkezdik útjukat a homokban. Szájuk tele van homokkal
ahogy a víz felé menetelnek. Az
erős ösztön hatalmába keríti
őket. Nem számít milyen akadály kerül elébük, nem számít
hányszor fordítják vissza őket,
vagy térítik el őket céljuktól
erőszakkal, mennek tovább a
tenger felé, mint ahogyan az
iránytű mutatója is visszatér az
északi ponthoz.” — The Book of
Knowledge, vol. 14, p. 5232.
Dél-Amerikában
az
Orinoco és az

Amazonas folyóban édesvízi
teknősök élnek. Csak a tojások
lerakása miatt hagyják el a vizet. A száraz évszakban, amikor
a folyók leapadnak és a part kiszárad, kijönnek a vízből, hogy
a homokba rakják a tojásokat.
Amint az első kicsik készen állnak, hogy kibújjanak a tojásból,
azonnal a nőstény teknősök
megszámlálhatatlan csapata
mászik ki a vízből a szárazföldre
kora reggel, hogy kiássák kicsinyeiket. A frissen kikelt teknősök pedig szaladnak a vízhez. A
ösztöntől vezérelve a megfelelő
irányba szaladnak. Ha nem így
volna, akkor szétszaladnának
mindenfelé. Ennek ellenére úgy
tűnik egy kevésnek hiányzik az
irányérzéke. Őket elragadják a
nagy ragadozó madarak, mint
például a sasok és keselyűk.

A költöző madarak
A költöző madaraknak is van
ösztönös tájékozódó képességük.
„Milyen hajtóerő van eg y
kicsiny szárnyas
t e re mt m é ny b e n ,
hogy
minden
é v b en majdnem
ugyanazon a napon elhagyva nyári
otthonát, több ezer
mérföldet repül a
téli otthonáig [amely
talán egy kis szigeten
Ifjúsági Hírnök, július - szeptember

van], amit soha azelőtt nem látott? Mi hajtja, hogy azután az
Egyesült Államok vagy Kanada
ugyanazon részére térjen vissza
ahol felnőtt, és szinte megjósolható pontossággal érkezzen
meg? Hogyan talál vissza évről
évre ugyanarra a mezőre, fára
vagy fészekre ahol felnevelte
első fiókáit?” — The Book of
Knowledge, vol. 14, p. 5027.

Isten vezetésének ereje
„Ki tanította meg a hollót
arra, hogy aszály idején dobáljon kavicsokat a fa üregében található vízbe, hogy az így megemelkedett vízhez már hozzá
tudjon férni? Ki tanította a méhet arra, hogy a levegő tengerét
átszelve a virágtól visszafelé
hogyan találja meg az útját a
kaptárjához?” — Francis Bacon,
angol tudós és filozófus.
„Állatok, madarak és rovarok… tévedhetetlen ösztönnel végzik dolgukat. Ezalatt az
ember, aki magasabb képességekkel bír, visszaél ösztönös
megérzéseivel, és ezért oktalanságokat csinál… Azzal, hogy
hajlamos Isten törvényét semmibe venni, szem elől téveszti
létezésének célját.” — Robert

Southey, angol költő.

Mint ahogy láthattuk, a teknősök, madarak, méhek és a
többi élőlények létezésének
alapja abban van, hogy a természetes indíttatás által vezetve és mozgatva, ösztönösen a
helyes irányban haladnak, a
létfenntartásuk irányába. A
veleszü letett „ ismeretekre”
támaszkodva, és minden előzetes tanulmányok nélkül, egy
újonnan született emlősállat
érzi anyjától való függőségét
és ösztönösen azonnal megtaIfjúsági Hírnök, október - december



lálja az anyatejet.
Az élet legfontosabb dolgaiban az embert is az ösztönei
vezérlik cselekvésre. Az Istenbe vetett hit – ez az általános
ösztönös megérzés – a lelkiismeret által jön létre. Az ember
felismeri a Teremtőtől és Megtartótól való függőségét, akire
ösztönös tudatossággal tekint
fel. Nincs szükség filozofikus
vagy tudományos érvekre ahhoz, hogy láthassuk Isten kezét.
Megtapasztalhatjuk mindennapjainkban, rendkívüli gondviselésében, amit legtöbbször
„csodának” neveznek, láthatjuk
imáinkra kapott válaszaiban,
a bibliai próféciák teljesedésében, a világtörténelemben, a
természet rendjében, a világegyetem szabályszerűségében
és így tovább. A tudományosan
meg nem magyarázható (természetfölötti) jelenségek által
láthatjuk, hogy a világegyetemben nem csak mi vagyunk intelligens lények.
„Minden ember ösztönösen
megérzi, hogy Isten létezik. Ez
egy belső ösztön… Az Istenben
való hit nem tud egy kitalált
filozófiára felépülni, mert általában ez hirtelen megérzésként
hasít az értelembe, nem pedig
ér vek felsorakoztatása által
alakul ki… Az ateista éppen
azért nem találja Istent, mint
amiért a betörő nem keresi a
rendőrt… Az értelmi képesség
miatti büszkeség és az erkölcsi
engedetlenség folytja el a hit
egyszerű ösztönös megérzését.”
— J. Edwin Orr, 100 Questions
About God, pp. 14, 17, 22.
Ösztönösen ismerni az igazságot, az egy magától értetődő
megérzés, egy veleszületett tudatalatti. A magától értetődő
szabályszerűségek mindig is léteztek és elfogadottak voltak.
„T h o m a s
Jefferson is
elismert
ilyen törvényszerűséget, amikor a
Függetlenségi
ny i l at koz atot
írta: ’Ma-

gától értetődőnek tartjuk azokat
az igazságokat, hogy minden
ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan
elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem
mondhat, s ezek közé a jogok
közé tartozik a jog az Élethez és
a Szabadsághoz, valamint a jog
a Boldogságra való törekvésre’.”
— Eugene and Fanchon Mead,
Man Among Men, pp. 25, 26.

Nagy bajban még az
ateisták is hisznek
Az Istenben való hit annyira
erős az értelmes emberi természetben, hogy érzi kétségbe
nem vonható függőségét egy
mindentudó és mindenható
Lénytől. De még azok is, akik
ateistának mondják magukat – voltaképpen nem mindig
ateisták – Istenhez fohászkodnak a nagy bajban. Richard
Wurmbrand, az egyik legismertebb román író és egykori ateista, egy példával erősíti meg ezt
a tagadhatatlan tényt.
„Egy vonaton – írja – egy
orosz katonatiszt ült velem
szemben. Alig néhány percet
beszéltem neki Krisztusról,
mire istentagadó vita tört ki
belőle. Marx, Sztálin, Voltaire,
Darwin és más további emberek
idézetei, csak úgy röpködtek a
szájából a Bibliával szemben…
Majdnem egy órán át beszélt,
hogy meggyőzzön, hogy nincs
Isten. Amikor befejezte, megkérdeztem tőle: ’Ha nincs Isten,
akkor miért szokott imádkozni,
ha bajban van?’ Mint rajtakapott tolvaj, meglepődve kérdezett vissza. ’Honnan tudja,
hogy imádkozni szoktam?’…
Lehajtott fejjel ismerte el: ’A
fronton, amikor a németek körbezártak bennünket, mindenki
imádkozott’.” — Tortured for
Christ, p. 26
Wurmbrand évekig szenvedett kommunista börtönökben ke-
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resztény hite miatt, mígnem
börtönkórházba került. Az orvos így szólt hozzá: ’Talán két
hete van hátra az életből… Sajnálom, de ragaszkodnak hozzá,
hogy a 4-es szobába helyezzem
el önt.” A börtönőr érdeklődésére, hogy mi történik abban
a szobában, valaki így magyarázta neki: „Oda azokat teszik,
akik gyógyulása reménytelen.”
Wurmbrand így írt róla:
„A harminc hónap alatt, amit
abban a szobában töltöttem,
sokan meghaltak ott és másoknak adták át ágyaikat. Meglepő
dolgot figyeltem meg. Azok
a szerencsétlenek egyike sem
hitetlenként halt meg… A legtöbbjük, mint hitetlenek kerültek a 4-es szobába, azonban felhagytak kételkedésükkel a halál
közeledtével.” — Mes Prisons
Avec Dieu, p. 76.

Keressétek a Szentlélek
vezetését
Bizonyos okok miatt, a tájékozódó képességgel megáldott
teremtmények nem mindegyike éri el célját, következő
lakhelyét. Vannak akadályok,
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amik miatt ez meghiúsulni látszik. Még egy hibátlan iránytű
mutatója sem mutat pontosan
északra és délre. Az emberek
is hasonló problémával küszködnek. Például, akik vakon
születtek, azok nem láthatják
a szivárvány színeit. Ha megpróbáljuk leírni nekik ezt a
gyönyörű természeti jelenséget
– amit a gömbölyű vízcseppek
okoznak a napfény szétszórásával – akkor lehet hogy csendesen végighallgatják, azonban
nem fogják érteni, hogy miről
beszélünk.
A vakságnak van egy másik
formája is, amit úgy hívnak,
hogy „lelki vakság”. Ez megakadályozza az embert, hogy Istent
meglássa.
Pál apostol így ír erről a nem
szerencsés állapotról: „Érzéki
ember pedig nem foghatja meg
az Isten Lelkének dolgait: mert
bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.” (1 Korinthus 2:14)
„Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit,
hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának vi-

lágosságát, aki az Isten képe.”
(2Korinthus 4:4)
A vakon született emberek
nem bűnösök azért, mert nem
látnak (János 9:41), viszont
akik lelki vakságban vannak és
azt választják, hogy ebben az
állapotban maradnak, azok Isten előtt nem ártatlanok.
Jézus mondja: „Ez pedig a
kárhoztatás, hogy a világosság
e világra jött, és az emberek
inkább szerették a sötétséget,
mint a világosságot; mert az ő
cselekedeteik gonoszak valának.
Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot
és nem megy a világosságra,
hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek.” (János 3:19-20)
Jézus a hegyi beszédében
mutatott rá az ilyen fajta vakság gyógyszerére: „Boldogok,
akiknek szívök tiszta: mert ők
az Istent meglátják.” (Máté 5:8)
„A tisztaszívűek felismerik
Istent, hatalmas kezének művei
által, a természet szépségeiben,
melyek a világegyetemet betöltik. Még világosabban olvashatják azonban irgalmasságának,
jóságának és kegyelmének kinyilatkoztatásait írott szavában.
Isten kicsinyei előtt feltárulnak
azok az igazságok, amelyek a
bölcsek és okosok előtt rejtve
maradnak. Az igazság szépsége és nemessége – melyet e
világ bölcsei fel nem ismernek
– mindjobban kibontakoznak
azok előtt, akikben… vágy él
Isten akaratának ismeretére és
teljesítésére.” — Gondolatok a
Hegyibeszédről, 29.
Ezért mondják azok, akik
egykor ateisták voltak – akik
ismerik a vitás kérdés mindkét
oldalát – hogy az érvek csak
ritkán változtatják meg az embert. Viszont akik „értelmének
szemei” tágra nyíltak és igazán
„megvilágosodtak”, megláthatják a sok-sok tényben az összes
bizonyítékot amire szükségük
van. (Efézus 1:18)
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yakran zavar bennünket a város zaja és ez kellemetlen
tud lenni. A tudományos kutatások kimutatták, hogy a
madaraknak a városi zaj nem csak zavaró, hanem élethalál kérdése.
A hím madár, hogy sikeresebb legyen párja iránti vonzerejével, és a saját területének megjelölésében, a lehető leghangosabban énekel. Hasonlóképpen tesznek vízesés és zuhatag
közelében, mert máskülönben nem lehet meghallani hangjukat. Olyan időket élünk, amikor nagyon sok dolog van, ami
lekötheti a figyelmünket. Az emberek nem hallják meg, amikor az evangéliumot akarjuk megosztani velük. Miért? Mert
a világ vonzása, a sokféle szórakozási lehetőség, és a média
termékei, hangosabban szólnak barátaink, szomszédaink szívéhez, mint a mi hangunk. Ennek ellenére mi mégis szeretjük
őket és azt szeretnénk, hogy ők is részesülhessenek a valódi
boldogságban, amit egyedül Jézus adhat. Ezért kell hangosabban beszélnünk. Hogyan tudjuk ezt megtenni?
Az ihletés szava elmondja: „A cselekedetek minden hitvallásnál hangosabban beszélnek.” (Boldog Otthon, 32)
Ha Jézus szeretete életünkben van, azt meghallják rokonaink, barátaink, szomszédaink. Ez az a hang, amit valóban meg
tudnak hallani. Szeresd őket az ő érdekükben és az igazság
érdekében, amiben hiszünk! Amikor megtapasztalják irántuk
való gondoskodásunkat, hogy akkor is türelmesek vagyunk
velük szemben, amikor nem érdemlik azt meg, akkor cselekedeteink által meg fogják hallani a szeretet üzenetét.
Mindannyiunknak meg van a maga kicsi de mégis fontos
világa, és az emberekre hatással van az, ha látják, hogy szeretjük azt a gyülekezetet aminek tagjai vagyunk. Például, ha
a gyülekezeti munkát és a gyülekezet szükségletét tesszük
életünkben a legfontosabbá, időnket feláldozva és vágyainkról lemondva a gyülekezetünk fejlődése érdekében, akkor az
emberek láthatják, hogy szeretjük azt amiben hiszünk. Nem
mindegy, hogy milyennek látják a hitünket.
Azt szeretnénk ha meghallanának bennünket, tehát hangosabban kell beszélnünk, és mi tudunk is hangosabban beszélni. Hogy miként? A szeretetet bemutatva a körülöttünk
lévőknek azáltal ahogyan beszélünk, ahogyan szükségleteikre
reagálunk, amilyen kapcsolatot fenntartunk velük, és azáltal
is ahogyan a gyülekezetet segítjük, és ahogyan kiéljük azt amit
hirdetünk. Nagyon hangos előadást tudunk tartani ezáltal.
A Jelenések könyvének angyalai úgy vannak bemutatva,
hogy hangosan kiáltanak, és Ésaiás is arra szólít fel, hogy kiáltsunk. A körülöttünk történő eseményeken keresztül hangosabban szól hozzánk Isten, mint tette azt korábban szavai
által, és nem lehet félreérteni sem. Bízom benne, hogy az Ifjúsági Hírnök ezen száma is oly hangosan fog szólni szívedhez,
ami által segíteni tud majd abban, hogy a rendelkezésedre
álló isteni bölcsességből többhöz juss. Legyen ez mindannyiunk segítségére abban, hogy inkább kövessük Istennek oktatásait mintsem a világ eljárásmódját! És mialatt mindennapi
kötelességeinket végezzük, cselekedeteink által hangosabban
szólhassunk mint a világ!
Jézus kegyelme és szeretete áradjon gazdagon életedre!
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Festmény galériám
Gazdagságom nincsen,
Az számomra értéktelen,
Hisz a természet válogatott kincsei
Jelenléte mellettem vég nélküli.
Bár a gazdag megfizeti a szépséget,
Bárhol is készült, a művészetet.
Viszont a természettel az nem ér fel,
Amit Isten saját keze vezérel.
Keletre nyílik ablakom
Ahol, mint festményt láthatom –
Amint a hajnal rózsapiros ujjai,
Hónak felhőit reggelente megfesti;
És ahogy pompás színeit a Nap
Magára felölti mindennap,
Majd pedig mint diadalmenet,
Fenséges útját úgy teszi meg.
A kecsesen hömpölygő folyó
Hangja kellemesen muzsikáló;
Fodrain a napsugarak
Minden szívet megvidámítanak.

Fenn a hegyoldalt csorda járja be,
Barangolva édes megelégedésbe,
És legelve zsenge füvet –
Annyira szeretem ezt a képet.
A hófedte táj messze mögöttük
Felhőkkel együtt nyúlik felibük,
És az erdőkkel kitöltött völgyek,
Mind az alkonypírban fürödnek.
Az én képem, oly színes,
Hogy festők ecsetjére is díszes.
Majd pedig a hold lágy fénye
A szürkületet csillapítja le.
Megpihenve egy pillanatban
A kapu felé tartó utamban,
Nézek a hajlattól végig
A hegycsúcsnak taréjáig.
Így időzök gondolatban hálás tisztelettel
A mindenben fenséges Művésszel,
Aki kedvesen minden napra,
Elkészíti e képet számomra.
- F. A. Reynolds

