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Egy újabb év végéhez közeledünk. Ezt szem előtt
tartva visszhangozzuk az ihletett író szavait, amelyek magától Istentől származnak: „Óh Uram, tied a
nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság!” (1 Krónika 29:11). „Énekeljetek az Úrnak új
éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja” (Zsoltárok 98:1).
Bizonyára mindenkinek voltak az életében jó és
rossz dolgok is ebben az évben. Senki nem szereti
a kudarcot vagy csalódást átélni. De mi a győzelem
kulcsa? Jézus Krisztus a Szentlélek által munkálkodik életünkben, amikor teljesen átadjuk magunkat
Neki, és így nyerünk erőt ahhoz, hogy tanításainak
engedelmeskedni tudjunk és kinyilatkoztatott akaratát kövessük.
Az év vége nagyszerű alkalom arra, hogy megköszönjük Istennek mindannyiunk iránt tanúsított gyengéd, kegyelmes gondviselését. Ez szintén
egy kedvező lehetőség az önvizsgálatra. Vizsgáljuk
meg, hogy Jézusban bízunk-e és állandóan Őrá tekintünk-e. Vajon legyőztük-e jellemhibáinkat kiontott vérének ereje által, mialatt készülünk a próbaidő lezárására?
Az erre az évre szóló imaheti felolvasások célja
az, hogy megmutassák nekünk a helyes irányt és bátorítsanak minket ezen az úton. Imádságos szívvel
tanulmányozzuk a Krisztus általi győzedelmes életrajzokat, és vigyük el ezeket a tanulmányokat azoknak is, akik egyedül élnek vagy idősek. Ne felejtkezzünk el a következő dátumokról:
Ima- és böjtnap:
December 10. szombat
Adakozások a misszióra:
December 11. vasárnap
Imádkozunk, hogy az Úr tegyen képesekké arra,
hogy teljes, őszinte bizonyossággal jelenthessük ki:
„De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a
mi Urunk Jézus Krisztus által” (1 Korinthus 15:57),
„és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi
hitünk” (1 János 5:4).

e-mail: info@hnarm.hu

Nyomtatás készült: Editura Păzitorul
Adevărului Str. Morii, Nr. 27. 505200,
Făgăras - Jud. Brasov
Tel. 0268 213714, Fax 0268 214111,
web:www.azsmr.ro
e-mail: info@azsmr.ro
ISSN 1222-8532

Tel: 30/697-2610

Copyright © 2016

A kiadvány eredeti címe:
THE REFORMATION HERALD®

Nyomtatta és terjeszti:

(ISSN 0482-0843)

Magyarországi Területe.

A kiadvány írásai a Biblia tanításain keresztül
gyarapítja azok lelki életét, akik szeretnék
jobban megismerni Istent.

Angol nyelven kiadja: Seventh Day
Adventist Reform Movement General
Conference, P. O. Box 7240, Roanoke,
VA 24019-0240, U.S.A.

Hetednap Adventista Reformmozgalom
6760 Kistelek, Pf.: 3.
web: www.hnarm.hu,

Illusztrációk: Sermon View on the front cover and on pp. 3, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 24, 28, 31, 32;
Adventist Digital Media on pp. 11, 19; picture by Giovanni Francesco Barbieri on p. 22; picture
by Briton Reviere on p. 27.

VEZÉ R C I K K

Győztesek
A Jelenések könyvének 2. és 3.
fejezetében Isten egyházának hét
különböző korszaka alatt hét ígéretet találunk a győztesek részére:
1. Joguk van az élet fájához.
2. A győzőknek nem árt a második halál.
3. Az elrejtett manna és egy fehér kövecske Jézus új nevével.
4. Hatalom a nemzeteken; a hajnalcsillag, ami maga Krisztus (a
megváltottak abban a kiváltságban
részesülnek, hogy örökké Krisztus
jelenlétében élhetnek).
5. Fehér ruha, ami Krisztus igazságossága; nevük a Bárány életkönyvében kitörölhetetlenül ott
szerepel.
6. Oszlopok lesznek Isten templomában – a megváltottak
Isten jellemét fogják visszatükrözni az
örökkévalóságon át.
7. Krisztussal ülnek az Ő királyiszékében.
Vajon te is részesülsz ezekben az ígéretekben? Természetesen igen! Gondoljunk arra, hogy Isten hűséges, hogy
teljesítse
ígéreteit, amennyiben mi is
teljesítjük a feltételeket az Ő kegyelméből – és ez azt jelenti,
hogy győztesek vagyunk.
Mióta ősszüleink
bűnbe estek, az emberiség erkölcsi ereje egyre gyengül és
képtelen arra, hogy
saját erejéből győzelmet arasson a gonosz felett. Azonban
ugyanazon a napon,

amelyen Ádám és Éva vétkezett,
az Úr megmutatta nekik a remény
csillagát, amikor megígérte, hogy le
fogja győzni Sátánt és az ősellenség
fejére tapos.
Mi olyan áldásban részesülünk,
hogy megismerhetjük Isten embereinek győzelmes élettörténeteit a
Biblia első lapjaitól kezdve: Ádám,
Ábel, Séth, Énok, Methusélah,
Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Sára,
Jokébed, Anna, Ruth, Abigail,
Debora, Ráháb, Gedeon, Bárák,
Sámson életét. Egy hosszú listát találunk a hithősökről a Szentírásban.
Amint figyelmesen vizsgáljuk
ezen férfiak és nők életét, gyakran



súlyos hibákat fedezhetünk fel jellemükben, melyeken hit által győzedelmeskedtek. A Zsidókhoz írt
levélben található felsorolásban ez
a kifejezés: „hit által”, minden név
előtt szerepel. Jó lenne, ha időt
szánnánk arra, hogy a hithősök életét tanulmányozzuk.
Mi ugyanígy győzhetjük le jellemhibáinkat: Isten Bárányában
való hit által, aki elveszi a világ bűneit. Nekünk ugyanaz az irgalmas
Istenünk van, mint a hithősöknek,
ugyanolyan kegyelmet kaptunk,
ugyanolyan isteni személyek állnak mellettünk. Ők bármikor készek segíteni nekünk, amikor hatalmas Megváltónkhoz
és Urunkhoz fordulunk segítségért.
Gyakran vereséget
szenvedünk-e,
amikor küzdünk és
harcolunk? Ezek a
hősök szintén megtapasztalták ezt. Azonban végső győzelmük
bizonyítja számunkra, hogy mi is győztesek lehetünk.
Ezen imahét alatt
néhány bibliai hithős életét fogjuk tanulmányozni. Ez a
figyelmes tanulmányozás nagyon hasznos lesz számunkra. Mi is ugyanolyan
győzelmet
arathatunk, mint ők, ha elfogadjuk ugyanazt
a kegyelmet, amelyben ők is részesültek.
Igen,
győzhetünk
a mi Urunk Jézus
Krisztus által! Legyünk biztosak ebben! Isten áldjon meg
mindannyiunkat!
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Az ember, Énok
aki
Istennel
járt
1. felolvasás
2016. december 2. péntek

Összeállítás E. G. White írásaiból

A világ jelenlegi állapota
A nagyvárosok az egész világon
az erkölcstelenség melegágyává válnak. Bárhová is tekintünk, mindenütt felüti fejét és hallatja hangját a
bűn. Mindenütt ott vannak az érzékiség és kicsapongás csábító eszközei. A romlottság és gonosztettek
áradata folytonosan duzzad. Minden nap meghozza az erőszak, rablógyilkosság és megnevezhetetlen gonoszságok tudósításait.
A városi élet hamis és mesterkélt.
A pénzszerzés erős szenvedélye, az
izgalmak és az élvezetek utáni vágy,
a fényűzés kívánsága, a luxus és pazarlás – mind olyan hatalmak, melyek az emberiség nagy tömegeinek
gondolatait elterelik az élet igazi céljától, és a bűnök ezreinek nyitnak aj4

tót. Az ifjúságra szinte ellenállhatatlan erővel hatnak.
A legszövevényesebb és legveszélyesebb kísértések egyike, mely
megrontja az ifjúságot, a szórakozás
utáni vágy. A számtalan ünnepnap,
játékok… ezreket az izgalom és mulatság forgatagába csábítanak és elvonják őket az élet egyszerű kötelességeitől. Azt a pénzt, amit létfontosságú dolgokra kellene fordítani, szórakozásokra tékozolják.
A szakszervezetek működése által, a munkások egyesüléseiből és
sztrájkokból kifolyólag a nagyvárosi
életviszonyok egyre nehezebbek
lesznek. Súlyos bonyodalmak előtt
állunk. – A nagy Orvos lábnyomán,
281-282.
1. felolvasás − Énok – Az ember, aki Istennel járt

Ma mindenféle bűnt elkövetnek azért, hogy pénzt szerezzenek.
Önzés, csalás, rablás és vérontás ezt
a világot valóságos Sodomává teszik, és lakosait olyanokká, mint az
özönvíz előtti világ lakosai voltak.
A birtoklás utáni vágyukban Isten
törvényét áthágják. – The Signs of
the Times, 1899. június 21.
Az a tanítás, amely szerint nem
kell Isten kívánalmainak engedelmeskedni, gyengíti az erkölcsi kötelezettség súlyát, és rányitja a gonoszság zsilipjeit a világra. A jogtalanság,
kicsapongás és romlottság elsöprő
áradatként zúdul ránk. Sátán a családban is rombol. Zászlója ott leng
az állítólagos keresztények otthonában is. Irigykednek, gyanúsítgatnak,

képmutatóskodnak, egymástól elhidegülnek, versengenek, viszálykodnak, elárulják az igazságot, kielégítik bűnös vágyaikat. A vallási elvek
és tanítások egész rendszere, amelynek a társadalmi élet alapját és vázát
kellene képeznie, düledező, omladozó romhalmaznak tűnik. Sokszor a
legaljasabb bűnözők, amikor vétségükért börtönbe kerülnek, olyan kiváltságokban, figyelmességben részesülnek, mintha irigylésre méltó,
kitüntető teljesítményt értek volna
el. A sajtó jellemüknek és bűncselekményüknek nagy reklámot csinál.
Közhírré teszi vétkük felháborító
részleteit, és ezzel másokat is elindítanak a csalás, lopás és gyilkolás útján. Sátán pedig ujjong ördögi mesterkedése sikerének. A bűn csodálata, a fékezhetetlen gyilkolás, a minden rendű és rangú mértéktelenség
és romlottság iszonyú fokozódása
láttán tegye fel mindenki a kérdést,
aki féli Istent: mit lehet tenni a gonoszság áradatának feltartóztatására?! – A nagy küzdelem, 521.
A világi emberek hírnévre vágynak. Házakat, földeket és sok pénzt
kívánnak, hogy a világ értékrendje
szerint nagyok lehessenek. Becsvágyuk csúcspontja, hogy olyan helyet érjenek el, ahonnan a felsőbbrendűség érzetével tekinthetnek
le a szegényebbekre. Ők homokra
építenek, és házuk hirtelen össze
fog dőlni. A pozícióban való felsőbbrendűség nem igazi nagyság.
Ami nem növeli a lélek értékét, az
valójában értéktelen. – The Youth’s
Instructor, 1899. november 2.
Hogyan nyilvánul meg
ez a lelkület még a
gyülekezetekben is?
Lelki gőg, uralomvágy, a tisztség és
megtiszteltetés kívánása, az önfegyelem hiánya, szenvedély vagy előítélet,
ingatag magatartás vagy az ítélőképesség hiánya megzavarhatják a gyülekezetet és elpusztítják békességét.
Gyakran a pletyka terjesztői
okozzák a bajokat. Elsuttogott célzásaik és sugalmaik megmérgezik a
gyanútlanok gondolkodását és éket
vernek még a legmeghittebb barátok közé is. Sokan segítik a rombolásban a bajkeverőket, akik nyitott

füllel és gonosz szívvel lesik a híreket: „Mondd csak el..., mi majd továbbadjuk.” – Bizonyságtételek, 5. kötet, 241-242.
Az ellenség megpróbálja elterelni
gondolatainkat arról a fontos munkáról, amit ebben az időben kell végeznünk. Azon igyekszik, hogy jelentéktelen dolgokkal foglaljon le bennünket, és arra indít, hogy azt gondoljuk, miszerint a mi hatáskörünk az,
hogy másokat kritizáljunk és elítéljünk. Azonban a mi feladatunk az,
hogy hűségesen foglalkozzunk a saját
lelkünkkel. Meg kell vizsgálnunk szívünket, hogy meglássuk, igazak vagyunk-e Isten szemében. Péter megkérdezte Krisztustól Jánossal kapcsolatban: „Uram, ez pedig mint lészen?”
De az Úr így válaszolt neki: „Mi közöd hozzá? Te kövess engem!” (János
21:21-22). Mindenkinek van munkája, amit önmagáért kell elvégeznie, és amíg másokat kritizál, addig
elhanyagolja a lehető legfontosabb
feladatát. – The Review and Herald,
1891. augusztus 18.
Évek óta mélységes lelki fájdalom kínoz, mert az Úr megmutatta nekem, hogy gyülekezeteinkből
hiányzik Jézus és az Ő szeretete. Az
önelégültség lelkülete uralkodott el,
és a tülekedés a hívek között, hogy
tekintélyes állásokra és elsőbbségre
tegyenek szert. Láttam, hogy az öndicsőítés általánossá válik a gyülekezetben, és ha le nem törjük az ember
büszkeségét, és Krisztust nem dicsőítjük helyette, akkor népünk nincs
jobb állapotban, hogy fogadja Krisztus második eljövetelét, mint a zsidók voltak az Üdvözítő első eljövetelekor. – Bizonyságtételek, 5. kötet,
727-728.
Hogyan tudjuk elkerülni
a mindenütt eluralkodó
gondolkodásmódot?
Az alázatosság olyan különleges jellemvonás, amelynek meg kell
különböztetnie Isten népét a világtól. Az az ember van legközelebb Istenhez, aki a legkevésbé bízik önmagában és aki alázatos, bízó hittel
vár Istenre. Ahelyett, hogy másokkal egyenlő tiszteletre és pozícióra
vágynánk, vagy talán még magasabban szeretnénk lenni, Krisztus alá2016. december 2. péntek

zatos, hűséges szolgáinak kell lennünk…
Az önszeretetben, önfelmagasztalásban és büszkeségben nagy
gyengeség van; de az alázatosságban
hatalmas az erő. A büszkeség és elbizakodottság az alázatossággal ös�szehasonlítva valójában gyengeség.
Megváltónk kedvessége, egyszerűsége, szerény viselkedése tette Őt a
szívek hódítójává. Mivel elszakadtunk Istentől, büszkeségünkben és
sötétségünkben állandóan magunkat akarjuk felmagasztalni, elfelejtve azt, hogy a hatalom az alázatosságban van. – The Signs of the Times,
1897. október 21.
Énok – egy követendő példa
számunkra
Énok volt az emberiség első prófétája. Megjövendölte Krisztus második eljövetelét és akkori cselekedeteit. Énok élete a keresztény következetesség példája volt. Csakis
szent ajakkal kellene hirdetnünk Isten feddő és ítélkező szavait. Énok
jövendöléseit nem találjuk meg az
Ószövetség írásai közt. Lehet, hogy
sohasem találnak olyan könyvet,
mely elmondja Énok életének részleteit, csak Júdás, Isten látnoka, ő
említi Énok cselekedeteit. – A Te
Igéd igazság, 7.
Istenfélő kortársai felkeresték,
hogy tanításait hallgassák, és vele
együtt imádkozzanak. Nyilvánosan
is fellépett, mert Isten üzeneteit közölte mindazokkal, akik e figyelmeztetéseket hallani óhajtották. De nemcsak Séth fiaiért munkálkodott. Ott,
azon a földön is, abban az országban
is, ahová Kain elmenekült Isten színe elől, hirdette Isten csodálatos dolgait, melyek látomásokban tárultak
fel előtte. ’Ímé – mondotta – eljött az
Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségöknek
minden cselekedetéért, amelyekkel
istentelenkedtek’ (Júdás 14-15).
A bűnt bátran megrótta. Miközben kortársainak Istennek szeretetét hirdette és kérlelte őket, hogy gonosz útjaikról megtérjenek, ostorozta a terjengő istentelenséget is. Figyelmeztette őket, hogy a törvény5

szegőket utoléri Isten jogos ítélete. Krisztus lelke beszélt Énok által,
ez a lelkület azonban nem csupán a
szeretet, irgalom és kérlelés nyelvén
szól. Isten szent emberei nem csak
arról beszélnek, ami jólesik az embereknek. Isten olyan igazságokat is ad
követeinek szívébe és ajkára, melyek
élesek és áthatók, mint a kétélű kard.
Isten ereje kísérte szolgája munkáját, és hallgatósága érezte ezt.
Egyesek megszívlelték intelmeit és
szakítottak bűneikkel. A tömeg ellenben gúnyolódott az ünnepélyes
üzeneten, és annál merészebben
folytatta istentelenségét. Isten szolgáinak hasonló üzenetet kell hirdetniük a világnak az utolsó napokban, melyet szintén hitetlenkedés és
gúny fogad. Az özönvíz előtti világ
elvetette Énok üzenetét, aki Istennel járt. Így tesz az utolsó nemzedék
is; könnyelműen játszik Isten követeinek figyelmeztetéseivel. – Pátriárkák és próféták, 69-70.
[Énok] látta a Jézus második eljövetelének idejében élő világ romlottságát, amikor a kérkedő, vakmerő, makacs nemzedék fellázad Istennek törvénye ellen, megtagadja Istent és az Úr Jézus Krisztust, lábbal
tapos vérén, és megveti engesztelő
áldozatát. Látta az igazaknak dicsőséggel való megkoronázását, a gonoszok elkülönítését az Úr jelenlététől,
és tűz által való megmentésüket. – A
megváltás története, 32.
Énok élete az elcsüggedt hűségeseket arra tanította, hogy habár romlott és bűnös emberek között laknak, akik nyíltan és vakmerően fellázadtak Isten ellen, Teremtőjük ellen,
mégis ha engedelmeskednek Neki
és hisznek a megígért Megváltóban,
a hűséges Énokhoz hasonlóan igazságosan cselekedhetnek, és Isten elfogadja őket, és végül felemeli dicső
trónjára.
Énok, aki elkülönült a világtól,
és idejének nagy részét imában és Istennel való kapcsolatban töltötte, Istennek utolsó időben élő népét ábrázolja, akik elkülönülnek a világtól.
Az igazságtalanság rettenetes mértékben erőt fog venni a földön. Az
emberek követni fogják romlott szívük minden elgondolását, és álböl6

cselkedésükben és lázadásukban a
menny tekintélye ellen támadnak.
Istennek népe elkülönül a körülöttük élők igazságtalan szokásaitól,
és igyekszik a tiszta gondolkodásra és az Ő akaratához való szent alkalmazkodásra mindaddig, amíg isteni képmása visszatükröződik bennük. Énokhoz hasonlóan alkalmasakká válnak a mennyei átváltozásra. Mialatt igyekeznek tanítani és figyelmeztetni a világot, nem alkalmazkodnak a hitetlenek lelkületéhez
és szokásaihoz, hanem kárhoztatni
fogják őket szent beszélgetésük és
jó példájuk által. Énoknak a mennybe való elragadtatása közvetlenül a
világnak vízözön általi elpusztulása
előtt ábrázolja az összes élő igazaknak elragadtatását a földről, mielőtt
az tűz által megsemmisülne. A szentek meg fognak dicsőülni gyűlölőik
szeme láttára, akik gyűlölték őket Isten igaz parancsolatai iránti hűséges
engedelmességük miatt. – A megváltás története, 33.
Énok szent ember volt, őszinte szívvel szolgálta Istent. Felismerte az emberi család romlottságát,
ezért elkülönült Kain leszármazottaitól, és megfeddte őket nagy gonoszságukért. Éltek a földön olyanok,
akik elismerték, félték és imádták Istent. Az igaz Énokot azonban annyira bántotta az istentelenek növekvő
gonoszsága, hogy nem akart velük
naponta érintkezni, attól félve, hogy
befolyásolja őt hűtlenségük, és gondolatban nem tud oly tisztelettel Istenre tekinteni, amely az Ő magasztos jelleméhez illik. Lelkében gyötrődött, amidőn naponta látta, hogyan tapossák lábbal Isten tekintélyét. Úgy döntött, hogy különválik
tőlük, és idejének legnagyobb részét magányban tölti, melyet elmélkedésnek és imának szentel. Istennel
időzött és hozzá imádkozott, hogy
tökéletesebben megismerje akaratát
és cselekedhesse azt. – A megváltás
története, 31.
Krisztus visszajövetelét
hirdetni
Mindenütt jelen van az az irányzat, amely szervezetek munkájával akarja helyettesíteni a személyes
1. felolvasás − Énok – Az ember, aki Istennel járt

erőfeszítést. Az emberi elme kön�nyen hajlik az összpontosításra és
tömörülésre, nagy templomok és intézetek alapítására. A többség rábízza a jótékonysági munkát az általuk
kiválasztott egyesületekre. Okot találnak a világtól való elzárkózásra,
szívük önző és érzéketlen lesz. Az Isten és ember iránti szeretet kihal lelkükből.
Krisztus személyes munkát bízott követőire, oly munkát, amelyet
nem képviselők és helyettesek által,
hanem személyesen kell elvégezni.
A betegekért és szegényekért való
munkát és az elveszett lelkeknek az
evangélium hirdetését nem szabad
egyesületi szervezetekre bízni vagy
könnyelműen elhanyagolni. Egyéni
felelősség, személyes erőfeszítés és
áldozat képezik az evangélium követelményeit. – A nagy Orvos lábnyomán, 102-103.
Nap mint nap meg kell harcolnunk a hit nemes harcát. Nap mint
nap ad nekünk munkát, és bár nem
látjuk a kezdetből a véget, naponta meg kell vizsgálnunk magunkat,
hogy meglássuk: az igazságosság
ösvényén járunk-e. Jézusra tekintve kell küzdenünk, hogy győzzünk,
mert Ő minden kísértésben mellettünk lesz, hogy győzelmet adjon
nekünk. Minden nap olyan legyen
előttünk, mintha az lenne az utolsó napunk, amelyen kiváltságunk,
hogy Istenért dolgozzunk. Időnk
nagy részét töltsük imával, hogy
Krisztus erejében munkálkodhassunk. Így járt Énok is Istennel. Az
által figyelmeztette és feddte a világot, hogy igazságos jellemet nyilvánított ki előttük.
Valljuk, hogy hiszünk Krisztus
közeli eljövetelében. Ünnepélyes felelősség nyugszik rajtunk, mert egy
veszendő világot kell figyelmeztetnünk a gyorsan közeledő ítéletre. Nem szabad elhanyagolnunk felelősségünket; hordoznunk kell a
munka terhét. Az énnek láthatatlanná kell válnia és Krisztusnak kell láthatóvá lennie. Mint hűséges, engedelmes gyermekek, kövessük a világosságot, és tükrözzük vissza értékes
sugarait másoknak!… Óh, ismerjük fel, hogy az egész menny érde-

meghaljon, mint a többi ember, hanem elküldte angyalát, hogy vigye őt
a mennybe, anélkül, hogy halált látott
volna. – A megváltás története, 32.

kelt a világ megváltásában! Legyen
szent buzgalmunk, hogy Jézust kövessük!…
Krisztus hitvalló követői felelősséggel tartoznak a világ figyelmeztetéséért. Hogyan végezzük ezt az ünnepélyes munkát, amely ránk van
bízva? Meg kell aláznunk magunkat
Isten előtt és ne kövessük az emberek elgondolásait. A világ elé kell állnunk, hirdetve Isten Igéjét, hogy a
világ megtudja, hogy Isten küldött
minket. – The Review and Herald,
1891. augusztus 18.
Tanuljunk Énoktól!
Énok hűségesen elismételte az
embereknek mindazt, amit a Prófétaság Lelke kinyilatkoztatott neki.
Néhányan hittek szavainak és elfordultak gonoszságuktól, félték
és szolgálták Istent. Felkeresték
Énokot, aki oktatta őket, imádkozott velük és értük, hogy Isten kinyilatkoztassa nekik akaratát. Meghatározott időszakokban minden
társaságtól visszavonult, mert nem
akarta, hogy szent elmélkedésében
és Istennel való bensőséges kapcso-

latában megzavarják. Azonban nem
zárkózott el mindig a társadalom
azon tagjaitól, akik szerették őt és
hallgatták bölcs szavait; még a gonoszoktól sem különítette el magát teljesen. Időnként találkozott
az igazakkal és a gonoszokkal is, és
azért munkálkodott, hogy az istenteleneket elfordítsa gonosz útjaiktól és megtanítsa nekik Isten félelmét; míg azokat, akik ismerték Istent, arra tanította, hogyan szolgálhatják Őt még tökéletesebben. Miután bizonyos időt töltött a nép körében, tanítása és példája által munkálkodott érdekükben, ismét vis�szavonult magányába, mert éhezett és szomjazott mennyei ismeret után, melyet csupán Isten adhat.
– The Signs of the Times, 1879. február 20.
Az Úr szerette Énokot, mivel állhatatosan követte Őt, visszariadt a
gonoszságtól, és valóban kereste a
menny ismeretét, hogy tökéletesen
cselekedhesse az Ő akaratát. Igyekezett még szorosabban egyesülni Istennel, akit félt, tisztelt és imádott.
Isten nem engedte meg, hogy Énok
2016. december 2. péntek

Csodálatos eredmények
Énok üzenete és mennybe ragadtatása meggyőző bizonyíték volt
minden kortársa számára. Nyomós
érvek voltak, melyeket Methusélah
és Noé hatalmasan használtak annak
bizonyítására, hogy az igazak majd
elváltoznak.
Isten, aki Énokkal járt, Jézus
Krisztus, Urunk és Üdvözítőnk volt.
Ő ugyanúgy a világ világossága volt
akkor, mint ahogyan most is az. Az
akkor élő embereknek is voltak tanítóik, akik az élet ösvényére oktatták őket, mert Énok és Noé keresztények voltak. Az örömhír előírásait
Mózes harmadik könyve tartalmazza. Isten most is feltétlen engedelmességet kíván, mint akkor. Men�nyire elengedhetetlen, hogy megértsük e szó jelentőségét!
Ha feltesszük a kérdést: Mi az ínség oka a gyülekezetben? A válasz
ez: Megengedjük, hogy gondolataink elterelődjenek az Igéről. Ha Isten szavával, mint lelkünk eledelével
táplálkoznánk, ha tisztelettel és alázattal fogadnánk be, akkor nem lenne szükség a sok és ismételt bizonyságtételre. Megértenénk a Szentírás
világos kijelentéseit és átültetnénk a
gyakorlati életünkbe.
A Biblia élő elvei olyanok, mint
az élet fájának levelei, melyek a nemzetek gyógyítására szolgálnak…
Mikor Sátán erőlteti ránk a gondolatait, akkor ha ragaszkodunk az
„Így szól az Úr”-hoz, a Magasságos
bevon minket titkos sátrába.
Sokan nem követik szent példaképünket, mivel csak igen keveset
tanulmányozzák jellemének félreismerhetetlen vonásait. Sokan tele
vannak tervekkel, mindig tevékenyek, és nincs idejük vagy helyük Jézus számára, hogy meghitt, kedves
barátjuk lehessen. Nem visznek eléje minden gondolatot és tettet, nem
kérdik meg: Ez-e az Úr útja? Ha ezt
tennék, Istennel járnának, mint régen Énok. – Bizonyságtételek, 6. kötet, 392-393.
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2. felolvasás
2016. december 3. szombat

Összeállítás a Bibliából és a Prófétaság Lelkének írásaiból Rolly
C. Dumaguit megjegyzéseivel

Egyszer egy éjjel kigyulladt egy
ház és egy kisfiú a tetőre menekült.
Az apja az udvaron állt kitárt karokkal, és hívta a fiát: „Ugorj le! Elkaplak.” Tudta, hogy a fiúnak le kell ugrania, hogy megmentse az életét.
Azonban a kisfiú mindenütt csak
lángokat, füstöt és sötétséget látott.
Elképzelhetjük, hogy mennyire félt
leugrani a tetőről. Az apa ismét felkiáltott: „Ugorj le, elkaplak!” De a
fiú tiltakozott: „Apa, nem látlak téged!” Az apa így válaszolt: „De én
látlak téged. Ugorj!” A fiú leugrott,
mert bízott az apjában. A keresztény
hit is ilyen, képessé tesz minket arra,
hogy szembenézzünk az élettel vagy

a halállal, nem azért, mert mi látunk,
de azzal a bizonyossággal, hogy Isten lát minket; nem azért, mert minden választ tudunk, hanem mert Ő
ismer minket. Ez a hit valódi jelentése. A hit olyan dolgokkal foglalkozik, amik nem láthatóak és olyanokban reménykedik, amelyek nem kézzel foghatóak. A hitet nem csak elméletileg kell megtanulni; gyakorlatilag is meg kell tapasztalnunk életünkben. Pál apostol ezt írta: „Mert
az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van
írva: Az igaz ember pedig hitből él”
(Róma 1:17).
Miért olyan fontos, hogy hit-
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ből éljünk? Mi a szerepe a hitnek a
győzelemben? János apostol kijelenti, hogy „mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi
hitünk” (1 János 5:4).
„Hit által kiegyenlíthető a jellem
minden fogyatékossága; megtisztítható minden foltja, helyrehozható minden hibája; fejleszthető minden jó vonása.” – Az apostolok története, 386.
„A gonosz leküzdésének munkáját hit által kell véghezvinni. A csatamezőre lépők szükségét fogják érezni annak, hogy felöltsék magukra Isten teljes fegyverzetét. A hit pajzsa

lesz a védelmük, amelynek segítségével felettébb diadalmaskodni fognak.” – Isten csodálatos kegyelme, 33.
Ábrahám ezt a hitet mutatta be,
ami győzelmet ad a világ felett. Miért hívták Ábrahámot a hűségesek
atyjának? Amikor egy embert valamilyen dolog atyjának nevezünk, azt
értjük alatta, hogy ő találta fel vagy
nagy összeget adományozott, hogy
az a dolog létrejöhessen. Hippokratészt az orvostudomány atyjának
nevezik, Edisont az elektromosság,
Karl Benzt pedig a gépkocsik atyjának. Mi a helyzet Ábrahámmal? Hogyan lett ő a hűségesek atyja? Ismernünk kell az élettapasztalatait ahhoz,
hogy megértsük a hitét. Ha olyan hitet akarunk, ami győzelmet arat a világ felett, akkor az Ábrahám hitével
kell bírnunk.
Ábrahám elhívása
Ábrahám elhívásáról 1. Mózes
12:1-3. verseiben olvashatunk, amikor ki kellett mennie atyja házából.
„És monda az Úr Ábrámnak: Eredj
ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából,
a földre, amelyet én mutatok néked.
És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te
nevedet, és áldás leszesz. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és
aki téged átkoz, megátkozom azt: és
megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei.”
Ur, a káldeusok földje a bálványimádás központja volt. A föld termékenysége nagyon előnyös volt
a gyors meggazdagodáshoz. Azonban Isten ezt mondta Ábrahámnak:
„Gyere ki onnan. Amint elindulsz,
meg fogom mutatni, hogy hol van az
a hely, amit neked adok.” Mi volt Ábrahám válasza? Elkezdte csomagolni
mindazt, amije volt. El tudjátok képzelni közvetlen családtagjainak reakcióját? Rokonai minden bizonnyal
megkérdezték tőle: „Miért csomagolsz?” „Elköltözök.” „Hová mész?”
„Majd Isten megmutatja.” „Termékeny a föld?” „Nem tudom.” „Mondj
valamit arról a földről, ahová mész!”
„Nem tudok. Csak annyit tudok,
hogy Isten azt akarja, hogy oda menjek, és Ő velem lesz.” Mit gondolhattak a rokonai ezekről a válaszairól?

Természetesen azt, hogy elment az
esze. De mi bírta rá Ábrahámot arra,
hogy egy ilyen rendkívüli dologra
vállalkozzon? Pál apostol ezt mondja: „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván,
hová megy” (Zsidók 11:8).
„Ábrahám feltétlen engedelmessége a hit legszembeszökőbb bizonyítéka az egész Szentírásban. Számára a hit ’a reménylett dolgok valósága, a nem látott dolgokról való
meggyőződés’ volt (Zsidók 11:1).
Az isteni ígéretben bízva, teljesülésére nézve a legcsekélyebb külső bizonyíték nélkül, otthagyta otthonát,
rokonságát, szülőföldjét és elvándorolt, hogy kövesse Istent, amerre vezetni fogja. ’Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal,
ugyanazon ígéretnek örökös társaival’ (Zsidók 11:9).
A próba, melyet Ábrahám kiállott, nem volt könnyű; Isten nem
csekély áldozatot követelt tőle. Szoros kötelékek fűzték őt hazájához,
rokonságához és otthonához, de
nem habozott, hanem engedelmeskedett a hívó szónak. Nem kérdezősködött az ígéret földjét illetőleg, vajon földje termékeny, éghajlata egészséges-e; vajon azon a földön
kellemes környezet vár-e rá, és szerezhet-e ott vagyont, gazdagságot.
Isten felszólította őt, szolgája pedig
engedelmeskedett; a földön azt tartotta a legjobb helynek, melyet Isten
jelöl ki számára.” – Pátriárkák és próféták, 112-113.
Miért parancsolta az Úr Ábrahámnak, hogy jöjjön ki rokonsága közül egy olyan földre, amelyet
nem ismert? A Prófétaság Lelkének írásában megtaláljuk a választ:
„Azért, hogy Isten előkészíthesse Ábrahámot nagy megbízatására,
szent beszédének megőrzésére, Ábrahámnak el kell szakadnia ifjúsága környezetétől. Ugyanis rokonainak és barátainak befolyása zavarólag hatna arra a kiképzésre, melyben az Úr őt részesíteni kívánta. Miután Ábrahám bizonyos értelemben összeköttetésben állott a men�nyel, idegenek között kellett élnie.
2016. december 3. szombat

Kiváltságos, sajátos jellemmel kellett bírnia, mely a világétól különbözik. Eljárását nem is magyarázhatta meg úgy, hogy barátai megérthessék. Lelki dolgokat csak lelkiek
érthetnek meg; indítékait és tetteit
bálványimádó rokonsága nem érthette meg, sőt fel sem foghatta.” –
Pátriárkák és próféták, 112.
A hit útja
Ábrahám engedelmeskedett Isten hívásának, és elköltözött Urból
Háránba. Ott tartózkodott atyja,
Tháré haláláig. Azután az isteni Hang
arra biztatta, hogy folytassa tovább
útját, ezért ő és családja magukkal vitték „minden szerzeményöket,
amelyet szereztek vala, és a cselédeket, akikre Háránban tettek vala
szert” (1 Mózes 12:5), akiket a mis�sziómunka által nyertek meg.
Ábrahám, ahová ment, mindenütt oltárt épített az Úrnak, így a következő állomásnál, Béthelnél is ezt
tette. Amint dél felé folytatta útját, szárazsággal kellett szembenéznie, de nem kérdőjelezte meg az isteni gondviselés vezetését. Nem engedte meg a körülményeknek, hogy
megingassák Isten szavába vetett hitét. Ideiglenes menedéket keresett
Egyiptomban, hogy megmeneküljön a bekövetkezendő éhínségtől, de
nem felejtette el azt az úti célt, ahová
Isten akarta őt küldeni.
Oltárok építése
Az oltárok, melyeket Ábrahám
épített, bizonyságot tettek az élő Istenbe vetett hitéről, miután ő tovább
költözött onnan.
Az ima életének ma éppúgy meg
kell látszódnia Isten maradék egyházában. „Akik vallják, hogy szeretik
Istent, emeljenek oltárt az Úrnak,
mint az őskor pátriárkái, mindenütt,
ahol felütik sátraikat. Ha valaha, úgy
éppen ma van a legfőbb ideje, hogy
minden ház az imádság háza legyen.
Atyák és anyák emeljék fel gyakran
szívüket alázatosan Istenhez, magukért és gyermekeikért. Az atya, mint
a család papja, vigye áldozatát Isten
oltárára, reggel és este, miközben az
anya és a gyermekek imában és dicsénekekben egyesülnek vele. Ilyen
otthonokban Jézus szívesen tartóz9

kodik.” – Pátriárkák és próféták, 133.
„Minden családban legyen meghatározott ideje a reggeli és esti áhítatnak. Helyénvaló, hogy a szülők
még reggeli előtt maguk köré gyűjtsék gyermekeiket, megköszönve
mennyei Atyjuknak, hogy megőrizte őket az éjszaka folyamán, és hogy
segítségét és védelmét kérjék az előttük álló nap nehézségeihez. Ugyanígy, amikor eljön az este, úgy illik,
hogy szülők és gyerekek újra egybegyűljenek Őelőtte, és megköszönjék
az elmúlt nap áldásait.
A családi áhítatot nem szabad a
körülményektől függővé tenni. Nem
engedhetjük, hogy időnként elmaradjanak az imák, és a sok tennivaló miatt elhanyagoljuk az imádságot. Ha így teszünk, azt a benyomást
keltjük gyermekeinkben, hogy az
imának nincs különösebb jelentősége. Isten gyermekei számára az ima
nagyon sokat jelent – hálaáldozatok
szállnak fel az Úrhoz este és reggel az
igaz keresztények házaiból…
Apák és anyák, bármennyire is
rátok nehezedik a mindennapi tennivalók terhe, soha ne mulasszátok
el összegyűjteni családotokat Isten
oltára előtt! Kérjétek otthonotokra
a mennyei angyalok oltalmát! Ne feledjétek, hogy szeretteitek mindnyájan kísértéseknek vannak kitéve.” –
Gyermeknevelés, 365-366.
Az önzetlen lelkület
Amilyen hamar csak lehetett,
Ábrahám elhagyta Egyiptomot és
visszatért Kánaánba. „Igen gazdag
vala barmokkal, ezüsttel és arannyal”
(1 Mózes 13:2). Lót még vele volt, és
nemsokára felismerték, hogy a legelő már nem elegendő az állataiknak;
szükséges volt az elválás. Bár Ábrahám volt az idősebb és Isten őt hívta
el, mégis megadta Lótnak az elsőbbséget, hogy ő válasszon, hol szeretne lakni.
„’Ne legyen versengés közöttem
és közötted – mondotta [Ábrahám]
–, se az én pásztoraim között és a te
pásztoraid között; hiszen atyafiak
vagyunk. Avagy nincsen-é előtted
mind az egész föld? Válj el kérlek,
tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra
megyek; ha te jobbra menéndesz, és
balra térek’ (1 Mózes 13:8-9).
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Így nyilvánult meg Ábrahám nemes, önzetlen lelkülete. Hasonló körülmények között mennyien ragaszkodtak volna mindenáron jogaikhoz
és előnyeikhez! Hány család ment
már ezen tönkre! Hány gyülekezet
szakadt pártokra és hozott gyalázatot az igazságra!... Egyenlő udvariasság embertársainkkal szemben, az
a készség, hogy úgy bánjunk velük,
mint ahogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak, eltörölné az élet terheinek felét. Az öndicsőítés szelleme: Sátán szelleme; azonban akiben
Krisztus szeretete él, az irgalmat gyakorol és nem keresi a maga hasznát.”
– Pátriárkák és próféták, 119-120.
Ez az önzetlen lelkület nyilvánult meg akkor is, amikor Ábrahám
Sodoma lakosaiért közbenjárt Istennél.
Ábrahám legnagyobb tévedése
Ábrahám, mielőtt a hűségesek
atyja lett, egy súlyos hibát követett el
azzal, hogy nem várta meg, hogy Isten cselekedjen. Azt gondolta, hogy
ő és felesége tudnak „segíteni” Istennek, hogy beteljesítse ígéretét,
hogy leszármazottai nagy nemzetté legyenek. Mivel már öregek voltak, megegyeztek abban, hogy Ábrahámnak cselekednie kell és feleségül kell vennie Hágárt, Sára szolgáját, hogy megszülje a fiát. Ez a ballépés nagyon sok nehézséget okozott a
családi körben.
Isten ígérete beteljesedik
Bár Sára már túl volt azon az
életkoron, amikor gyermeke születhetett volna, és Ábrahám is idős
korú volt, de csoda történt és Isten
ígérete szerint fiuk született. Az üdvösség legfontosabb örökségét Ábrahám hagyta leszármazottaira, és
ez a hit cselekedete volt, ami abban
nyilvánult meg, hogy hajlandó volt
feláldozni Istennek a csodagyereket, Izsákot. „Hit által áldozta meg
Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén,
és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő,
ki az ígéreteket nyerte, Akinek meg
volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag; Úgy gondolkozván,
hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen
2. felolvasás − Ábrahám – A hűségesek atyja

visszanyerte” (Zsidók 11:17-19).
„A parancs úgy hangzott, hogy
attól megremegett atyai szíve: ’Vedd
a te fiadat, ama te egyetlenegyedet,
akit szeretsz, Izsákot… és áldozd
meg égő áldozatul’ (1 Mózes 22:2).
Izsák volt az otthon fénysugara,
öregkora vigasza, de mindenekfelett
a megígért áldások örököse. Ilyen fiú
elvesztése – baleset vagy betegség
következtében – a szerető atyai szívet megtörte, ősz fejét örök bánatba
döntötte volna; azonban a parancs
úgy szólt, hogy saját kezével oltsa ki
fia életét. Ezt félelmetes lehetetlenségnek tartotta.” – Pátriárkák és próféták, 138.
Sok gyötrelmes ima után Ábrahám elindult szeretett fiával a háromnapos útra, hogy a hegyekben
végrehajtsa Isten parancsát.
Amint közeledtek a hegycsúcs
felé, Izsák megkérdezte: „’Atyám!
Ímhol van a tűz és a fa; de hol van
az égőáldozatra való bárány?’ Óh,
milyen nagy próba volt ez! Milyen
drága, bensőséges szavak: ’Atyám!’
Át- és átjárták Ábrahám szívét. Nem,
még nem lehet! – még nem tudta
megmondani a rideg valót. ’Fiam’ –
mondotta –, ’az Isten majd gondoskodik az égőáldozatra való bárányról’ (1 Mózes 22:7-8).
A kijelölt helyen oltárt építettek és ráhelyezték a fát. Azután Ábrahám, reszkető ajakkal, feltárta fia
előtt Isten üzenetét. Izsák rémülettel és ámulattal hallgatta végzetét; azonban nem ellenkezett. Ha
akarja, elmenekülhetett volna sorsa elől, a bánattól sújtott agg férfi, akit a három rettenetes nap küzdelme kimerített, nem viaskodhatott volna az életerős ifjúval. Azonban Izsákot gyermekkora óta készséges, bízó engedelmességre nevelték, és midőn Isten terve feltárult
előtte, készségesen engedelmeskedett. Osztozott Ábrahám hitében,
és érezte, hogy megtiszteltetés részére, hogy áldozatul adhatja életét
Istennek. Gyengéden igyekezett az
atya bánatát enyhíteni, reszkető kezét erősíteni, hogy őt a kötéllel az
oltárhoz köthesse.
Elhangzottak utolsó szerető szavaik, megpihent utolsó ölelésük,
utolsó könnyük. Az atya feleme-

li kését, hogy leölje fiát, de keze hirtelen megakad. Isten angyala kiált a
pátriárkának: ’Ábrahám, Ábrahám!’
Gyorsan feleli: ’Ímhol vagyok.’ Majd
ismét hangot hall: ’Ne nyújtsd ki a
te kezedet a gyermekre, és ne bántsd
őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te
fiadnak, a te egyetlenegyednek én
érettem’ (1 Mózes 22:11-12).
Ábrahám azután észrevette a
háta megett ’a szövevényben megakadt kost’, azt előhozta és ’azt
áldozá meg égőáldozatul az ő fia helyett.’ Örömében ujjongva új nevet
adott e szent helynek: ’Jehova-jireh’:
’A z Úr hegyén a gondviselés’ (1 Mózes 22:13-14).” – Pátriárkák és próféták, 142.
Tanulságok Ábrahám
életéből
1. Feltétlen engedelmesség
„Ábrahám feltétlen engedelmessége a hit legszembeszökőbb bizonyítéka az egész Szentírásban.” –
Pátriárkák és próféták, 112.
„Azóta is, Ábrahámhoz hasonlóan, sokan kerülnek a próbák mérlegére… [Isten] esetleg megkíván-

ja tőlük, hogy vagyont és tisztességet nyújtó pályáról mondjanak le,
hogy hagyják el rokonszenves és hasznos összeköttetéseiket, váljanak meg
rokonaiktól és lépjenek olyan útra,
amely az önmegtagadás, nehézségek,
kemény küzdelmek
és áldozatok ösvényének látszik. Isten munkát ad számukra.” – Pátriárkák és próféták, 113.
2. Az ima élete
„ Ábrahámnak,
Isten
barátjának
élete az imának élete volt… Apák és
anyák, gyűjtsétek
magatok köré gyermekeiteket minden reggel és este,
és alázatos könyörgésben emeljétek fel szíveteket Istenhez segítségért. Szeretteiteket
kísértések és próbák veszik körül.
Mindennap bosszúságok érik az ifjút és öreget egyaránt. Akik türelmes, szerető, vidám életet akarnak
élni, azoknak imádkozniuk kell. A
győzelmet csak határozott, megingathatatlan célkitűzéssel, állandó
éberséggel és Isten folytonos segítségével érhetjük el.” – Az én életem
ma, január 31.
3. Nemes és önzetlen lélek
Emlékezzünk Ábrahám példás
magatartására Lóttal kapcsolatban!
„Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is” (Filippi
2:4).
4. Az elveszendő lelkek iránti
szeretet
Bár Ábrahám gyűlölte Sodoma
bűneit, „de a bűnösöket szerette volna megmenteni. Sodoma iránti mély
részvéte arra tanítson bennünket,
hogy mi is így aggódjunk megtéretlen embertársainkért. Utáljuk, kerüljük a bűnt, de legyünk részvéttel
és szeressük a bűnöst. Körülöttünk
mindenütt lelkek rohannak vesztükbe; ez oly reménytelen és rettenetes,
2016. december 3. szombat

mint Sodoma pusztulása. Mindennap, minden órában sok-sok ember
számára zárul le örökre a kegyelem
ideje. De hol hallhatók a figyelmeztető, könyörgő szavak, melyek a rettenetes sors elől menekülésre késztessék a bűnöst? Hol látunk segítő kezeket, hogy visszarántsák őket
az örök halál karjaiból? Hol vannak azok, akik alázatosan és állhatatos hittel könyörögnek érettük Istenhez?” – Pátriárkák és próféták, 129.
5. Az atya, aki jól igazgatta otthonát
„Isten pedig így igazolja a hű pátriárkát: ’Hallgata Ábrahám az én szavamra és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényemet.’ ’Mert tudom
róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és házanépének ő utána, hogy
megőrizzék az Úrnak útát, igazságot
és törvényt tévén, hogy beteljesítse
az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle’ (1 Mózes 26:5; 18:19). … Ábrahám sosem árulná el az igazságot,
önző érdekeiért.” – Pátriárkák és próféták, 129-130.
6. Cselekvő hit
Amikor Isten megparancsolta a
pátriárkának, hogy áldozza fel egyszülött fiát, hit által engedelmeskedett.
7. Egy bizonyság az egész világegyetem részére
„Az Ábrahámtól megkívánt áldozat nemcsak saját java, nemcsak a jövendő nemzedékek érdekében történt; a bűntelen világok és a menny
értelmes lényei okulására is szolgált.
Krisztus és Sátán között folyó küzdelem – az a sík, amelyen a megváltás terve megvalósul – az egész világegyetem tankönyve…
Még az angyalok is nehezen értették meg a megváltás csodáját –
nem foghatták fel, hogy a menny Parancsnokának, Isten Fiának meg kell
halnia a bűnös emberért… Midőn
[az atya] fiát éppen leölni készült és
karját a mennyei szózat feltartóztatta – Izsák helyett pedig a kost áldozta meg, melyről Isten gondoskodott
–, akkor derült fény a megváltás titkára, és még az angyalok is jobban
megértették azt a csodálatos tervet,
melyről Isten gondoskodott, hogy
az embert üdvözítse.” – Pátriárkák és
próféták, 145.
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A hűséges
ifjú

József
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Írta: Eli Tenorio da Silva

Atyja otthonában
József története az egyik legmegrendítőbb és legkalandosabb elbeszélés, amit a Bibliában találhatunk. Családja sok szempontból rosszul működött. Édesanyja, Rákhel és édesapja,
Jákob nagyon szerette őt, de testvérei
irigykedtek rá és gyűlölték.
Jákob bűne megbocsátást nyert.
A csalás, árulás, hamisság és jellemének más hitványabb vonásai eltűntek
az élet kemencéjében, és végül atyja és nagyatyja hite mutatkozott meg
életében. Ennek ellenére ez a bűne és
a többnejűség, ami családjában jelen
volt, meghozta keserű gyümölcseit.
Feleségei állandóan féltékenyek voltak egymásra; fiai veszekedtek, türelmetlenek voltak és az önuralom hiánya mutatkozott meg náluk. Ezek a
körülmények elszomorították Jákobot, fájdalmat és aggodalmaskodást
okoztak neki.
József születése balzsam volt az
idős pátriárka szívének, a menny aján12

déka, hogy vigasztalja és biztassa őt.
József különbözött testvéreitől. „Feltűnően szép külsője – úgy látszott –
kisugárzása volt a benső, a lélek és a
szív szépségének… Jellemtulajdonságai, amelyek később Egyiptomban
annyira kitüntették, megmutatkoztak mindennapi életében is. Szolgálatkész, hű és őszinte volt.” – Pátriárkák és
próféták, 205-206.

József atyja otthonában hűséges,
kedves és előzékeny volt, és ezek a tulajdonságai felkészítették őt egy nagyobb feladatra.

Rabszolgaként eladva
József bátyjai hónapok óta távol
voltak otthonuktól. Annak érdekében,
hogy nyájaiknak megfelelő legelőt ta3. felolvasás − József - A hűséges ifjú

láljanak, messzire kellett vándorolniuk. Jákobnak hiányoztak a gyermekei,
ezért elküldte Józsefet, hogy keresse
meg őket és hozzon hírt hogylétükről.
József örömmel engedelmeskedett
édesapjának és elindult otthonról.
Isten álmok által nyilatkoztatta
ki Józsefnek, hogy sikeres és jómódú
ember lesz. Ragyogó jövőt ígért neki,
de azt nem mutatta meg, hogy mi fog
történni a jelen és a jövő között.
Miután több mint 65 mérföldet
gyalogolt, végre megtalálta testvéreit. Boldog volt és nagyon örült ennek
a lehetőségnek, hogy láthatja őket és
egy kis időt velük tölthet. Bátyjai kegyetlenségének dacára József ugyanúgy szerette őket.
József testvérei irántuk tanúsított

kedvességét és szeretetét gyűlölettel
viszonozták. Bosszúvágyó pillantásuk, haragjuk, gúnyolódásuk és fenyegetésük kinyilvánította halálos szándékukat, amitől nagyon megrémült.
Az a fény, ami az igazak életéből sugárzik, zavarja azokat, akik nem tértek meg.
Józsefet bátyjai meg akarták ölni.
Megragadták, letépték róla díszes ruháját, aztán kegyetlenül beledobták
egy mély kútba. Mialatt ők leültek és
jóízűen megették az ételt, amit József
vitt nekik, addig ő a kútban szenvedett,
ahová azért dobták, hogy éhen haljon.
De Isten gondviselése által megszabadult: „Nemsokára egy közeledő karavánt pillantottak meg. Izmaelita kereskedők szállítottak tevéiken fűszereket és egyéb árukat a Jordán túlsó vidékéről Egyiptomba. Júda azt tanácsolta, hogy ne hagyják a fiút éhen
pusztulni, hanem adják el ezeknek a
pogány kereskedőknek… A testvérek
beleegyeztek és Józsefet sietve kivonták a kútból.
Mikor József a kereskedőket meglátta, rémülten döbbent rá a kegyetlen
valóságra. A rabszolgasors rosszabb
volt a halálnál. Kétségbeesésében hol
az egyik, hol a másik testvéréhez fordult, ám minden hiábavaló volt.” – Pátriárkák és próféták, 208-209.

Mindig fájdalmas dolog, ha megvetnek, félreértenek és rosszul bánnak velünk; de sokkal fájdalmasabb,
amikor az vet meg és bánik rosszul velünk, akit szeretünk!
Hosszú volt az út Egyiptomig.
Egyedül, távol otthonától és azoktól,
akiket szeretett, és akik szerették őt,
József azon tűnődhetett: „Hol van Isten ígérete, amit álmaimban adott?
Meggondolta volna magát?” Útjuk során Kánaán mellett haladtak el. A távolban feltűntek az ismerős dombok, ahol atyja sátrai álltak. Rettegés
és kétségbeesés lett úrrá rajta. Fogja-e
még valaha látni atyját? Felkészületlennek érezte magát arra, hogy szembenézzen a keserű rabszolgasorssal.
„Gondolatai ezután atyja Istenéhez szálltak. Gyermekkorában megtanulta, hogy szeresse és félje Őt. Atyja
sátorában, meghitt együttlétben sokszor hallgatta elbeszéléseit, lelkébe
véste annak a látomásnak a történetét,
melyet ifjúságában kapott, amikor ott-

honából menekülnie kellett. Figyelmesen hallgatta, midőn atyja az Úrtól nyert ígéretekről beszélt, melyek
mind-mind beteljesültek. A szükség
pillanataiban Isten angyalai állottak
mellé, hogy oktassák, vigasztalják és
megoltalmazzák. Sőt atyjától hallott
Isten szeretetéről, aki Megváltóról is
gondoskodott. Ezek az értékes tanítások most mind feléledtek emlékezetében. József hitt abban, hogy atyái Istene lesz az ő Istene is. Akkor és ott teljesen átadta magát Istennek és imádkozott, hogy Izráel őrzője legyen vele
száműzetése földjén is.” – Pátriárkák és
próféták, 211.

Az életben gyakran váratlan dolgok történnek, amik észérvekkel gyakran megmagyarázhatatlanok és felfoghatatlanok az emberi elme számára.
Amikor érthetetlen dolgok történnek
velünk, két lehetőség van: teljesen átadhatjuk magunkat Istennek, vagy lázadhatunk Ellene. A döntés a miénk.
Egy idős prédikátorral dolgoztam, aki elmondta egy nyolcéves kisfiú történetét. A gyermek gyakran dolgozott édesapjával a vasútnál. Szerette apját és megtanulta, hogy boldogan
és tétovázás nélkül engedelmeskedjen
neki. Egy napon, amint a vasúti síneken dolgoztak, annyira belemerültek
a munkába, hogy nem vették észre,
hogy a vonat gyorsan közeledik. Mivel
a hang oldalirányban terjed, gyakran a
síneken lehet legutoljára meghallani,
hogy vonat közeledik. Ez történt ezzel
az apával és fiával is. Mire az apa megfordult és meglátta a vonatot, az már
nagyon közel volt a fiúhoz. Nem volt
már ideje, hogy kimenekítse a sínekről. Ehelyett odakiáltott neki: „Feküdj
le és ne mozdulj!” A fiú anélkül, hogy
megfordult vagy megállt volna, hogy
megértse, miért feküdjön le, azonnal
engedelmeskedett. Így a vonat elment
felette a síneken, ő pedig sértetlen maradt. Megmenekült bizalom és engedelmesség által, anélkül, hogy megértette volna az okokat.
József sem volt annak tudatában,
hogy miért éri ilyen megpróbáltatás.
Szüksége volt arra, hogy átmenjen a
szenvedés iskoláján, azért, hogy felkészüljön a nagyobb hasznosságra, hogy
beteljesítse Isten tervét életében.
József azonban mégiscsak ember
volt. Ugyanolyan bűnre való hajlamai
2016. december 4. vasárnap

voltak, mint ma van neked és nekem.
Neki is voltak hibái, melyeket ki kellett javítania. Otthonában atyja szeretettel és gondoskodással halmozta el,
és hozzászokott ahhoz, hogy kiszolgálják, ahelyett, hogy ő szolgált volna
másoknak. Meg kellett tanulnia, hogy
ne bízzon emberi erőben, hanem hit
által képes legyen látni és megfogni
a Láthatatlan kezét. József megtanulta, hogy először a kereszt van, és csak
azután a korona.

Próba Egyiptomban
Egyiptomba érkezésekor Józsefet
eladták rabszolgának. Tíz évig szolgálta a fáraó testőreinek főhadnagyát,
Potifárt.
A tíz év alatt, amíg József Potifárnál
szolgált, minden, amit Józsefre bízott,
fejlődött. Ezáltal Potifár megértette,
hogy Isten van Józseffel.
József sikeres emberré vált. A Biblia elmondja sikerének titkát: „És az
Úr Józseffel vala, és szerencsés ember
vala, és az ő egyiptomi urának házában vala” (1 Mózes 39:2).
József megdolgozott a sikerért, és
Isten megáldotta erőfeszítéseit. Sokáig tartott, míg jellemének régi elrontott, hibás vonásait leküzdötte. Nem
közvetlen csodától várta a boldogulást. Tudta, hogy a siker nem szerezhető meg határozott erőfeszítések nélkül. Hűségesen dolgozott azért, hogy
teljes szívével és erejével megdicsőítse
Istent és mások áldására legyen. Amikor jólét kísérte erőfeszítéseit, sikerét
Istennek tulajdonította.
Hallottam egy fiatalember történetét, aki farmon keresett munkát.
Amikor állásinterjúra ment, a gazda
megkérdezte tőle, hogy milyen képességei vannak, amire a fiatalember így
felelt: „Nyugodtan tudok aludni egy
viharos éjszakán.” A gazda nem értette, és újból megkérdezte: „Mik a képességeid?” A válasz ugyanaz volt:
„Nyugodtan tudok aludni egy viharos
éjszakán.”
Mivel nem volt más választása, vonakodva állást adott a fiatalembernek.
Azonban aggályai megszűntek, amikor a fiatalember elkezdett dolgozni,
és kiderült, hogy becsületes és szorgalmas munkás. Megszerette az ifjút
és el is felejtette „abszurd válaszát”.
Egy éjjel a gazda és felesége erős szél
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és a közeledő vihar hangjára ébredt.
A gazda az ifjú szobájához rohant, hogy felköltse, hogy megtegye a szükséges előkészületeket a farmon, amit vihar esetén tenni kell. Ismételten kopogtatott az ajtón, de a fiatalember nem ébredt fel. A gazda felháborodásában kiment, és azt tervezte, hogy reggel elküldi a fiatalembert.
„Mi haszna van, ha amikor a legnagyobb szükségem van rá, nem ébred
fel, hogy segítsen nekem?” – gondolta. De amikor a gazda ment, hogy betakarja a traktort, már betakarva találta. Amikor a haszonállatokat az istállójukba akarta terelni, az állatok békésen ott voltak a helyükön. Minden,
amit el akart rendezni a vihar előtt,
már el volt végezve. Visszaemlékezett
a fiatalember válaszára és akkor értette meg azt: „Nyugodtan tudok aludni
egy viharos éjszakán.”
József is ilyen típusú ember volt:
hűségesen teljesítette kötelességeit és
képes volt arra, hogy békésen pihenjen. Bár mindenféle kísértés vette körül, nem volt rá hatással a világ kérkedése, és nem térítette el kötelességétől, hogy hűséges legyen Istenhez.
Ez a viselkedése arra indította
Potifárt, hogy úgy bánjon vele, mintha a fia lenne és nem mint rabszolgája. József most a nemzet legkiemelkedőbb emberével volt kapcsolatban.
Bálványimádás, pompa, gazdagság
és a lehető legmagasabban civilizált
nemzet kultúrája vette körül. Mégsem hozott szégyent vallására. Minden tettében világosan megnyilvánult, hogy Isten szolgája.
Az ihletés megemlíti, hogy József
egy jóképű fiatalember volt. Külseje
felkeltette gazdája feleségének figyelmét, és az asszony arra akarta rávenni Józsefet, hogy hágja át Isten törvényét. Azonban ő előre tudta a következményeket, akkor is, ha elutasítja,
és akkor is, ha elfogadja az ajánlatot.
Ha elfogadja, akkor a nő megvédi és
háztartásában biztos helye lesz. Ha elutasítja, akkor életét nyomorulttá teszi. „Mindeddig szeplőtlenül állott ott
a pogány ország romlottsága közepette; de vajon hogyan birkózik meg ezzel a kísértéssel, mely oly hirtelenül,
oly nagy erővel és oly megejtően zúdul rá?” – Pátriárkák és próféták, 212.
Vigasztaló az a tudat, hogy az an-
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gyalok ismerik aggodalmunkat és
együttéreznek velünk nehéz próbáinkban. A történelem ezen jelenete
is szemük elé tárult. Az Ihletés leírja,
hogy az angyalok élénk érdeklődéssel szemlélték az eseményeket: „Angyalok figyelték e belső tusát, feszülten, kimondhatatlan aggodalommal.”
– Pátriárkák és próféták, 212.
„E pillanatban hozott döntésétől függött egész jövője. Vajon győz-e
a magasztos elv? Kitart-e Istene mellett?” – Pátriárkák és próféták, 212.
Amikor a legkeményebb kísértéssel állt szemben, József nem a kényelmet választotta, hanem szilárdan kiállt
azon elhatározása mellett, amit már
évekkel azelőtt meghozott – akkor,
amikor először elvitték otthonából.
Kiállt hite és Istene mellett, akinek
szolgált. Gazdája feleségének adott
válasza a következőképpen hangzott:
„Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten ellen?” (1 Mózes 39:9).
Miközben életkörülményei formálták őt, Józsefnek döntést kellett
hoznia, hogy hűséges marad. Nem
volt könnyű legyőzni a kísértést, még
bibliai hősünknek sem. De ugyanazzal az erővel, ami ma nekünk is fel van
ajánlva, József képes volt arra, hogy
szembeszálljon a kísértéssel.
Isten mindannyiunkat fel akar készíteni arra, hogy szilárdan kiálljunk
Mellette. Amikor az idő eljön, meg
kell hoznunk a döntést, nem félve a
pillanatnyi következményektől.
József megtagadta, hogy Alkotója
ellen vétkezzen. Ezzel az asszony gyűlöletét vonta magára, akit lenyűgözött
az ifjú külső megjelenése, de nem látta
meg belső szépségét, és nem tudta értékelni azt.
Hűségének eredményeként Józsefet börtönbe zárták, ahol a börtönőrök nagy szigorúsággal bántak vele.
De az Úr Józseffel volt, és az igazi jelleme még a börtön sötétjében is világított.

Fogolyból kormányzó
József fogolyként is hűséges és alázatos maradt munkájában, és Isten is
tovább irányította életét.
Isten gondviselése által József a fáraó elé került, aki Józsefben látta meg
azt az egyedüli embert, aki meg tud3. felolvasás − József - A hűséges ifjú

ja menteni Egyiptomot a közelgő
aszálytól és éhínségtől. József Egyiptom kormányzója és megmentője lett,
de nemcsak Egyiptomé, hanem a környező népeké is, akik máskülönben
elpusztultak volna a szárazság miatt,
ami őket fenyegette.
József, Egyiptom kormányzója a
második ember lett a fáraó után, mégis kedves, őszinte és hűséges maradt
mindenben, először is Istenhez, azután a fáraóhoz is.
Mindazzal a hatalommal, amit kapott, József könnyen bosszút állhatott
volna testvérein, és Potifár gonosz feleségén is. De nem tette, mert továbbra is szerette azokat, akik nem szerették őt. Ahelyett, hogy megbüntette
volna bátyjait, irgalmasságot és jóindulatot tanúsított irántuk, gondoskodott róluk, vendégül látta és megvédelmezte őket.

Tanulságok József életéből
A kis dolgok jelentősége:
József hűséges volt a kis kötelességek teljesítésében és a körülötte lévők
iránti magatartásában is. Úgy élt, mint
aki tudja, hogy Isten jelenlétében van.
A kis dolgokban való hűsége felkészítette őt a sikerre; elnyerte Isten és az
emberek helyeslését.
„Az élet többnyire nem nagy áldozatokból és csodálatos tettekből áll,
hanem csekély dolgokból. Többnyire oly jelentéktelen dolgok, amelyek
alig látszanak figyelemre méltóknak,
jót vagy gonoszt hoznak életünkbe…
Csak akkor, ha a naponkénti próbákban alapelvek szerint járunk el, nyerhetünk erőt, hogy a legveszélyesebb
és legnehezebb helyzetekben szilárdan és hűségesen megálljunk.” – A
nagy Orvos lábnyomán, 390-391.

Türelem:
Isten nagy bölcsességében nem
mutatta meg előre Józsefnek a próbákat, melyekkel szembe kell majd néznie. Sok évig várakoztatta, hogy meglássa a dicsőséges napokra vonatkozó
ígéreteinek beteljesülését.
„Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak
eljövetele közel van” (Jakab 5:8). „Miként a bátorság, úgy a türelem is diadalt arat; türelmes kitartás a megpró-

báltatások közepette éppúgy nyerhet
lelkeket Krisztus számára, mint a bátor
kiállás. Az a keresztény hívő, aki veszteségek és szenvedések alatt türelmet
és megadást tanúsít, sőt ha a tántoríthatatlan hit békességével néz szembe
a halállal, többet tehet az evangéliumért, mint amennyit egy hosszú élet
hűséges munkájával elérhetett volna.”
– Az apostolok története, 318.

Önmegtagadás:
József azért, hogy hűséges legyen Istenhez, akit szeretett, megtagadta magától azt a lehetőséget, hogy
Potifár feleségének kegyét és szerelmét megkapja. Közben előre látta,
hogy hűsége csak üldöztetést és szenvedést fog hozni számára.
„Válasszuk a jót magáért a jóért, és
bízzuk Istenre a következményeket!”
– A nagy küzdelem, 410.
„Csak azok osztozhatnak majd
Krisztus dicsőségében, akik önmegtagadásában és áldozatkészségében is
osztoztak.” – Szemelvények, 2. kötet, 199.
Az önmegtagadás azt jelenti, hogy
nem tesszük meg a rosszat, amire hajlamaink vezetnének. Önmegtagadás
ellenállni a kísértésnek, hogy megtoroljunk valamit szavainkkal vagy cselekedeteinkkel. Leküzdeni azt a szokást, hogy másokat kritizáljunk. Türelmesnek lenni azokhoz, akiknek ma-

gatartása bosszantó és próbára tevő.
Elvégezni a nehéz munkát, amit senki
más nem akar elvégezni, nem dicséretért vagy kötelességből, hanem azért,
mert Isten várja tőlünk, hogy megtegyük azt rendületlen hűséggel. Önmegtagadás az, hogy másoknak szolgálunk, miközben az „én” azért harcol
velünk, hogy magunknak szolgáljunk.

Szeretet:
József Krisztust ábrázolja. Ő szerette azokat, akik nem érdemelték
meg szeretetét, azokat, akik megvetették és elutasították. A szeretet képesítette arra, hogy megbocsásson azoknak, akik rosszul bántak vele, és megmentse őket.
József megtapasztalta Jézus szeretetét, és így az élet forrásának, Jézus
szeretetének közvetítője lett.
Akkor és csak akkor leszünk képesek szeretni és megbocsátani, amikor
megértjük, hogy Isten szeret minket
és megbocsát nekünk.

Befejezés
Isten tud dolgozni a hiányosságainkkal; Ő ki tudja javítani hibáinkat.
Hiányosságai ellenére József győztes volt. Ez a hűséges fiatalember Isten
kezébe helyezte életét, és elhatározta, hogy engedi neki, hogy Ő irányítsa életét.
2016. december 4. vasárnap

Előfordul-e, hogy elbizonytalanodsz, mert nem ismered Isten összes
tervét veled kapcsolatban? Nem szükségszerű és nem is lehetséges megérteni minden szándékát, mert az Ő
gondolatai és útjai magasabbak, mint
a mieink.
Azonban van valami, ami rajtad
múlik: elhatározni, hogy hűséges leszel Hozzá minden körülmények között. Határozd el, hogy mindig hiszel
és bízol benne, mert Ő meg tud bocsátani neked és még a legnagyobb hibáidat is ki tudja javítani.
Mindent, amit József azért tett,
hogy ellenálljon a kísértésnek, Istennel egyesített erőfeszítéssel tette. Megtanulta, hogy bármilyen körülmények között bízzon Istenben,
és emellett elhatározta, hogy nemet
mond a kísértésre. Ez nem olyan dolog, amit csak ő tudott megtenni. Isten mindannyiunknak ad erőt, hogy
szilárdan kiálljunk Mellette, de nekünk
is meg kell tennünk a magunk részét.
Meg kell hoznunk a döntést és nekünk
kell cselekedni. Ez nem volt könnyű Józsefnek. Nekünk sem könnyű. Amikor
elmondjuk történetét, könnyűnek tűnik, de valójában nem volt az.
Egyiptomban, ahol a fiatalok az érzékiséget és mindenféle földi gyönyöröket élvezték, neki döntenie kellett,
hol fog megállni. Úgy döntött, hogy
különbözni fog tőlük. Beszédje, viselkedése, étrendje, ruházata és az a nap,
amit megünnepelt, mind különbözött
a többiektől. És még ha az emberek
nem is mindig értékelték ezeket a különbözőségeket, nem szégyenült meg
emiatt; Krisztus ragyogott életén át.
Te is különbözöl, mint József? Jézus ragyog-e rajtad keresztül? Hűséges, győzedelmes életet élsz?
Erőre van szükségünk ahhoz, hogy
úgy éljünk, mint Krisztus. Ő megígérte: „hanem vesztek erőt” és „hatalmat
fogtok kapni”. Ahhoz, hogy megnyerjük a küzdelmet a bűn felett, szükségünk van Jézusra, hogy az Ő segítségével áttörjük az önzés és közömbösség erős falát, hogy elérjük és megváltoztassuk az emberi szíveket.
Váljon Jézus élő valósággá életemben és életedben, amint ez József életében volt! Ő hamarosan eljön, hogy
hazavigyen minket. Itt az ideje, hogy
világítsunk!

15

A szelíd és Mózes
alázatos
vezető
4. felolvasás
2016. december 7. szerda

Írta: L. Tudoroiu

Az ajándék
Mózes életettörténete bejárta az egész világot, sok generáció
és megannyi kultúra tiszteletét és
csodálatát elnyerte. „Mózes” az a
név, amely az egész zsidó társadalmat büszkeséggel és örömmel tölti
el a híres szabadító nagysága és kiválósága miatt. Viszont azon kívül,
amit a világ tud Mózesről, vagy
bármi, amit a zsidó hagyomány kihangsúlyoz Istennek erről a nagy
emberéről, van egy gyönyörű bibliai történet, amit még a gyermekek is tudnak – a kis gyékénykosár
története, benne a pici síró Mózessel.
Izráel Istene gyengéden vigyázott elnyomott népére a szolgaság
400 hosszú évén át. Most az idők
Ura készen állt, hogy beteljesítse a
próféciát és megszabadítsa népét
egy ajándék által, akit „Mózes”-nek
hívtak.
16

Az alattomos rendelet
Mózes akkor került előtérbe,
amikor a fáraó kapzsisága, gyűlölete és személyes bűnös becsvágya
elérte a csúcspontját. Mózes Isten
válasza volt a büszkeség betegségétől szenvedő Egyiptomi birodalomra. Az egyiptomi fáraó azt remélte, hogy József halála kitörli
nemzetének emlékezetéből József
Istenét, ami védte és elkülönítette őket. De azt olvassuk, hogy minél inkább kínozták az egyiptomi
munkafelügyelők, a robotmesterek
a zsidó népet, „annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik
vala” (2 Mózes 1:12).
Mindig, amikor a nép, amely
Isten egyháza volt, a legkegyetle4. felolvasás − Mózes - A szelíd és alázatos vezető

nebb üldözésekkel nézett szembe
a különböző királyok és fejedelmek
uralkodása alatt, ahelyett, hogy létszámuk csökkent volna, megsokszorozódott. Így jutott el Isten szeretete a lehetséges legtöbb szívbe – és így történt meg, hogy Mózes Istene a következő nemzedékek
között nagyon sok hívőnek az Istene lett.
Isteni gondviselés
A látszat azt mutatta, hogy Mózes rosszkor és rossz helyen született. De a menny Istenének nem
szükséges elmagyaráznia senkinek
sem az Ő szándékát vagy céljait.
Ezért ilyen nehéz körülmények között Mózes szüleinek – Amramnak

és Jokébednek – a hite erősebb lett
és az Úr megjutalmazta bátorságukat. Jokébed hite az emberi érvelés
felett állt, ezért Isten elküldte angyalait, hogy védelmezzék a gyermeket, akinek nagyon fontos küldetést szánt. Éppen azt a rendeletet érvénytelenítette a Gondviselés, amelynek szándékában állt elpusztítani a gyermekes.
Mózes, az egyiptomi állampolgár
Amint a kis gyékénykosár magányosan ott úszott a Nílus vizén,
a szél és a nagy folyó sodrása engedelmeskedett Isten akaratának, és
oda terelte, ahová a fáraó lánya fürödni ment. Először meglepődött
a kosár láttán, de mikor kinyitotta,
szívét mélyen és gyengéden megérintette a kis csecsemő látványa.
Tudta, miről van szó: ez egy héber kisbaba. Most már Mózesnek
lett „anyja” és otthona – és innentől kezdve Egyiptomnak volt jövője. E fejezet hőse Jokébed, az igaz,
hűséges anya, aki a legeslegjobb
nevelést adta a fiának, amit csak
ember adhat. Jokébed olyan anya
volt, aki küzdött az idővel, és kihasznált minden egyes másodpercet, számolta a napokat, míg a fájdalmas pillanat eljött, amikor a fiát
át kellett adnia „királyi anyjának”.
Mózesnek szembe kellett szállnia a
legkeményebb próbával, amivel abban az időben egy ember szembenézhetett.
A fáraó unokájának és trónörökösének fogadta, így Mózes a legmagasabb rendű katonai és polgári nevelésben részesült – mint hadvezér, a háborúk embere volt. Végül a nemzeti büszkeség jelképe
lett. Az emberek által elképzelhető legnagyobb kilátás és lehetőségek sora tárult fel Mózes előtt; a
világ vonzása és a fényűző szórakozások lábainál hevertek, készen
arra, hogy kielégítse szenvedélyeit
és énjét. Vajon elbukik, vagy kiáll
majd „első szerelme”, gyermeksége
Istene mellett?
„Mózes a föld nagyjai között is
kimagasló egyéniség volt; tekintélyével és képességeivel tündökölt a fáraó udvarában. Egyedül-

álló mint történetíró, mint bölcsész, költő és hadvezér… Fényes kilátásai mellett azonban volt
erkölcsi ereje ahhoz, hogy minden földi nagyságot, méltóságot
és hatalmat elutasítson magától,
mert inkább az Isten népével való
együttnyomorgást választotta.” –
Pátriárkák és próféták, 245.
A bíráskodás
Pontosan akkor, amikor Egyiptom népe a változásoktól várta a birodalom jövőjének megerősítését,
Mózes megbocsáthatatlan bűnt követett el és elárulta a nemzetet.
„Mózes, amikor agyonütötte az egyiptomit, abba a hibába
esett, melyet atyái is gyakran elkövettek. Saját kezébe vette azt az
ügyet, melyre nézve Isten azt ígérte, hogy Ő végzi el. Isten nem háborúskodással akarta Izráelt megszabadítani, ahogy azt Mózes gondolta, hanem hatalmas ereje által,
hogy egyedül Őt illesse a dicsőség.
De azért még ez az elhamarkodott
cselekedet is tervének megvalósítására szolgált. Mózes ugyanis még
nem volt felkészülve nagy munkájára.” – Pátriárkák és próféták, 248.
Sokak szemében Mózes cselekedete törvényes volt, emberi gondolkodásmódon alapult. Az emberi megoldások gyakran sokkal népszerűbbek, mint Isten módszerei,
mert magukban foglalják az emberi érdemet, és arra vezetik a félrevezetett lelket, hogy úgy gondolja,
saját erejéből kiérdemelheti az üdvösséget.
„Mózes elhamarkodottságát és
meggondolatlanságát, amikor agyonütötte az egyiptomit, egy merész,
magabízó lélek irányította. A hit Isten erősségében és bölcsességében
cselekszik, és nem az emberek elgondolásai szerint.” – Fundamentals of
Christian Education, 344.
Milyen sok embert megöltek,
megkínoztak, üldöztek vagy kiközösítettek Isten vagy az igazság nevében! Bármikor, amikor minket is
ugyanilyen érzelmek töltenek el,
amelyek arra indítanak, hogy eltérjünk Isten iránti hitünktől és engedelmességünktől, hajlamosak vagyunk hasonlóképpen viselkedni
2016. december 7. szerda

az egyébként törvényes társadalmi, vallási vagy törvényhozó testületek előtt is. Mózesnek, a fáraójelöltnek, a kard emberének újjá kellett születnie, mert még nem volt
készen feladatára. A leendő szabadítónak először a saját magában
lévő gyűlölettől kellett megszabadulnia. Lelki „műtétre” volt szüksége, hogy elvágja a hosszú idő óta
táplált gyűlöletet az egyiptomi rabszolgaság iránt. Mózesnek új szívre
és új lélekre volt szüksége.
A pusztában
„Mózes egyébként is sok olyat
tanult Egyiptomban, amit el kellett
felednie. Körülményei, nevelőanyjának szeretete, a sok kényeztetés,
saját méltósága, a szórakozások, a
rossz szokások, a bálványvallás titokzatossága, a bálványtiszteletek
pompája, a csodálatraméltó építkezés és szobrászat, mind-mind nagy
hatással volt a fejlődő ifjúra és bizonyos mértékig nyomot is hagyott
lelkében, jellemében. Csak az idő,
a körülmények ilyetén változása és
az Istennel való kapcsolat oszlathatták el ezeket a benyomásokat. A
tévelygések megtagadása, az igazság maradéktalan elfogadása élethalál harcot jelentett Mózesnek,
de mellette volt Isten, aki mindig
segít, amikor a küzdelemhez kevés az emberi erő.” – Pátriárkák és
próféták, 248-249.
Ha megnézzük Mózes élettörténetét, könnyen észrevehetjük,
hogy az élete 40 éves időszakokra volt felosztva. 40 éves korában
kész volt arra, hogy a kard erejével
irányítsa a világot. Kész volt arra,
hogy nemzetét emberi erő által
szabadítsa meg – de nem volt kész
arra, hogy kivezesse Isten népét a
szolgaságból. A Gondviselés szükségesnek látta, hogy további 40
évet töltsön azzal, hogy eltávolítsa
az Egyiptomban szerzett rossz benyomásokat Mózes szívéből.
„Ilyen tapasztalatot nyert Mózes negyvenévi pusztai átformálódása alatt, és ennek elnyeréséhez a Végtelen Bölcsesség nem tartotta túl
hosszúnak az időt, és túl nagynak
az árat.” – Előtted az élet, 61.
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A megbízatás
80 éves kora körül Mózes végre
megértette, hogy neki pásztornak,
nem pedig katonának kell lennie.
Amikor szelíddé és alázatos lelkűvé vált, akkor jött el az ideje, hogy
Isten megbízza kijelölt feladatával.
A Biblia így nevezi őt: „igen szelíd vala, minden embernél inkább,
akik e föld színén vannak” (4 Mózes 12:3).
„Mózes nemcsak elmélkedett
Istenről, hanem látta is Őt. Az Úr
folyamatos látomásként volt jelen
életében. Arcát sohasem veszítette
el tekintete elől.
Mózes számára a hit nem egy
feltételezés, hanem élő valóság
volt. Hitte, hogy Isten különösképpen irányítja életét, és minden
megnyilatkozásában felismerte Őt.
Tőle várta az erőt a kísértések legyőzéséhez.” – Előtted az élet, 61.
A vezető
Mózes kiválósága a nagy hitehagyás, az aranyborjú imádása idején
került felszínre. Szilárdan kiállt a
nemzet bűne ellen, de irántuk való
szeretete arra indította őt, hogy
imádkozzon értük. Ez egy rendkívüli ima volt, a legkülönlegesebb,
amit egy halandó valaha elmondhatott.
„[Mózes] belépett a táborba, keresztülhaladt a tobzódó tömegen; megragadta a bálványistent és a tűzbe vetette. Később porrá őröltette, belehintette a hegyről aláömlő patakba, amelynek vizéből azután megitatta az egész népet. Így mutatta be előttük az általuk imádott isten haszontalan voltát.” – Pátriárkák és próféták, 325.
Ezt jelenti szilárdan kiállni a bűnnel szemben. Ez nagyon kegyetlennek tűnhet, de ez volt a helyes eljárásmód, amire az irántuk, mint nép
iránt tanúsított őszinte szeretete és
Isten tiszteletéért és dicsőségéért
való féltékenysége indította.
„E bűn [az aranyborjú imádása] megbüntetését a szeretet elve
ugyanúgy megkövetelte, mint az
igazság és a jog. Isten ugyanis népének nemcsak védelmezője, hanem
uralkodója is. Azokat, akik megrögzött lázadók, elpusztítja, ne18

hogy másokat is bűnbe, romlásba
sodorjanak…
Isten kegyelemből mért szenvedést ezrekre, hogy később milliókat kíméljen meg a büntető ítélettől; vagyis, hogy megmenthesse a
nagy tömeget, meg kellett büntetnie a kisebbet.” – Pátriárkák és próféták, 329-330.
Lévi törzse egyáltalán nem vett
részt a bálványimádásban. Más törzsekből néhányan, akik bűnt követtek el, beismerték és megbánták azt. „A másik nagy sereg, legnagyobbrészt a csőcselék, amely
az aranyborjú gondolatát felvetette, csökönyösen kitartott lázadásában. Jehovának, ’Izráel Istenének
nevében’ parancsolta tehát Mózes
a jobb keze felől állóknak, akiknek
semmi részük a lázadásban nem
volt, hogy ragadjanak kardot és öljék meg a megátalkodott lázadókat. ’És elhulla azon a napon a népből mintegy háromezer férfiú’ (2
Mózes 32:28). Nem számított sem
rang, sem rokonság, vagy baráti kötelék, meg kellett halniuk mindazoknak, akik a hitehagyás értelmi
szerzői voltak; de kegyelmet kaptak mindazok, akik bűnüket megbánva újból Izráel Istenéhez tértek.” – Pátriárkák és próféták, 328.
Mózes jellemépítésének ez volt
az „igazságszolgáltatás” része. Azután közbenjárt azokért, akik bűnösök voltak, de megbánták tettüket.
„Nagy bűnt követtetek el – mondta
–, most azért felmegyek az Úrhoz,
talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek.” Felment, és Isten előtti
könyörgésében ezt mondta: „Kérlek! Ez a nép nagy bűnt követett el:
mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál” (2 Mózes 32:30-32).
Milyen ima volt ez! Sok éve az
a vágyunk, hogy „a Mózes és a Bárány énekét” énekeljük, de csak kevesen fogják fel, hogy mi a jelentése ennek az éneknek. Milyen érzelmekkel fog megtelni a szívünk,
amikor ezt az éneket fogjuk énekelni? Milyen mértékben fogja visszatükrözni ez a dal a személyes földi utazásunkban szerzett tapaszta4. felolvasás − Mózes - A szelíd és alázatos vezető

latainkat és próbáinkat? Imádkoztunk-e már úgy, mint Mózes, így
szólva: „Uram, ha nem hozod vis�sza a fiamat vagy a lányomat, ha
nem bocsátod meg a népem, a gyülekezetem bűneit, ha nem fogadod
el bűnbánatukat, akkor „törölj ki
engem a te könyvedből, amelyet
írtál”?
Miután önmagam is tanulmányoztam a történetnek ezt a részét, megértettem, hogy nem minden ember igazi vezető, aki magát
vezetőnek tartja, és nem mindenki alkalmas arra, hogy vezető legyen. Hajlamosak vagyunk Mózest a kard emberének tekinteni és Áront, a testvérét, mint egy
feddhetetlen embert, „kiegyensúlyozottnak”, értelmesnek, az emberek körében népszerűnek, sok
személyes varázzsal. De hol volt
Áron, amikor Mózes az ő életéért
is könyörgött? Hol volt ő, hogy ezt
mondja: „ha pedig nem: törölj ki
engem a te könyvedből, amelyet írtál”? Most már látom! A kényelemszerető Áron ezzel ellentétben saját
magát szerette, míg Mózes a nyáját. Áron féltette az életét, Mózes
nem; Áron nem törődött Izráel
népével, Mózes kész volt meghalni értük – itt volt a különbség.
Kérem az Úr Jézust, hogy bocsásson meg mindannyiunknak, minden eset miatt, amikor olyan szomorú, legyőzött helyzetben voltunk, mint Áron.
Mózes a mindennapi vallásos élete által engedte Istennek,
hogy formálja őt. Én is ugyanezt akarom-e tenni? Az igazságosság és kegyelem között egy tökéletes egyensúlyt találhatunk Isten
ezen nagy emberének életében. Jézus Krisztuson és Pál apostolon kívül (Róma 9:13) itt van egy ember,
aki kész volt vállalni népének sorsát. Az ő neve Mózes volt – és ezért
fogjuk énekelni Mózes és a Bárány
énekét.
A látomás
Miután oly sok évet eltöltött
a lázadó, zúgolódó, csökönyös és
makacs néppel, Mózes elkövette felnőttkorának hibáját. A kimerültség egyetlen pillanatában elve-

szítette türelmét, és nem Istennek
adta a dicsőséget. Az idős Mózes
kétszer sújtott a sziklára. Elég lett
volna annyi, hogy szól a sziklának,
de amikor megütötte azt, valójában nem ismerte el ebben Krisztus
szimbólumát. Így magának tulajdonította a tiszteletet és hatalmat, ezzel megsértette a Teremtőt. Hosszú
évek engedelmessége után egyetlen ponton, egyetlen esetben elkövetett egy hibát, ami miatt elveszítette a jogot az ígéret földjére való
belépésre (5 Mózes 3:23-26).
„A mindeneknek Ura és Istene
kijelentette, hogy Mózes nem viheti be népét az ígéret földjére és
ítéletét még szolgájának buzgó könyörgése sem változtathatta meg.
Mózes is tudta, hogy meg kell halnia, ám azért egy pillanatra sem
szűnt meg gondoskodni Izráelről,
hanem erejének latba vetésével,
hűségesen igyekezett őt előkészíteni a bevonulásra.” – Pátriárkák és
próféták, 491-492.
Micsoda nagy vezető volt, annak tudatában, hogy nem vehet
részt az Ígéret földjére való bevonulásban! Annak ellenére, hogy elveszítette ezt az előjogot, mégis
ugyanolyan önfeláldozó lelkületet
tanúsított Izráel iránt. Senkit nem
vádolt vagy hibáztatott, nem tett
szemrehányást; hanem alázatosan,
zúgolódás nélkül elfogadta sorsát

és továbbra is feltétel nélkül engedelmeskedett Istennek.
Mózes a második jelentőségteljes imát önmagáért mondta el:
„Hadd menjek át kérlek, és hadd
lássam meg azt a jó földet, amely a
Jordánon túl van, és azt a jó hegyet,
és a Libanont!” (5 Mózes 3:25). A
lehető legjobb emberi megfogalmazás, a legerősebb hév, a leghevesebb és gyötrelmesebb könyörgés
volt benne ezen ima minden lélegzetvételében. Mégis ez volt az első
alkalom, hogy Mózes ezt a szót hallotta: „NEM” attól az Egyetlentől,
aki drága Barátja volt, Tanácsadója,
és Istene is. Az összes többi imájára kedvező választ kapott – kivéve
ezt. Milyen fájdalmas volt ez neki!
De azért alázatosan engedelmeskedett a hangnak, ami így szólt:
„Menj fel… a Nébó hegyére…, és
nézd meg a Kanaán földét, amelyet én Izráel fiainak adok örökségül. És halj meg a hegyen, amelyre
felmégy, és takaríttassál a te népedhez” (5 Mózes 32:49-50).
„Mózes többször hagyta el a tábort, hogy Isten parancsának engedelmeskedve Vele találkozzék.
Most azonban egy más, titokzatos megbízással kellett ezt tennie. El kellett mennie, hogy életét
Teremtőjének visszaadja. És tudta, hogy egyedül kell meghalnia,
mert földi barát nem szolgálhat
néki utolsó óráiban.” – Pátriárkák és próféták, 493. Azonban Istenünk, aki mindig egy rendkívüli és
csodálatos Isten, az utolsó és legkedvesebb meglepetést barátjának,
Mózesnek, utoljára tartotta. Engem ez arra indított, hogy bűnbánattal és hódolattal jöjjek Jézus lábához, amely az utolsó lecke volt…
Amikor Jézus mondta Mózesnek,
hogy nem mehet be az ígéret földjére, Mózes nem látott semmit a síron túl. Ő reménykedett a feltámadásban; és tudta azt is, hogy Isten
megbocsátott neki, mert bűnbánata őszinte volt. Isten kinyilatkoztatta neki, hogy megbocsátott neki,
mégis öreg, fáradt emberi szemeivel csak földi életének végéig látott.
Az egyik leghatalmasabb búcsúbeszédet mondta szeretett nyájának,
amit emberi nyelv valaha elmond2016. december 7. szerda

hatott. Nem volt még egy ilyen idő
a kivonulás óta, amikor Izráel ilyen
tisztelettel, részvéttel, sajnálattal,
szánakozással és könnyekkel hallgatta volna vezetőjét, mint Mózesnek ezt az utolsó beszédét. A nép
sírt; ha tudtak volna valamit tenni, hogy megtartsák őt maguk között, megtették volna – még a holttestét is imádták volna. Nem volt
még egy olyan idő, amikor Mózest
ilyen nagyra értékelték volna, mint
most, de Isten döntése szilárd volt.
Elhangzottak utolsó szavai, megpihentek utolsó ölelései. Szerettei iránti aggodalmával megterhelve, fáradtan és kimerülten egyedül
ment fel a hegyre.
Milyen könyörületes pásztor!
Az egész menny szemlélte ezt a jelenetet. Óh, ha Mózes szemeivel
láthatta volna csak egy pillanatra
is, hogy szeretett BARÁTJA halad
mellette… De nem, egyedül kellett kiinnia a poharat és elmélkedni
múltján, jelenén és jövőjén.
Végül az isteni szeretet áttört a
értelmének homályán – száműzte
a sötétséget és fénylő világosságot
hozott helyette. Isteni szeretetének
teljes erejében az Úr kinyilatkoztatta Mózesnek az előtte álló időket, a nagy küzdelmet, a drámát,
amely egészen a történelem lezárásáig fog tartani – amikor meglátja
majd Azt, Aki kinyitja a szent város
kapuját, Krisztust! Milyen csodálatos pillanat, milyen meglepetés!
„Elég ennyi” – kiáltott fel szívében. „Ott leszek Vele!” Mózes látta,
hogy a megtiszteltetés, amit Krisztus neki adott, messze túl volt elvárásán. A földi megígért Kánaán jelentéktelennek tűnt a nagyszerű látomáshoz képest.
Minden bizonnyal Mózes volt
az egyik legnagyobb hős a Bibliában, életének minden részében kinyilvánítva Jézus Krisztust, a világ Megváltóját. Azonosította önmagát népének szenvedéseivel, könyörületesen megértve szükségleteiket, erőtlenségeiket és gyengeségeiket. Mindannak, amit ebben és
az eljövendő életben teszünk, csak
akkor van értelme, ha Jézus Krisztust, a mi Megváltónkat helyezzük
a középpontba.
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A helyreállítás
prófétája

Illés

5. felolvasás
2016. december 9. péntek

Írta: A. C. Sas

Izrael állapota
Akháb király idejében Izrael népe
borzasztó hitehagyásban élt. Maga a
király vezető szerepet játszott ebben
a szörnyű állapotban. A Biblia bemutatja nekünk, hogy „gonoszabbul cselekedék Akháb, az Omri fia az
Úr szemei előtt mindazoknál, akik
ő előtte voltak. Mert nem elégedék
meg azzal, hogy Jeroboámnak, a
Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne és feleségül vevé magának Jézabelt, Ethbaálnak, a Sidonbeli
királynak leányát, és elmenvén, a
Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak. És oltárt emele a Baálnak
a Baál házában, amelyet Samariában
épített. És csinált Akháb Aserát is, és
20

jobban haragra indítá Akháb az Urat,
Izráel Istenét, mint az Izráel valamennyi királya, akik ő előtte voltak”
(1 Királyok 16:30-33).
Baál volt a legfőbb istenség, a
termékenység istene. A király, a papok és a próféták mind ezt a hamis
istent imádták.
Nem sokat tudunk Illés előző
életéről, mielőtt Akháb király előtt
megjelent. A Biblia csak egyszerűen így mutatja be: „Thesbites Illés”.
Tisbéből származott, egy Gileád
földjén lévő városból. Illés nem jelentkezett be és nem mondott semmilyen különleges bevezető szöveget a királynak; egyszerűen csak átadta neki az Úr üzenetét. Az üzenet
5. felolvasás - Illés − A helyreállítás prófétája

különös volt: „Él az Úr, az Izráel Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem
lészen; hanem csak az én beszédem
szerint” (1 Királyok 17:1).
Egészen biztos volt, hogy szárazság és éhség fog következni. Az élelmiszerhiány miatt Isten elküldte a
prófétát a Kérith patakja mellé, nem
messze a Jordán folyótól, és megígérte, hogy ott fogja táplálni őt. Kenyeret és húst küldött neki, és a patakból ivott.
Nemsokára a szárazság olyan rettenetessé vált, hogy még a Kérith patakja is kiszáradt. Ezért az Úr elküldte Illést egy özvegyasszonyhoz, aki a
fiával lakott. Utasítást kapott, hogy

mondja meg az özvegynek: vegye
az utolsó marék lisztjét és pár csepp
olaját, és készítsen neki egy kis pogácsát, és utána süssön magának és a
fiának. Ez önzésnek tűnhetett, hogy
arra kérte az özvegyet, hogy először
neki készítsen eledelt, és csak azután magának és a fiának, de az as�szony hite ilyen módon lett megpróbálva. Hittel engedelmeskedett, és az
Úr csodálatosan megszaporította az
ételt az ő házában mindaddig, amíg
a szárazság tartott. (Lásd 1 Királyok
17:10-16.)
Illés Akháb előtt
A szárazság olyan rettenetes volt,
hogy még fű sem nőtt, amit az állatok megehettek volna. „Nagy éhség
volt pedig Samáriában” (1 Királyok
18:2). A király nagyon dühös volt,
és hívatta Illést. Őt hibáztatta a balsors miatt. Ilyen burkolt váddal köszöntötte: „Te vagy-é az Izráel megháborítója?” (17. vers). Isten hírnöke nem ijedt meg és nem félt, hanem
inkább megfeddte a királyt: „Nem
én háborítottam meg az Izráelt, hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy
elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok” (18. vers).
A nép bűneinek
megdorgálása
Illés átvette az irányítást és
megparancsolta a királynak, hogy
gyűjtse össze az egész népet és a
Baál prófétáit a Kármel hegyén.
„Illés úgy adta ki ezt a parancsot,
mint aki Jahve közvetlen közelében
áll. Akháb úgy engedelmeskedett,
mintha a próféta lett volna a király
és Akháb az alattvaló.” – Próféták és
királyok, 93.
Amikor összegyűlt Baál 450 prófétája, Aserának 400 prófétája (1 Királyok 18:19.) és a nép, Illés mindnyájukat kérdőre vonta egy félreérthetetlen, határozott, metsző üzenettel: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha
az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig a Baál, kövessétek azt. És nem
felelt néki a nép csak egy szót sem”
(21. vers).
A nép borzasztóan zavarban volt

és annyira megkeményedett az engedetlenségben, hogy nem tudott különbséget tenni az igaz Isten és Baál
között. Ezért csendben maradt.
„Abban a népes gyülekezetben
nem volt senki, aki Jahvéhoz való
hűségéről tanúságot mert volna tenni. A megtévesztés és elvakultság sötét felhőként terült el Izráelen. Nem
egyszerre zárta őket körül a végzetes hitehagyás, hanem fokozatosan,
amint időről időre elutasították az
Úrtól küldött intő és feddő szavakat.
Minden alkalommal, amikor helytelenül cselekedtek, amikor nem voltak hajlandók megbánni a bűnt, egyre mélyebbre süllyedtek a gonoszságban, és egyre távolabb sodródtak
a mennytől. És most, ebben a válságos pillanatban makacsul álltak.
Nem foglaltak állást Isten mellett.”
– Próféták és királyok, 94.
Ezrekkel körülvéve Illés bátran
állt ott egyedül, azonban a láthatatlan mennyei angyalok mellette voltak.
Baál prófétáival szemben
állva
Illés felszólította a népet, hogy
építsenek két oltárt és ne gyújtsák
meg az áldozatot. Mind a két istennek adjanak lehetőséget, hogy megmutassa hatalmát, és amelyik az igaz
Isten, tűz által feleljen.
Ezután „a hamis papok látszólag
merészen és kihívóan, de bűnös szívükben rémülettel csinálták meg oltárukat. Ráhelyezték a fát és az áldozatot. Aztán elkezdték varázsigéiket. Fülhasogató kiabálásuktól visszhangzott az erdő, és zengtek a környező hegycsúcsok, amint istenüket nevén szólítva kiáltozták: ’Baál! Hallgass meg minket!’ A papok oltáruk
köré gyűltek, és ugrálva, vonaglással,
sikoltva, hajukat tépve és testüket vagdalva könyörögtek istenükhöz, hogy
segítsen rajtuk.
Elmúlt a délelőtt. Jött a dél, és még
mindig semmi jele annak, hogy Baál
hallja-e becsapott követőinek kiabálását. Őrjöngő imájukra nem jött sem
hang, sem válasz. Az áldozat megemésztetlenül maradt.
Amint tovább folytatták vadult
2016. december 9. péntek

szertartásaikat, a ravasz papok egyre
csak megpróbáltak valamit kigondolni, amivel tüzet gerjeszthetnének az
oltáron, és el tudnák hitetni a néppel,
hogy a tűz közvetlen Baáltól jött. Illés azonban figyelt minden mozdulatot. A papok pedig a kilátástalan helyzet ellenére is remélték, hogy alkalom
adódik a csalásra. És folytatták tovább
értelmetlen szertartásaikat…
Végül a papok – amikor már rekedtre kiabálták magukat, és ruhájukat beszennyezte öncsonkításuk vére
– kétségbeestek. Őrjöngésük nem
csökkent, csak iszonyú átkokkal vegyítették könyörgésüket napistenük
ellen. Illés továbbra is feszülten figyelt, mert tudta, hogy ha a papoknak sikerül valamilyen fortéllyal tüzet
gyújtani oltárukon, tüstént darabokra tépik.
Közeledett az este. Baál prófétái fáradtak, lankadtak, zavartak. Az
egyik egy dolgot javasol, a másik
pedig valami mást, amíg végül már
nem is kísérleteznek. Sikongásuk és
átkozódásuk már nem visszhangzik
a Kármelen. Kétségbeesve lépnek
vissza a küzdelemből.” – Próféták és
királyok, 95-96.
Az igaz Isten szolgálatának
helyreállítása
„Elérkezett az esti áldozat ideje.
Illés hívja a népet: ’Jöjjetek énhozzám!’ Amíg remegve közel húzódnak, Illés a megrongált oltárhoz lép,
ahol az emberek azelőtt a menny Istenét imádták, és kijavítja. Ez a romhalmaz drágább neki, mint a pogányok minden pompás oltára.
Az ősi oltár újjáépítésével Illés
tanúsította, hogy tiszteli azt a szövetséget, amelyet az Úr kötött Izráellel,
amikor átkeltek a Jordánon, hogy az
ígéret földjére lépjenek. Kiválasztott ’tizenkét követ, a Jákób fiai nemzetségeinek száma szerint’, és ’oltárt
építe a kövekből az Úr nevében’.” –
Próféták és királyok, 96-97.
Mielőtt Illés valamilyen eredményt várhatott volna, mielőtt megkérhette volna Istent, hogy válaszoljon imájára, a helyreállítás munkáját
kellett végrehajtania. És meg is tette.
Kijavította Isten oltárát, ami lerom21

boltatott. Az esőt sem várhatta addig, míg végre nem hajtotta ezt a reformációt.
„Az oltár elkészült. A próféta árkot húzott körülötte. Miután rendbe
rakta a fát és elkészítette a tulkot, rátette az áldozatot az oltárra, és megparancsolta a népnek, hogy árasszák
el vízzel az áldozatot és az oltárt.
’Töltsetek meg négy vedret vízzel –
parancsolta –, és öntsétek az égőáldozatra és a fára. Monda ismét: Tegyétek ezt még egyszer! És másodszor is azt tevék. Monda mégis: Harmadszor is tegyétek meg! És harmadszor is azt mívelék; úgy, hogy a
víz lecsurgott az oltárról, és még az
árok is tele lett vízzel.’” – Próféták és
királyok, 97.
Illésnek nem volt szüksége arra,
hogy órákig kiabáljon azért, hogy
választ kapjon imájára. A Biblia leírja, hogy amint imádkozott, azonnal tűz szállott alá: „Hallgass meg
engem, Uram, hallgass meg engem,
hogy tudja meg e nép, hogy te, az
Úr vagy az Isten, és te fordítod vis�sza az ő szívöket! Akkor alászálla az
Úr tüze, és megemészté az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és
felnyalta a vizet, amely az árokban
volt” (1 Királyok 18:37-38).
Amint a nép Isten hatalmának
megnyilvánulását szemlélte, amely
válasz volt Illés imájára, reakciójuk
pozitívvá vált. „Mikor ezt látta az
egész sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!”
(1 Királyok 18:39).
Isten erejének csodálatos megnyilatkozása után „monda Illés nékik: Fogjátok meg a Baál prófétáit; senki el ne szaladjon közülök! És
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megfogák őket, és alávivé őket Illés
a Kison patakja mellé, és megölé ott
őket” (1 Királyok 18:40).
A reformáció nagy munkája valósult meg. Most már várhatták az
eső áldásait. Illés felment a hegyre
imádkozni, de hite sokszor meg volt
próbálva, míg imádkozott az esőért.
Hatszor imádkozott, és még nem
volt semmi jele az esőnek. Hetedszerre Illés szolgája ezzel a hírrel tért
vissza: „Ímé egy kis felhőcske, mint
egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből” (1 Királyok 18:44).
Az egész nép örült az esőnek, kivéve Jézabel, a királynő. Ez a gonosz
nő megkeményedett a bűnben, és
keserű fenyegetéssel válaszolt, hogy
elpusztítja Isten prófétáját, úgy, mint
ahogy ő elpusztította a hamis prófétákat.
Illés a pusztában
Illés hite ismét meg lett próbálva. Sietve elmenekült a pusztába, azt gondolva, hogy csak ő maradt egyedül az igaz Isten szolgái közül. Most meg akart halni,
és kérte az Urat, hogy vegye el életét. Fáradtan és kimerülten lefeküdt
egy fenyőfa alá, és elaludt. Egy angyal jött, aki pogácsát és vizet hozott neki. Felébresztette és felszólította, hogy egyen és igyon. Miután
evett és ivott, újra lefeküdt aludni. Az angyal másodszor is mondta neki, hogy egyen és igyon, mert a
Hóreb hegyéig történő utazása nagyon hosszú lesz. Negyven napig
ment, míg Isten hegyéhez ért, és a
hegy mellett bement egy barlangba
a pusztában, hogy biztonságban le5. felolvasás - Illés − A helyreállítás prófétája

gyen a vadállatoktól. Isten elküldte
angyalát és megkérdezte tőle: „Mit
csinálsz itt, Illés?” Illés elmagyarázta bánatának okát: „Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül
maradtam, és engem is halálra keresnek” (1 Királyok 19:9-10).
Az Úr megparancsolta Illésnek,
hogy jöjjön ki a barlangból. Nagyon
erős szél fújt, azután földrengés volt,
azután tűz. De az Úr egyikben sem
volt. Majd egy halk és szelíd hang
hallatszott: „Mit csinálsz itt, Illés?” A
próféta elismételte bánkódását. Amikor úgy gondolta, hogy mindennek
vége és csak ő egyedül maradt hűséges – és most az ő élete is veszélyben volt –, az Úr kinyilatkoztatta neki,
hogy nincs minden elveszve. Még
volt 7000 hűséges izraelita, akik nem
imádták Baált.
Most az Úr azt parancsolta Illésnek, hogy ne térjen vis�sza a Kármelhez, hanem menjen
észak felé Damaszkuszba, és kenjen
fel egy királyt Szíriában, egy másikat Izráelben, és egy prófétát, aki elfoglalja majd az ő helyét. Isten munkájának nem volt szabad megállnia.
Folytatódnia, növekednie és szélesednie kellett.
Illés és Keresztelő János
életének összehasonlítása
Illés
• nagy próféta volt
• a pusztában tanított
• megfeddte a királyt

•
•
•
•
•
•

Akháb királynak törvényellenes házassága volt
Jézabel megölette Isten prófétáit
Illés elcsüggedt és csalódott
volt
helyreállító, reformátor volt
étrendje előrehaladó volt
halállal fenyegették meg

Keresztelő János
• nagy próféta volt
• a pusztában tanított
• megfeddte a királyt
• Heródes király belekeveredett egy törvényellenes házasságba
• Heródiás tervelte ki Keresztelő János halálát
• Keresztelő Jánosnak kétségei
voltak
• reformátor volt
• vegetáriánus volt
• megölték
Párhuzam Keresztelő János
és Isten maradék népe
között
Keresztelő János
• helyreállító vagy reformátor
volt
• vegetáriánus volt
• előkészítette az utat Krisztus
első eljövetelére
• ruházata egyszerű volt
• a bűnt nevén nevezte
• meghalt, mert az igazságot
hirdette
Isten maradék népe
• helyreállító és reformátor
• vegetáriánus
• előkészíti az utat Krisztus
második eljövetelére
• ruházkodása egyszerű
• a bűnt nevén nevezi
• közülük sokan mártírok
Krisztusért, mert megvédelmezik az igazságot
Tanulságok Illés életéből
Nagyon sokat tanulhatunk Illés
életéből.
Illés étrendje előrehaladó volt.
Először kenyér és hús, azután ke-

nyér, olaj és víz, később pedig kenyér
és víz. Mire kész volt az elragadtatásra, a legegyszerűbb ételt fogyasztotta. Amint mi hit által készülünk az
elragadtatásra, egészségügyi szokásainkban is előrehaladásnak kell láthatónak lennie.
A próféta bátran megfeddte
Akháb királyt hitehagyásáért, mert
elfordult az igaz Istentől, bálványimádásra adta magát és törvénytelen
házassági kapcsolatba lépett – mindezekkel félrevezette a népet, rossz
példát adott nekik.
Illés megértette, hogy mielőtt az
eső eshetne, el kell végezni a helyreállítás munkáját. Ugyanígy, mielőtt a
késői eső kiöntetik, a helyreállítás és
reformáció munkáját el kell végezni, és Isten népének hiba nélkül valónak kell találtatnia, késznek arra,
hogy befejezze Isten munkáját a földön. Késznek kell lennie az elragadtatásra.
Amikor Isten szolgáit elfogja a
csüggedés és csalódottság, mint Illést is, és arra gondolnak, hogy nincs
értelme előrehaladni; amikor arra
gondolnak, hogy feladják Istenért
való munkájukat és szolgálatukat, a
„halk és szelíd hang” eljut fülükbe:
„Mit csinálsz itt?” A hang ehhez hasonlóképpen szól: „Elküldtelek téged, hogy dolgozz a szőlőskertemben, de ki küldött ide, hogy elmenekülj feladatod elől?”
Isten szolgáit Illés jelképezi, aki
felvitetett e földről – ők pedig megszűnnek majd munkájuktól –, de a
munka nem állhat meg. Másoknak
folytatniuk kell, addig, míg az egész
földet be nem világítja a jelenvaló
igazság, Krisztus igazságossága és
jelleme vissza nem tükröződik hűséges népéről. Velem vagy nélkülem
a megváltás üzenete eléri a világ legtávolabbi részeit is. Azonban nagy
megtiszteltetés és kiváltság Isten
munkatársainak lenni! Csak egyetlen dolog fog megmaradni, és ez az,
amit Jézusért tettünk. Minden egyéb
adomány, tehetség, az összes szűk látókörű, önző cselekedet, mind elvész. Azok a lelkek, akiket erőfeszítésünk által megmentünk, csillagokként ragyognak majd koronánkban,
jutalomként azért, mert komolyan
2016. december 9. péntek

munkálkodtunk az Úrért.
Keresztelő János volt az az Illés, aki „eljő” és „mindent helyreállít” (Máté 11:12-14; 17:11). Ő megfeddte Heródest, aki tiltott házassági kapcsolatba keveredett (Máté
14:3-4), mint ahogy Illés is megfeddte Akháb királyt, aki szintén egy
törvénytelen házassági kapcsolatban
élt. Keresztelő János vegetáriánus
volt (Bizonyságtételek, 3. kötet, 62.),
egyszerűen étkezett, mint Illés, mielőtt elragadtatott.
Isten népét, akik Jézus második
eljövetelét várják, Illés és Keresztelő János egyaránt jelképezi. Az Úr
kijelentette: „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön
az Úrnak nagy és félelmetes napja.
És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy
el ne jöjjek és meg ne verjem e földet
átokkal” (Malakiás 4:5-6).
Isten maradék népe végrehajtja a reformáció és helyreállítás munkáját: „És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy
ott lakhassanak” (Ésaiás 58:12).
„Akiknek Krisztus második eljövetelét kell előkészíteni, azokat a
hű Illés jelképezi, mint ahogy János
is Illés lelkületével jött, hogy előkészítse az utat Krisztus első eljövetelére. A megújulásnak az a magasztos célja, hogy mi magunk felszabaduljunk és a nagyközönséget
is gondolkodásra késztessük. Kapcsoljuk össze az üzenettel a mindenben megtartott mértékletességet, hogy elfordítsuk Isten népét a
bálványimádástól, a torkosságtól és
a ruházkodásban és más dolgokban
elkövetett fényűzéstől.” – Bizonyságtételek, 3. kötet, 62.
„Krisztus sóvárogva várja, hogy
képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor jön el népéért,
ha majd az Ő jellemét tökéletesen
tükrözni fogja.
Nemcsak az a kiváltsága minden
kereszténynek, hogy várja, hanem
hogy siettesse is a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetelét.” – Krisztus példázatai, 40.
Készen állsz erre?
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Az erkölcsi
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Dániel
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Írta: Radu Ionita

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes”
(Máté 5:48).
„Isten eszménye magasabb, mint
ahová a legszellemesebb emberi gondolat elérhet. A kegyesség, az Istenhez való hasonlóság a cél, amit el kell
érnünk.” – Előtted az élet, 14. Amint az
Úr számunkra kijelölt eszményképét szemléljük, megrémülünk, sőt reménytelennek érezzük helyzetünket,
„mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül”
(Róma 3:23). El tudjuk-e valaha érni
ezt az eszményképet? Tudunk-e folyamatosan felfelé haladó életet élni, és
nem csupán olyat, ami hegyek és völgyek váltakozása? (Róma 7:14-19).
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Igen, Általa, Aki 33 és fél évig tökéletes életet élt, győztesek lehetünk!
Ő életét adta értünk. Nem azért mentett meg minket, mert engedelmeskedünk neki, hanem azért engedelmeskedünk neki, mert megmentett minket. Feltámadtunk Vele egy új életben,
megújultunk Szentlelke által, új teremtmények vagyunk Benne és felöltöztünk igazságosságának öltönyébe!
(Róma 6:4, 6, 8; 2 Korinthus 5:17).
Az Úr nemcsak felállította ezt
az eszményképet, hanem bőségesen
kiárasztja kegyelmét ránk, megmutatja útjait és hatalmát, és Igéjén keresztül lelkesítő emberi példákat is
ad számunkra.
„Isten szava nemcsak az igaz-
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ság nagy alapelveit és a kötelességeket mutatja be, amelyeknek igazgatniuk kell életünket, de bátorításul bemutatja nekünk sokak történetét is,
akik kiélték ezeket az alapelveket. A
’hozzánk hasonló természetű’ emberek (Jakab 5:17) leküzdötték a kísértéseket, és győztek a Mindenható Segítő erejével. A nehézségek alatt jobban
fejlődött a jellemük, hűségesebbek
lettek kötelességeik és Isten iránt is.”
– The Review and Herald, 1882. november 7.

Jézus után a második legértékesebb jellem
Ezen példák között találunk egyet,
ami a mi Urunk dicsőségét nagyon

különleges módon tükrözi vissza:
„Kivéve az egyetlen tökéletes
Mintát, nincs leírva a szent oldalakon még egy jellem, amely értékesebb lenne, mint Dániel prófétáé.
Fiatal korában ki volt téve a királyi
udvar minden csábításának, mégis olyan férfiúvá vált, aki kimagaslott Isten iránti becsületességével és
buzgó önfeláldozásával. Sátán heves
kísértéseinek volt kitéve, de jelleme
nem ingadozott, sem az eljárásmódja nem változott. Szilárdan állt ott,
ahol sokan ingatagok lettek volna;
igaz volt, ahol ők hamisak lettek volna; erős volt, ahol ők gyengék lettek
volna. Dániel Libánon erős, magas
cédrusa volt.” – The Review and Herald,
1882. november 7.

Egy „kimagasló becsületesség”
„magas cédrusa” a hatalmas, fennhéjázó Babilonban – mi lehetne ennél
bátorítóbb számunkra ma, amint hamarosan szembe kell néznünk a holnap Babilonjának viharával! Milyen
gyönyörű élet, milyen lelkesítő tapasztalat! Családja Jeruzsálem nemes osztályához tartozott, és ebből
a bővölködő életből oda jutott, hogy
megláncolják, mint egy rabszolgát
Babilonban. A szolgaság sivárságából
a királyi egyetem ragyogásába, a világ uralkodójának palotái és templomai közé került. Abból a pozícióból
pedig, hogy az egész birodalmat igazgatta, az oroszlánok vermébe. Mindeközben ez a férfi világított Istenéért
– és az ördög semmilyen eszköze sem
tudta ingadozóvá tenni! Alázatos, nemes, ragyogó értelmű és jellemű volt,
feddhetetlenül szolgálta elnyomóit
és szeretett Megváltóját. Miközben
egy birodalmat kormányozott, nem
hanyagolta el vallási életét. Dániel
élete sok generáció számára szolgálhat bátorításul.
„Éljen Dániel próféta hite, becsületessége és vallásossága Isten népének szívében ma. Soha nem volt
olyan nagy szüksége ezekre a nemes
tulajdonságokra a világnak, mint ma.”
– The Review and Herald, 1882. november 7.
Hogyan tudott ez a férfi, aki „hozzánk hasonló természetű” volt, ilyen
nehéz körülmények között sikeres
lenni? Ha megértjük cselekedeteinek indítóokait, arra leszünk késztet-

ve, hogy ugyanazokat az alapelveket
kövessük, ugyanazokat az eszközöket
alkalmazzuk saját tapasztalatainkban,
így hasonló eredményeket érhetünk
el, mint ő. Vizsgáljuk meg imádságos
szívvel Dániel tapasztalatának néhány
részletét!

Az alap
A Burj Khalifa ma a világ legmagasabb építménye: 829,8 m magas.
Alapja 45 000 m3, 110 000 tonna súlyú beton, ami az épülethez felhasznált összes beton 1/7 része. Az az igazság, hogy a látogatók általában csak a
torony „látható” részét csodálják meg,
nem az 50 méteres elrejtett alapot. De
ki vonja kétségbe egy ilyen alap döntő
fontosságát?
Mi mondható el annak a jellemnek az alapjáról, amellyel Dániel rendelkezett, aki „erkölcsi hős” (Az én életem ma, január 16.), aki a Bibliában a legjobbnak van nevezve, Jézus után? Hogyan tudta elnyerni tíz uralkodó bizalmát, mint a legjobb miniszterelnök
– idegenként, sőt szolgaként?
„Dánielt már gyermekkorában
megtanították szülei a szigorú mértékletesség szokására. Megtanulta, hogy mindenben alkalmazkodnia kell a természet törvényeihez;
hogy az evés és ivás közvetlen hatással van testi, szellemi és erkölcsi képességeire, és hogy mindezekért felelősséggel tartozik Istennek. Mivel Istentől kapott ajándéknak tartotta minden képességét, ezért soha,
semmilyen körülmények között nem
rombolta, csökkentette azokat. E tanítás eredményeként Isten törvényét felmagasztalta elméjében, és
tisztelte szívében.” – Gyermeknevelés,
112-113.

Jeruzsálem Babilónia általi ostromakor Dániel földi jóléte és társadalmi helyzete hirtelen megváltozott az
azonnali szolgaság által. De magasztos, lelki gazdagságát soha nem vehették el tőle – az önuralmat és a felelősség mély érzetét, Istennel szembeni elszámolási kötelezettségét minden talentuma iránt. Ez a nemes ifjú és
három társa korán megértette, hogy az
életben csak egyetlenegy lehetséges
alap van (1 Korinthus 3:11), széles, nagy,
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örök – és eltökélték, hogy erre építik
életüket!
„Ez a [szülői] nevelés őrizte meg
Dánielt és társait Babilon királyi udvarának rontó hatásai között. Erős
kísértések környékezték őket az erkölcstelen és fényűző királyi udvarban, de ezek az ifjak romlatlanok maradtak. Semmilyen hatalom és semmilyen befolyás nem tudta őket eltéríteni azoktól az elvektől, amelyeket kora ifjúságukban Isten Igéjéből
és műveiből megtanultak.” – Próféták

és királyok, 299.

A hűséges munkának, amit az Istent félő szülők elvégeztek, felmérhetetlen eredményei voltak, nem csak
egy időre, hanem az örökkévalóságra vonatkozóan is. Izráel népe nehéz
időszakokon ment keresztül. Az engedetlenség és bálványimádás szerencsétlenséget hozott az egész nemzetre.
De ezek a családok elhatározták, hogy
otthoni életükben minden dolgot helyesen cselekszenek, és helyesen állítják fel a rangsort. Ez reményt ad nekünk ma.

A pillérek
A szilárd alapelvek, amelyeket
gyermekkorukban fektettek le, meghozták áldott eredményüket. Dániel és társai érvelhettek volna azzal, hogy nehéz körülményeik miatt
nem lett volna tanácsos a király akarata ellen cselekedni. Ha megsértik őt, veszélybe sodorják életüket.
Azonban nagyon jól tudták, hogy az
Isten rendeléseitől való csekély eltérésnek is messze ható következményei vannak.
„Dániel azonban nem bizonytalankodott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb
földi hatalmasság kegye – drágább,
mint maga az élet. Elhatározta,
hogy szilárdan őrzi feddhetetlenségét, történjék bármi.” – Próféták és
királyok, 299.

Miért ingadoznak ma olyan sokan Isten gyermekei közül, mint a bábuk? „Az akaratukról, szeretetük vagy
célkitűzésük tárgyairól való lemondás olyan áldozatot jelent számukra,
amely miatt elbizonytalanodnak, ingadoznak és visszafordulnak… Óhajt-
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ják a jót, és valamelyest igyekeznek is
annak elérésére, de mégsem választják
azt, mert nincs eltökélt, szilárd célkitűzésük, hogy akár mindennek a feláldozása árán is, de szert tegyenek rá.”
– Isten csodálatos kegyelme, 225.
Dániel tapasztalatában az elhatározás, a döntés volt a kulcs (Dániel 1:8). Isten tisztelete, nevének megdicsőítése drágább volt neki, mint
maga az élet! Az emberiség nem tud
az akarat által önuralmat gyakorolni
és lecsendesíteni a szenvedélyek viharát a szívben. Senki nem tudja ezt
megtenni. De mi azt választhatjuk,
hogy alárendeljük akaratunkat Szent
Atyánk akaratának, és aztán az akaratunk hatalmas lesz! (Our High Calling ,
298.) Isten kegyelme által „mindenre van erőnk”! (Filippi 4:13). Ez a hatalom, ez az erő látható minden hithős életében – Dániel életében is az
első helyen állt.

A folyamatos előhaladás
folyamatos erőfeszítéssel
jár
Dániel jól kezdte, egy helyes céllal és egy megingathatatlan elhatározással. Vajon ugyanígy folytatja majd
tovább? „Ki-ki azonban meglássa,
mimódon épít reá” (1 Korinthus 3:10).
Nem találhatunk-e nagyon sok embert, akik jól kezdték, de később az
élet harcaiban elbuktak? Itt van a meghatározó tényező:
„A jellem nem a véletlen műve.
Nem határozható meg egyetlen dühkitörés vagy helytelen lépés alapján.
A jellem a cselekedetek ismétlődése, amelyek végül szokássá válnak, és
jóra vagy rosszra alakítják azt. Az igaz
jellem kialakítása csak kitartó, fáradhatatlan erőfeszítések által lehetséges: a ránk bízott tálentumok és képességek fejlesztésével Isten dicsőségére… Ha a fiatalok ma úgy szeretnének megállni, ahogyan Dániel, akkor lelkük minden izmát és idegszálát meg kell feszíteniük. Az Úrnak
nem az a szándéka, hogy mindig kezdők maradjanak. Ő azt szeretné, ha elérnék a létra legmagasabb fokát, hogy
arról Isten országába léphessenek.” –
Gyermeknevelés, 111-114.

Istennek ez a kívánsága gazdagon
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beteljesedett Dániel életében. Fáradhatatlan erőfeszítés, képességeinek
naponkénti fejlesztése így következett be: „dicsőségről dicsőségre, úgy,
mint az Úrnak Lelkétől” (2 Korinthus
3:18). „Bár Dániel hozzánk hasonló természetű ember volt, az ihletés tolla úgy mutatja be őt, mint egy
hiba nélküli jellemet. Élete ragyogó
példaként van elénk tárva, hogy mivé
válhat az ember már ebben az életben
is, ha Isten lesz az erőssége és bölcsen
fejleszti kiváltságait és lehetőségeit.” –
The Signs of the Times, 1886. november 4.

Alapelvek
Mi a titka a hibátlan jellemnek?
Mi teszi az ilyen embert annyira különbözővé a többségtől? Íme a válasz: „A Biblia megtanítja az embert,
hogy elvből cselekedjen; és bármikor, amikor sikeresen ellenállunk a
gonosz befolyásának, megerősödünk
abban az alapelvben, amiben megpróbáltattunk. Egy talentum teljes birtoklása nem garancia a hasznosságra
vagy az életben való boldogságra. A
helyes alapelvek képezik az igazi siker egyetlen alapját.” – The Review and

Herald, 1883. szeptember 25.

Ugyanez a dolog feltűnően megnyilvánult Dániel életében: „Bár [Dánielt] bizalmatlanság és gyanakvás
vette körül, és ellenségei csapdát állítottak fel neki, mégis békés, nyugodt
és vidám bizalmat tanúsított Isten
iránt, egyszer sem térve el az alapelvektől.” – The Signs of the Times, 1886. november 4.

„Dániel történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten követelményeinek
pontos teljesítése áldást fog biztosítani számunkra, nemcsak a jövőben,
a halhatatlan életben, hanem már itt
a jelen életben is. A vallási alapelvek
által az emberek győzhetnek Sátán kísértései felett és a gonosz emberek eszközei felett, még ha nagy áldozatba kerül is nekik. Mi lett volna, ha Dániel kompromisszumot köt
azokkal a pogány vezetőkkel, és megtagadja Istenét? Mi történt volna, ha
amikor először lépett be az udvarba,
meghajolt volna a kísértés nyomása
alatt, és megette és megitta volna azt,
amit a babilóniaiak? Az az egy rossz
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lépés talán többhöz vezetett volna, míg a mennyel való komoly ös�szeköttetését elszakította volna a kísértés ereje. De míg Istenbe kapaszkodott, megingathatatlan, imádságos
bizalommal, nem volt magára hagyva. Az isteni védelem mindazoknak
van ígérve, akik keresik azt, és Isten
nem felejti el szavát.” – The Signs of the
Times, 1886. november 4.

Ez azt jelenti, hogy Krisztus – az
Örök Kőszikla – nemcsak Alap volt,
hanem Oszlop, Szegletkő, Tető, a Kezdet és a Vég. Ő volt a Biztosíték egy
szeplőtlen, sikeres élethez. Szavának
naponkénti hűséges megtartása által,
Belé kapaszkodva, amint Dániel tette,
a hívő életének minden szakaszában
győztes lehet!
Ez a csodálatos ígéret a tiéd és
az enyém, ma is: „Hitelveid által vezettetve a magasba törekedhetsz.
Örömmel látnánk, ha a nemesség
olyan magaslatára emelkednél, amelyen Isten kíván látni.” – Üzenet az if-

júságnak, 15.

Bensőséges kapcsolat a
Mindenhatóval
Hogyan lehetséges az, hogy az
élet harcaiban egy ilyen Végtelen Isten gyermekei nem győzedelmeskednek? Vagy ami még ennél is rosszabb,
hogy megszégyenülve, legyőzve, elveszve érzik magukat? Sajnos ez azért
van, mert Isten tiszteletben tartja szabadságukat még abban is, ha nem kérik az Ő segítségét! Milyen szomorú,
ha ezt kell mondania nekik: „És nem
akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!” (János 5:40).
„Dániel súlyosan megpróbáltatott;
de győzött, mert alázatos és imádságos lelkülettel bírt.” – The Signs of the
Times, 1886. november 4.

„Dániel is az ima embere volt
és Isten bölcsességet és szilárdságot
adott neki, hogy ellenálljon minden
olyan befolyásnak, amely a mértéktelenség tőrébe csalta volna. Az ő ifjúságában erkölcsi hős volt a Mindenható erejében.” – Az én életem ma, január 16. Mit érez magában egy „erkölcsi
hős”? „Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős” (2 Korinthus 12:10).
Szélesre kitárja szívének ablakait a

hamuban” (Dániel 9:3), és „megrendült lelkében” és „feje látásai megháborították” (Dániel 7:15), „kereste az
értelmét” (Dániel 8:15) a kinyilatkoztatott dolgoknak. Drágák voltak számára a világosság kincsei, amelyek
megmutatták neki a sötét korszakot,
ami jönni fog.

Tanulságok számodra és
számomra

minden erő, bölcsesség és vigasz Forrása felé. Nem bízik önmagában, de
teljes bizalmat tanúsít a Mindenható
iránt. Alázatos lélekkel kéri és fogadja
a menny fényét. Pál apostol mondta,
hogy „megsanyargatja” testét „és szolgává teszi” (1 Korinthus 9:27). Isten ereje mindenkinek ingyen van adva. Egy
erkölcsi hős az ima embere, mivel az
ima „a lélek lélegzetvétele, a lelki erő
titka.” – Üzenet az ifjúságnak, 177. Az ima
mindennap valóság volt Dániel életében. Csodálatos, hogy még az ellenségei is felismerték ezt, amikor kitervelték, hogy bedobják az oroszlánok vermébe. (Dániel 6. fejezete)
„Dániel ismerte az Istennel való
bensőséges kapcsolat értékét” (The
Signs of the Times, 1886. november 4.), és
nem rejtette el ezt azért, hogy megmentse életét azoktól a féltékeny emberektől. Semmi sem tudta ezt a kapcsolatot elszakítani! (Róma 8:35-39).
„Dániel erkölcsi bátorságán keresztül, aki még a halállal szembenézve is azt választotta, hogy inkább a
helyes utat követi, mint hogy eltitkolja cselekedetét, Sátán legyőzetett
és Isten megdicsőült. Dániel kiszabadítása az oroszlánok verméből egy feltűnő bizonyítéka volt annak, hogy Az,
Akinek szolgált, az élő és igaz Isten.”
– The Signs of the Times, 1886. november 4.

A kis dolgok nagy
jelentősége
Isten szemében semminek sincs
kis jelentősége; így volt ez szeretett
gyermekével is: „Dániel erősségének
titka lelkiismeretes kötelességtel-

jesítése volt azokban a dolgokban,
melyeknek a világ csak kevés jelentőséget tulajdonít.” – The Signs of the
Times, 1891. május 25. Sem naponta háromszori imájában, sem a birodalom
kicsi vagy nagy ügyeiben nem tekintett semmit sem jelentéktelennek! Ellenségei, miután figyelmesen megvizsgálták egész életét, egyáltalán nem
találtak semmi hibát, amivel vádolhatták volna!

A világosság alázatos
közvetítője
Dániel Isten Lelkének közvetítője
lett: „rendkívüli lélek volt benne” (Dániel 6:3). A közösség és szemlélés által
az emberi lény átváltozott.” – Lift Him
Up, 266. A király ámulva fedezte fel Dániel életében a menny jelenlétét: „akiben a szent isteneknek lelke van”! (Dániel 4:5). „Dániel becsülte emberi értékeit, mégsem bízott azokban. Bizalmát abba az erőbe vetette, amelyet
Isten ígért mindazoknak, akik teljesen hatalmára támaszkodva alázatosan jönnek hozzá.” – Étrendi és táplálkozási tanácsok, 121.

Dániel nem élvezte önzően közigazgatási pozíciójának előjogait, büszkélkedve érdemeivel (Szemelvények, 3. kötet, 353.), miközben Isten népe veszélyben volt. Érdekeit
azonosította velük, körülményeit az
övékkel, és közbenjárt értük és magáért (Dániel 9). Valóban, ez a „kedves
férfiú” (Dániel 10:11) pontosan vis�szatükrözte a Tökéletes Mintát. Állandóan Istent kereste „imádsággal,
könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és

2016. december 10. szombat

Most rajtunk a sor!
„Igényeld Isten ígéreteit! Az Úr
mindazt meg fogja tenni érted, amit
megtett Dánielért, ha együttműködsz
Vele, amint ő tette. Győztes leszel a
Megváltódba vetett alázatos, komoly
bizalom és hit által.” – Az evangélium
szolgái, 239.
„Tarts ki, mint Dániel, a becsületes államférfi, akit semmilyen kísértés nem tudott megrontani! Ne okozz
csalódást annak, aki saját életét áldozta fel, hogy eltörölhesse bűneid! Ezt mondja: ’Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek’ (János 15:5).
Ezt ne felejtsd el! Hibáidon biztosan
győzni fogsz, ha belátod őket, és meglátod bennük a vészjelet. Így tudsz –
Megváltódat megdicsőítve, az ellenségnek pedig csalódást okozva – a
kudarcból győzelmet kovácsolni.”
– Krisztus példázatai, 228.
„’Légy te is, mint Dániel, erős
Krisztusban!’ Merj egyedül megállni! Legyen bátorságod a jót tenni!” –
Temperance, 189.
„Dániel különlegesnek számított.
Minden ember, aki Istent tanácsadójává teszi, és aki keresi Őt a szív egyszerűségében, különösnek számít a
világ szemében. De erre a hitre van
szükségünk, ezt a tapasztalatot meg
kell szereznünk.” – The Signs of the Times,
1889. november 4.
„Az értelmesek pedig fénylenek,
mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként
a csillagok örökkön-örökké” (Dániel 12:3). Te is közöttük leszel? Az ár ki
van fizetve, a győzelem meg van nyerve! A döntés, az az ünnepélyes, komoly döntés, hogy világíts, a tiéd!
Világíts ragyogó fénnyel, világíts az
Úrért! Ámen.
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Győzedelmes életet
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7. felolvasás
2016. december 11. vasárnap

Írta: Davi Paes Silva

Az emberi faj azért lett teremtve,
hogy visszatükrözze Isten jellemét és
megdicsőítse a Teremtőt. Életünknek
teljes összhangban kell lennie Isten
akaratával. Ádám és Éva minden feltétellel rendelkezett ahhoz, hogy betöltse az Úr célját életében. Amíg engedelmességet tanúsítottak az isteni
szó iránt, addig nagyon boldog életet
éltek Édenben.
1. Mózes 3. fejezetében megtalálhatjuk az emberiség egész drámájának kezdetét. Éva eltávolodott férjétől és veszélyes párbeszédbe bonyolódott a lelkek ellenségével. Sátán minden ravaszságát felhasználta,
hogy hízelegjen Évának, megígérve
neki annak lehetőségét, hogy olyan
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lesz, „mint Isten”. Ez ugyanaz az eszme, amit az ősellenség kifejlesztett a
mennyben. Ez egy nagyon jól ismert
történet.
Éva követte az ördög javaslatait,
aki becsapta őt, hogy figyelmen kívül
hagyja Isten különleges utasításait.
Evett a tiltott gyümölcsből, és Ádámnak is adott belőle. „Ádám nem volt
megtévesztve a kígyó által, mint Éva,
és egyértelmű volt számára, hogy felesége meggondolatlanul áthágta Isten határozott parancsát. Ádám kétségbeesett, mivel a felesége vétkezett.
Nem tudta volna végignézni, ami
Évával fog történni. Szomorú volt,
zaklatott és megkísértett. Meghallgatta Évát, hogy mit mondott a kígyó,
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és állhatatossága és feddhetetlensége
megingott. Kételyek keletkeztek benne azzal kapcsolatban, hogy vajon Isten úgy gondolta-e, amit mondott.
Gyorsan evett a tiltott gyümölcsből.”
– Confrontation, 86. Ezután mindketten kiűzettek az Éden kertjéből, hogy
egy teljesen más életet éljenek.
Amikor az emberpár elfogadta
Sátán szavait, az ördög barátjává és
Teremtőjük ellenségévé lettek. Most
már a természetük megromlott, és
többé nem volt erejük ahhoz, hogy
Isten akaratát cselekedjék. Kérték az
Urat, hogy engedje meg nekik, hogy
a boldogság paradicsomában maradhassanak, és megígérték, hogy engedelmesek lesznek szavának. Az Úr el-

mondta nekik, hogy – mint bűnös
lények, a bűn által elválasztva Tőle
– nem élvezhetik tovább azt a kiváltságot, hogy az Édenben lehessenek,
ahol hozzáférhetnek az élet fájához.
Nagy irgalmában Isten reménységet adott nekik, hogy kegyelme által helyreállhassanak. Sátánnak, aki
a kígyót médiumként használta fel,
hogy becsapja az emberpárt, az Úr azt
mondta: „És ellenségeskedést szerzek
közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az
neked fejedre tapos, te pedig annak
sarkát mardosod” (1 Mózes 3:15).
Ebben a kijelentésben Isten világossá tette, hogy az emberiség Sátán alattvalója lett, és az emberi fajnak szüksége van az Úr közbelépésére, hogy megváltoztassa ezt a szomorú valóságot. Isten „ellenségeskedést
szerez” Sátán és azok között, akik
alárendelik magukat az Úrnak. Ezen
felül azt is megígérte, hogy egy Megváltót küld, „az asszony magvát” – Jézus Krisztust, aki eljön, hogy megszabadítson a bűntől, helyreállítsa az elveszett uralmat, és ismét összhangba
hozza Istennel a bűnbánó bűnösöket.
A meghatározott időben Krisztus felvette az emberi természetet. Istennel teljes összhangban tökéletes
életet élt, és meghalt a Golgota keresztjén, hogy lefizesse a büntetést,
ami minden egyes emberi lénynek
járt volna. Azután feltámadt és felment a mennybe, és most közbenjár
érettünk. Tökéletes és igazságos jelleme által, ami a bűnbánó bűnösnek
van tulajdonítva, Krisztus megadott
az emberiségnek minden kegyelmet
és lehetőséget, ami ahhoz szükséges,
hogy győzelmes életet éljen Istennel
összhangban. Az emberi faj egy olyan
állapotba lett helyezve, ahol az Úrral
való összeköttetés által most már lehetségessé vált számára a győzelem a
világ, a test és az ördög felett.
Ebben a folyamatban Krisztus kegyelme elérhető számunkra, ami Igéjében van kinyilatkoztatva. Továbbá
miénk a Szentlélek ereje, ami nekünk
lett adva a mennyei angyalok időszerű segítségével együtt és a hívőkkel
való együttműködés az Isten egyházában.
A fő feltétel ahhoz, hogy győzte-

sekké váljunk, az, hogy Krisztus érdemeiben való hit által Istennel élő ös�szeköttetésben legyünk.
„A bűnös ember reménysége és
szentsége Isten egyedül. Az ember
csak addig szent és igazságos, amíg
Istenben hisz és Vele élő kapcsolatot
tart fenn.” – Bizonyságtételek a lelkészeknek, 494.

Személyes tapasztalat
Krisztussal
Krisztus felhív minden bűnöst,
hogy legyen hűséges követője. Máté
11:28-30-ban megtaláljuk a meghívást és a feltételeket, amelyek által
győztesek lehetünk. Jézus így szól:
„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és megterheltettetek,
és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és
alázatos szívű vagyok: és nyugalmat
találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én
igám gyönyörűséges, és az én terhem
könnyű.”
Összefoglalva, kaptunk egy meghívást, egy ígéretet és minden feltételt, ami ahhoz szükséges, hogy győztesek legyünk:
„Jöjjetek én hozzám mindnyájan.”
„Én megnyugosztlak titeket.”
„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én
szelíd és alázatos szívű vagyok.”
„Nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.”
Az egész emberiség meghívást kapott, hogy fogadja el Krisztust. Senki sincs kizárva ebből. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16).
Máté 16:24-ben Krisztus megismétli a meghívást és elmondja a feltételeket:
„Ha valaki jőni akar én utánam,
tagadja meg magát és vegye fel az ő
keresztjét, és kövessen engem.”
Ebben a rövid bibliaversben négy
alapvető lépést találunk az üdvösség
útján:
„Ha valaki (jönni) akar.” Nekünk
el kell határoznunk, hogy követjük
Krisztust, saját döntésünk alapján.
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Senki nem erőltet, hogy ezt tegyük.
Krisztus csak önkéntes szívet fogad
el. Azonban, mint a bűn szolgáinak,
az embereknek nincs erejük vagy akaratuk, hogy kövessék Krisztust. Ezért,
csodálatos kegyelméből, Isten ad akaratot és erőt nekünk, hogy Hozzá
menjünk és kövessük Őt, ha akarjuk:
„Mert Isten az, aki munkálja bennetek
mind az akarást, mind a munkálást jó
kedvéből” (Filippi 2:13).
„Tagadja meg magát.” Nem követhetjük Krisztust és ugyanabban
az időben önző szívünk irányítását is.
Csakis Isten kegyelme által, a Szentlélek befolyásán keresztül nyerünk
erőt, hogy megtagadjuk saját elferdült, megrögzött akaratunkat és elfogadjuk az Övét.
„Vegye fel az ő keresztjét.” Krisztus nem az „Ő” keresztjéről beszél.
Csak Ő tudta felvenni az Ő keresztjét.
Nekünk el kell fogadnunk azt, amit
Ő tett értünk keresztje által, és felvenni a mi keresztünket, hogy megfeszítsük saját bűnös kívánságainkat
és hajlamainkat. Pál apostol így írja:
„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a
világnak.” „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus; amely
életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem”
(Galata 6:14; 2:20). „Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
„Megsanyargatom testemet és szolgává teszem” (1 Korinthus 15:31; 9:27).
„Kövessen engem.” Isten Igéjének
tanulmányozása által megismerjük
Krisztust. Megmentő kegyelme által
követni tudjuk példáját, hogy folyamatos, élő összeköttetésben legyünk
Istennel, teljesen átadjuk magunkat
neki és engedelmeskedjünk akaratának, valamint győzzünk Sátán és a
bűn felett.

Győzelem a világ felett
Krisztus főpapi imájában ezt kérte Atyjától követői érdekében: „Nem
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azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól” (János 17:15).
Isten bölcsességében azt határozta, hogy nekünk ezen a földön kell élnünk Krisztus második eljöveteléig.
De nem szabad beszennyeződnünk a
világ bűnei, szokásai és gyakorlata által. Pál apostol által Isten felhív minket, hogy különüljünk el azoktól, akik
e világ fejedelmének irányítása alatt
állnak:
„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van
igazságnak és hamisságnak? Vagy mi
közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak
Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő
Istennek temploma vagytok, amint
az Isten mondotta: Lakozom bennök
és közöttük járok; és leszek nékik
Istenök, és ők én népem lesznek.
Annakokáért menjetek ki közülök,
és szakadjatok el, azt mondja az Úr,
és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek
néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá
és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr” (2 Korinthus 6:14-18).
Keresztelő János életében is láthatjuk a világ feletti győzelmet. Élete
„annyira önzetlen, alázattal és lemondással teljes volt. Lelkes buzgalommal tanított, intett, dorgált. Küldetése folyamán nem tért le sem jobbra,
sem balra, hogy kedvezésre vagy helyeslésre találjon. Nem vágyott világi
megtiszteltetésre vagy méltóságra, hanem alázatos szívű és életű volt. Nem
öltött magára őt meg nem illető tisztségeket.” – A Te Igéd igazság, 137.
János, a szeretet apostola kijelenti: „Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi
hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha
nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten
Fia?!” (1 János 5:4-5).

Győzelem a test felett
Galata 5. fejezetében két ellentétes állapot van megemlítve: „Mert a
test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással
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ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok” (Galata 5:17).
Pál leírja a test cselekedeteit: „A
testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések,
harag, patvarkodások, visszavonások,
pártütések, irigységek, gyilkosságok,
részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt
is mondottam, hogy akik ilyeneket
cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek” (Galata 5:19-21).
Az Új Nemzetközi Bibliafordítás
ezeket a bűnöket a következő kifejezésekkel írja le: „erkölcstelenség, tisztátalanság, kicsapongás; bálványimádás, varázslás; gyűlölet, viszály, féltékenység, dühkitörés, önző becsvágy,
egyenetlenség, széthúzás, pártütés,
irigység; részegség, tobzódás és így
tovább.”
Azután Pál rátér az áldott ellentét jellemzésére is: A Lélek gyümölcse: „szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen
nincs törvény” (Galata 5:22-23).
Miután bemutatta a test cselekedeteit és a Lélek gyümölcseit, az
apostol a győzelem kulcsát is megadja a keresztényi élethez: „Akik pedig
Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha
Lélek szerint élünk, Lélek szerint is
járjunk” (Galata 5:24-25).
„Akik a romlandó díjért testi versenybe neveznek be, tudják, hogy szigorúan tartózkodniuk kell minden
önző kielégüléstől, mely gyöngítené
testi erejüket…
Mennyivel inkább az örömüzenet
versenyébe lépők tartózkodjanak az
étvágy és a lélek ellen küzdő érzéki vágyak törvénytelen kielégítésétől. Megtartóztatónak kell lenniük mindenkor.
Az a megtartóztatás, mely egyízben
győzelemre juttat, ha állandóan gyakorolják, komoly előnyben részesíti őket az élet koronájáért futott versenyben.” – A Te Igéd igazság, 181.
Győzelmünk azon múlik, hogy
átadjuk-e életünket Krisztusnak és a
Szentlélek vezet-e minket Isten Igéje
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által. „De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus
Krisztus által” (1 Korinthus 15:57).

Győzelem az ördög felett
Sátán hatalmas ellensége Krisztusnak. Már a mennyben elkezdte a
Megváltónk elleni harcot és a földön
tovább folytatja.
„És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala
a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai; De nem
vehetének diadalmat, és az ő helyök
sem találtaték többé a mennyben. És
vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő
angyalai is ő vele levettetének” (Jelenések 12:7-9).
„A mi fő ellenségünk az ördög.
Úgy van ábrázolva, mint egy ordító oroszlán, aki szerte jár, keresvén,
kit elnyeljen. Amikor olyan férfiakat
és nőket talál, akik önmagukat felmagasztalják, amint ő tette a mennyben, akik telve vannak irigységgel és
becsvággyal, a hatalom és kiemelkedés iránt, akkor tudja, hogyan csalja őket kísértésbe. Ráveszi őket, hogy
az ő szolgálatára használják fel erőiket és képességeiket, és segítői legyenek felebarátaik elpusztításában. Ő
kész arra, hogy emberi eszközei által
olyan módon dolgozzon, hogy elrejti
magát szem elől, azért, hogy egy sor
olyan körülményt vegyen irányítása
alá, ami elvezeti az embereket Istentől
és az azokkal való érintkezéstől, akik
Krisztussal vannak összeköttetésben.
Befolyásolja őket, hogy bosszantsa,
elcsüggessze és elbátortalanítsa azokat, akik szeretik Jézust. A kísértés bűbája ezeket a lelkeket úgy tartja fogva,
mint egy elragadó bűvölet. ’Hanem
mindenki kísértetik, amikor vonja és
édesgeti a tulajdon kívánsága’ (Jakab
1:14). Ha enged a kísértő hangjának,
a megkísértett feladja erényét és alapelveit, és ahelyett, hogy Isten felé fordulna töredelemmel és bűnbánattal,
elszakítja az utolsó láncszemet is, ami
által Isten hatalma tudna munkálkodni érte, és a pokol győzedelmeskedik,
mert az ellenség prédájává lett. Ami-

kor az ellenség így behálózza a lelket
és tőrbe csalja a vigyázatlan lábakat,
akkor Istent engesztelhetetlennek és
könyörtelennek mutatja be, kijelentve, hogy most már nem lesz semmi
haszna, ha bűnvallomást tesz, mert Isten nem bocsát meg. A megkísértett
lélek ne hallgasson a vádló és pusztító hangjára, és ne menjen a reménytelen hitehagyás útján az éjféli sötétségbe! Emlékezzen Isten ígéretére! Ő
így szól: ’Térj vissza hát Izráel az Úrhoz, a te Istenedhez, mert elbuktál álnokságod miatt! Vigyetek veletek beszédeket, és térjetek vissza az Úrhoz!
Mondjátok néki: Végy el minden álnokságot! És fogadd el azt, ami jó’
(Hóseás 14:2-3). Az Úr így válaszol:
’Kigyógyítom őket hűtlenségökből;
szeretem őket ingyen kegyelemből,
mert elfordult tőlök az én haragom’
(5. vers). Szakítsunk az ellenséggel,
és keressük Jézus jelenlétét; töredelmesen, könnyekkel és szomorúsággal bűneink felett, sürgessük kérésünket a kegyelem trónjánál. Az Úr meg
fogja hallani és válaszolni fog; térjünk
vissza, mielőtt túl késő lenne.” – The
Review and Herald, 1894. december 11.
János a Jelenések könyvében megerősíti, hogyan lehetséges ez a győzelem. Ezt írja: „És hallék nagy szózatot
az égben, amely ezt mondja vala: Most
lett meg az idvesség és az erő, és a mi

Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk
előtt. És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig. Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj
a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy
kevés ideje van” (Jelenések 12:10-12).
Látjuk, hogyan írja le János Isten
népének küzdelmét és győzelmét: „És
ők legyőzték azt a Bárány véréért,
és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.” „Ezek [a politikai és vallási erők] a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket,
mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ővele való hivatalosok és
választottak és hívek is” (Jelenések
17:14).
Látjuk? A győzelmet már kivívta
Krisztus érdekünkben, és azok, akik
Vele vannak, szintén győztesekké válnak Megváltójukkal való egységük által. Ők hivatalosak, kiválasztottak és
szentek.
Mi győztesek lehetünk? Természetesen igen! Amennyiben megőrizzük hitünket Krisztusban és Vele élő
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összeköttetést tartunk fenn.
Befejezésül nagyon ideillő Pál Rómabeliekhez írott levelének 8. fejezetében a győzelem éneke:
„Mit mondunk azért ezekre? Ha
az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele
együtt mindent minékünk? Kicsoda
vádolja az Isten választottait? Isten
az, aki megigazít; Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt
aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk: Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus
szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Amint meg van
írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk
minden napon; olybá tekintenek,
mint vágó juhokat. De mindezekben
felettébb diadalmaskodunk, Az által,
aki minket szeretett, Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem
élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem
magasság, sem mélység, sem semmi
más teremtmény nem szakaszthat el
minket az Istennek szerelmétől, mely
vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róma 8:31-39).
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Erősödő küzdelem!
Látom, te is érzed már drága testvérem,
Súlyosbodik, erősödik a küzdelem.
Mintha növekvő terhekkel lenne rakva,
Az édenbe vezető út utolsó szakasza!
Próba, próba hátán, gond-bajok egymás után,
Kérded: Isten hol van, figyel ránk egyáltalán?
Pedig ma is ugyanúgy szereted, mint az elején,
Sőt fontosabb lett Ő már számodra mindennél!
Mégis mintha eleven tűzben vezetne utad,
Sehol sem találsz békességet, nyugalmat.
Tudd, a békegalamb örökre a múlté már,
S reád most egy utolsó, sorsdöntő ütközet vár!
Hisz látszik már a cél, előtted áll Jeruzsálem,
Milliónyi harsonától zeng már a menny.
Angyalok serege fújja a biztató dallamot,
De neked kell megvívnod ez utolsó harcot!
Küzdj imában és haladj, siess a menny felé,
Sátán majd gáncsot fog hányni lábaid elé.
Ám tekinteted ne magadra, Jézusra vesd,
Ővele a gonosz seregét legyőzheted!
Bármi trükk, ijesztés, ármány vagy fenyegetés,
Csalódás, fájdalom és mindennemű szenvedés
Ne tántorítson el, csak haladj bátran előre,
Heves küzdelem vár Jézus mai követőire!
Ám tudd, e rövid ideig tartó szenvedésed
Bizony kell, hogy elnyerhesd az öröklétet.
De igen nagy jutalma lesz e véres verítéknek,
Hiszen résztvevője leszel a Bárány menyegzőjének!
Kedves barátom a győztesek mennyei vacsoráján,
Mikor társad kérdi, mint jutottál ide, mily harcok árán?
S te már felelnél utad milyen nehéz volt, mily küzdelmes,
A csodás örökség láttán csupán ennyit felelsz:
-Ó szóra sem érdemes.

Szőke Pál

