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Egy újabb év végéhez közeledünk. Ezt szem előtt 
tartva visszhangozzuk az ihletett író szavait, ame-
lyek magától Istentől származnak: „Óh Uram, tied a 
nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és mél-
tóság!” (1 Krónika 29:11). „Énekeljetek az Úrnak új 
éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegí-
tette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja” (Zsol-
tárok 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 munkálko-
dik életünkben, amikor teljesen átadjuk magunkat 
Neki, és így nyerünk erőt ahhoz, hogy tanításainak 
engedelmeskedni tudjunk és kinyilatkoztatott akara-
tát kövessük.

Az év vége nagyszerű alkalom arra, hogy meg-
köszönjük Istennek mindannyiunk iránt tanúsí-
tott gyengéd, kegyelmes gondviselését. Ez szintén 
egy kedvező lehetőség az önvizsgálatra. Vizsgáljuk 
meg, hogy Jézusban bízunk-e és állandóan Őrá te-
kintünk-e. Vajon legyőztük-e jellemhibáinkat kion-
tott vérének ereje által, mialatt készülünk a próba-
idő lezárására?

Az erre az évre szóló imaheti felolvasások célja 
az, hogy megmutassák nekünk a helyes irányt és bá-
torítsanak minket ezen az úton. Imádságos szívvel 
tanulmányozzuk a Krisztus általi győzedelmes élet-
rajzokat, és vigyük el ezeket a tanulmányokat azok-
nak is, akik egyedül élnek vagy idősek. Ne felejtkez-
zünk 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).
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VEZÉRCIKK

A Jelenések könyvének 2. és 3. 
fejezetében Isten egyházának hét 
különböző korszaka alatt hét ígére-
tet találunk a győztesek részére:

1. Joguk van az élet fájához.
2. A győzőknek nem árt a máso-

dik halál.
3. Az elrejtett manna és egy fe-

hér kövecske Jézus új nevével.
4. Hatalom a nemzeteken; a haj-

nalcsillag, ami maga Krisztus (a 
megváltottak abban a kiváltságban 
részesülnek, hogy örökké Krisztus 
jelenlétében élhetnek).

5. Fehér ruha, ami Krisztus igaz-
ságossága; nevük a Bárány élet-
könyvében kitörölhetetlenül ott 
szerepel.

6. Oszlopok lesz-
nek Isten templomá-
ban – a megváltottak 
Isten jellemét fog-
ják visszatükrözni az 
örökkévalóságon át.

7. Krisztussal ül-
nek az Ő királyiszé-
kében.

Vajon te is része-
sülsz ezekben az ígé-
retekben? Természe-
tesen igen! Gondol-
junk arra, hogy Is-
ten hűséges, hogy 
teljesítse ígérete-
it, amennyiben mi is 
teljesítjük a feltéte-
leket az Ő kegyelmé-
ből – és ez azt jelenti, 
hogy győztesek va-
gyunk.

Mióta ősszüleink 
bűnbe estek, az em-
beriség erkölcsi ere-
je egyre gyengül és 
képtelen arra, hogy 
saját erejéből győ-
zelmet arasson a go-
nosz 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 embe-
reinek 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 ta-
lálunk a hithősökről a Szentírásban.

Amint figyelmesen vizsgáljuk 
ezen férfiak és nők életét, gyakran 

3

Győztesek
súlyos hibákat fedezhetünk fel jel-
lemükben, melyeken hit által győ-
zedelmeskedtek. A Zsidókhoz írt 
levélben található felsorolásban ez 
a kifejezés: „hit által”, minden név 
előtt szerepel. Jó lenne, ha időt 
szánnánk arra, hogy a hithősök éle-
tét tanulmányozzuk.

Mi ugyanígy győzhetjük le jel-
lemhibáinkat: Isten Bárányában 
való hit által, aki elveszi a világ bű-
neit. Nekünk ugyanaz az irgalmas 
Istenünk van, mint a hithősöknek, 
ugyanolyan kegyelmet kaptunk, 
ugyanolyan isteni személyek áll-
nak mellettünk. Ők bármikor ké-
szek segíteni nekünk, amikor hatal-

mas Megváltónkhoz 
és Urunkhoz fordu-
lunk segítségért.

Gyakran veresé-
get szenvedünk-e, 
amikor küzdünk és 
harcolunk? Ezek a 
hősök szintén megta-
pasztalták ezt. Azon-
ban végső győzelmük 
bizonyítja számunk-
ra, hogy mi is győzte-
sek lehetünk.

Ezen imahét alatt 
néhány bibliai hit-
hős életét fogjuk ta-
nulmányozni. Ez a 
figyelmes tanulmá-
nyozás nagyon hasz-
nos lesz számunk-
ra. Mi is ugyanolyan 
győzelmet aratha-
tunk, mint ők, ha el-
fogadjuk ugyanazt 
a kegyelmet, amely-
ben ők is részesültek. 
Igen, győzhetünk 
a mi Urunk Jézus 
Krisztus által! Le-
gyünk biztosak eb-
ben! Isten áldjon meg 
mindannyiunkat!
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tót. Az ifjúságra szinte ellenállhatat-
lan erővel hatnak.

A legszövevényesebb és legve-
szélyesebb kísértések egyike, mely 
megrontja az ifjúságot, a szórakozás 
utáni vágy. A számtalan ünnepnap, 
játékok… ezreket az izgalom és mu-
latság forgatagába csábítanak és el-
vonják őket az élet egyszerű köteles-
ségeitől. Azt a pénzt, amit létfontos-
ságú dolgokra kellene fordítani, szó-
rakozásokra tékozolják.

A szakszervezetek működése ál-
tal, a munkások egyesüléseiből és 
sztrájkokból kifolyólag a nagyvárosi 
életviszonyok egyre nehezebbek 
lesznek. Súlyos bonyodalmak előtt 
állunk. – A nagy Orvos lábnyomán, 
281-282.

Ma mindenféle bűnt elkövet-
nek azért, hogy pénzt szerezzenek. 
Önzés, csalás, rablás és vérontás ezt 
a világot valóságos Sodomává te-
szik, 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 engedel-
meskedni, gyengíti az erkölcsi köte-
lezettség súlyát, és rányitja a gonosz-
ság zsilipjeit a világra. A jogtalanság, 
kicsapongás és romlottság elsöprő 
áradatként zúdul ránk. Sátán a csa-
ládban is rombol. Zászlója ott leng 
az állítólagos keresztények otthoná-
ban is. Irigykednek, gyanúsítgatnak, 

A világ jelenlegi állapota
A nagyvárosok az egész világon 

az erkölcstelenség melegágyává vál-
nak. Bárhová is tekintünk, minden-
ütt felüti fejét és hallatja hangját a 
bűn. Mindenütt ott vannak az ér-
zékiség és kicsapongás csábító esz-
közei. A romlottság és gonosztettek 
áradata folytonosan duzzad. Min-
den nap meghozza az erőszak, rabló-
gyilkosság és megnevezhetetlen go-
noszságok tudósításait.

A városi élet hamis és mesterkélt. 
A pénzszerzés erős szenvedélye, az 
izgalmak és az élvezetek utáni vágy, 
a fényűzés kívánsága, a luxus és pa-
zarlás – mind olyan hatalmak, me-
lyek az emberiség nagy tömegeinek 
gondolatait elterelik az élet igazi cél-
jától, és a bűnök ezreinek nyitnak aj-

  1. felolvasás − Énok – Az ember, aki Istennel járt
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képmutatóskodnak, egymástól elhi-
degülnek, versengenek, viszálykod-
nak, elárulják az igazságot, kielégí-
tik bűnös vágyaikat. A vallási elvek 
és tanítások egész rendszere, amely-
nek a társadalmi élet alapját és vázát 
kellene képeznie, düledező, omlado-
zó romhalmaznak tűnik. Sokszor a 
legaljasabb bűnözők, amikor vétsé-
gükért börtönbe kerülnek, olyan ki-
váltságokban, figyelmességben ré-
szesülnek, mintha irigylésre méltó, 
kitüntető teljesítményt értek volna 
el. A sajtó jellemüknek és bűncse-
lekményüknek nagy reklámot csinál. 
Közhírré teszi vétkük felháborító 
részleteit, és ezzel másokat is elindí-
tanak a csalás, lopás és gyilkolás út-
ján. Sátán pedig ujjong ördögi mes-
terkedése sikerének. A bűn csodála-
ta, a fékezhetetlen gyilkolás, a min-
den rendű és rangú mértéktelenség 
és romlottság iszonyú fokozódása 
láttán tegye fel mindenki a kérdést, 
aki féli Istent: mit lehet tenni a go-
noszság áradatának feltartóztatásá-
ra?! – A nagy küzdelem, 521.

A világi emberek hírnévre vágy-
nak. Házakat, földeket és sok pénzt 
kívánnak, hogy a világ értékrendje 
szerint nagyok lehessenek. Becsvá-
gyuk csúcspontja, hogy olyan he-
lyet érjenek el, ahonnan a felsőbb-
rendűség érzetével tekinthetnek 
le a szegényebbekre. Ők homokra 
építenek, és házuk hirtelen össze 
fog dőlni. A pozícióban való fel-
sőbbrendűség 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 önfegye-
lem hiánya, szenvedély vagy előítélet, 
ingatag magatartás vagy az ítélőképes-
ség hiánya megzavarhatják a gyüleke-
zetet és elpusztítják békességét.

Gyakran a pletyka terjesztői 
okozzák a bajokat. Elsuttogott cél-
zásaik és sugalmaik megmérgezik a 
gyanútlanok gondolkodását és éket 
vernek még a legmeghittebb bará-
tok közé is. Sokan segítik a rombo-
lásban a bajkeverőket, akik nyitott 

füllel és gonosz szívvel lesik a híre-
ket: „Mondd csak el..., mi majd to-
vábbadjuk.” – Bizonyságtételek, 5. kö-
tet, 241-242.

Az ellenség megpróbálja elterelni 
gondolatainkat arról a fontos munká-
ról, amit ebben az időben kell végez-
nünk. Azon igyekszik, hogy jelenték-
telen dolgokkal foglaljon le bennün-
ket, és arra indít, hogy azt gondol-
juk, miszerint a mi hatáskörünk az, 
hogy másokat kritizáljunk és elítél-
jünk. Azonban a mi feladatunk az, 
hogy hűségesen foglalkozzunk a saját 
lelkünkkel. Meg kell vizsgálnunk szí-
vünket, hogy meglássuk, igazak va-
gyunk-e Isten szemében. Péter meg-
kérdezte Krisztustól Jánossal kapcso-
latban: „Uram, ez pedig mint lészen?” 
De az Úr így válaszolt neki: „Mi kö-
zöd hozzá? Te kövess engem!” (János 
21:21-22). Mindenkinek van mun-
kája, amit önmagáért kell elvégez-
nie, és amíg másokat kritizál, addig 
elhanyagolja a lehető legfontosabb 
feladatát. – The Review and Herald, 
1891. augusztus 18.

Évek óta mélységes lelki fájda-
lom kínoz, mert az Úr megmutat-
ta 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 ön-
dicsőítés általánossá válik a gyüleke-
zetben, és ha le nem törjük az ember 
büszkeségét, és Krisztust nem dicső-
ítjük helyette, akkor népünk nincs 
jobb állapotban, hogy fogadja Krisz-
tus második eljövetelét, mint a zsi-
dók voltak az Üdvözítő első eljöve-
telekor. – Bizonyságtételek, 5. kötet, 
727-728.

Hogyan tudjuk elkerülni 
a mindenütt eluralkodó 
gondolkodásmódot?

Az alázatosság olyan különle-
ges jellemvonás, amelynek meg kell 
különböztetnie Isten népét a világ-
tól. Az az ember van legközelebb Is-
tenhez, aki a legkevésbé bízik ön-
magában és aki alázatos, bízó hittel 
vár Istenre. Ahelyett, hogy mások-
kal egyenlő tiszteletre és pozícióra 
vágynánk, vagy talán még magasab-
ban szeretnénk lenni, Krisztus alá-

zatos, hűséges szolgáinak kell len-
nünk…

Az önszeretetben, önfelma-
gasztalásban és büszkeségben nagy 
gyengeség van; de az alázatosságban 
hatalmas az erő. A büszkeség és el-
bizakodottság az alázatossággal ösz-
szehasonlítva valójában gyengeség. 
Megváltónk kedvessége, egyszerű-
sége, szerény viselkedése tette Őt a 
szívek hódítójává. Mivel elszakad-
tunk Istentől, büszkeségünkben és 
sötétségünkben állandóan magun-
kat akarjuk felmagasztalni, elfelejt-
ve azt, hogy a hatalom az alázatos-
ságban van. – The Signs of the Times, 
1897. október 21.

Énok – egy követendő példa 
számunkra

Énok volt az emberiség első pró-
fétája. Megjövendölte Krisztus má-
sodik eljövetelét és akkori cseleke-
deteit. Énok élete a keresztény kö-
vetkezetesség példája volt. Csakis 
szent ajakkal kellene hirdetnünk Is-
ten feddő és ítélkező szavait. Énok 
jövendöléseit nem találjuk meg az 
Ószövetség írásai közt. Lehet, hogy 
sohasem találnak olyan könyvet, 
mely elmondja Énok életének rész-
leteit, 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 kö-
zölte mindazokkal, akik e figyelmez-
tetéseket hallani óhajtották. De nem-
csak Séth fiaiért munkálkodott. Ott, 
azon a földön is, abban az országban 
is, ahová Kain elmenekült Isten szí-
ne elől, hirdette Isten csodálatos dol-
gait, melyek látomásokban tárultak 
fel előtte. ’Ímé – mondotta – eljött az 
Úr az ő sok ezer szentjével, hogy íté-
letet tartson mindenek felett és fed-
dőzzék mindazok ellen, akik közöt-
tük istentelenek, istentelenségöknek 
minden cselekedetéért, amelyekkel 
istentelenkedtek’ (Júdás 14-15).

A bűnt bátran megrótta. Miköz-
ben kortársainak Istennek szerete-
tét hirdette és kérlelte őket, hogy go-
nosz útjaikról megtérjenek, ostoroz-
ta a terjengő istentelenséget is. Fi-
gyelmeztette őket, hogy a törvény-
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szegőket utoléri Isten jogos ítéle-
te. 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 embe-
reknek. Isten olyan igazságokat is ad 
követeinek szívébe és ajkára, melyek 
élesek és áthatók, mint a kétélű kard.

Isten ereje kísérte szolgája mun-
káját, és hallgatósága érezte ezt. 
Egyesek megszívlelték intelmeit és 
szakítottak bűneikkel. A tömeg el-
lenben gúnyolódott az ünnepélyes 
üzeneten, és annál merészebben 
folytatta istentelenségét. Isten szol-
gáinak hasonló üzenetet kell hir-
detniük a világnak az utolsó napok-
ban, melyet szintén hitetlenkedés és 
gúny fogad. Az özönvíz előtti világ 
elvetette Énok üzenetét, aki Isten-
nel járt. Így tesz az utolsó nemzedék 
is; könnyelműen játszik Isten köve-
teinek figyelmeztetéseivel. – Pátriár-
kák és próféták, 69-70.

[Énok] látta a Jézus második el-
jövetelének idejében élő világ rom-
lottságát, amikor a kérkedő, vakme-
rő, makacs nemzedék fellázad Isten-
nek törvénye ellen, megtagadja Is-
tent és az Úr Jézus Krisztust, lábbal 
tapos vérén, és megveti engesztelő 
áldozatát. Látta az igazaknak dicső-
séggel való megkoronázását, a gono-
szok elkülönítését az Úr jelenlététől, 
és tűz által való megmentésüket. – A 
megváltás története, 32.

Énok élete az elcsüggedt hűsége-
seket arra tanította, hogy habár rom-
lott és bűnös emberek között lak-
nak, akik nyíltan és vakmerően fellá-
zadtak Isten ellen, Teremtőjük ellen, 
mégis ha engedelmeskednek Neki 
és hisznek a megígért Megváltóban, 
a hűséges Énokhoz hasonlóan igaz-
ságosan cselekedhetnek, és Isten el-
fogadja őket, és végül felemeli dicső 
trónjára.

Énok, aki elkülönült a világtól, 
és idejének nagy részét imában és Is-
tennel való kapcsolatban töltötte, Is-
tennek utolsó időben élő népét áb-
rázolja, akik elkülönülnek a világtól. 
Az igazságtalanság rettenetes mér-
tékben erőt fog venni a földön. Az 
emberek követni fogják romlott szí-
vük minden elgondolását, és álböl-

cselkedésükben és lázadásukban a 
menny tekintélye ellen támadnak.

Istennek népe elkülönül a körü-
löttük élők igazságtalan szokásaitól, 
és igyekszik a tiszta gondolkodás-
ra és az Ő akaratához való szent al-
kalmazkodásra mindaddig, amíg is-
teni képmása visszatükröződik ben-
nük. Énokhoz hasonlóan alkalma-
sakká válnak a mennyei átváltozás-
ra. Mialatt igyekeznek tanítani és fi-
gyelmeztetni a világot, nem alkal-
mazkodnak a hitetlenek lelkületéhez 
és szokásaihoz, hanem kárhoztatni 
fogják őket szent beszélgetésük és 
jó példájuk által. Énoknak a menny-
be való elragadtatása közvetlenül a 
világnak vízözön általi elpusztulása 
előtt ábrázolja az összes élő igazak-
nak elragadtatását a földről, mielőtt 
az tűz által megsemmisülne. A szen-
tek meg fognak dicsőülni gyűlölőik 
szeme láttára, akik gyűlölték őket Is-
ten igaz parancsolatai iránti hűséges 
engedelmességük miatt. – A megvál-
tás története, 33.

Énok szent ember volt, őszin-
te szívvel szolgálta Istent. Felismer-
te az emberi család romlottságát, 
ezért elkülönült Kain leszármazotta-
itól, és megfeddte őket nagy gonosz-
ságukért. Éltek a földön olyanok, 
akik elismerték, félték és imádták Is-
tent. Az igaz Énokot azonban annyi-
ra bántotta az istentelenek növekvő 
gonoszsága, hogy nem akart velük 
naponta érintkezni, attól félve, hogy 
befolyásolja őt hűtlenségük, és gon-
dolatban nem tud oly tisztelettel Is-
tenre tekinteni, amely az Ő magasz-
tos jelleméhez illik. Lelkében gyöt-
rődött, amidőn naponta látta, ho-
gyan tapossák lábbal Isten tekinté-
lyét. Úgy döntött, hogy különválik 
tőlük, és idejének legnagyobb ré-
szét magányban tölti, melyet elmél-
kedésnek 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 irány-
zat, amely szervezetek munkájá-
val akarja helyettesíteni a személyes 

erőfeszítést. Az emberi elme köny-
nyen hajlik az összpontosításra és 
tömörülésre, nagy templomok és in-
tézetek alapítására. A többség rábíz-
za a jótékonysági munkát az általuk 
kiválasztott egyesületekre. Okot ta-
lálnak a világtól való elzárkózásra, 
szívük önző és érzéketlen lesz. Az Is-
ten és ember iránti szeretet kihal lel-
kükből.

Krisztus személyes munkát bí-
zott 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 köve-
telményeit. – A nagy Orvos lábnyo-
mán, 102-103.

Nap mint nap meg kell harcol-
nunk a hit nemes harcát. Nap mint 
nap ad nekünk munkát, és bár nem 
látjuk a kezdetből a véget, napon-
ta meg kell vizsgálnunk magunkat, 
hogy meglássuk: az igazságosság 
ösvényén járunk-e. Jézusra tekint-
ve kell küzdenünk, hogy győzzünk, 
mert Ő minden kísértésben mel-
lettünk lesz, hogy győzelmet adjon 
nekünk. Minden nap olyan legyen 
előttünk, mintha az lenne az utol-
só napunk, amelyen kiváltságunk, 
hogy Istenért dolgozzunk. Időnk 
nagy részét töltsük imával, hogy 
Krisztus erejében munkálkodhas-
sunk. Így járt Énok is Istennel. Az 
által figyelmeztette és feddte a vilá-
got, hogy igazságos jellemet nyilvá-
nított ki előttük.

Valljuk, hogy hiszünk Krisztus 
közeli eljövetelében. Ünnepélyes fe-
lelősség nyugszik rajtunk, mert egy 
veszendő világot kell figyelmez-
tetnünk a gyorsan közeledő ítélet-
re. Nem szabad elhanyagolnunk fe-
lelősségünket; hordoznunk kell a 
munka terhét. Az énnek láthatatlan-
ná kell válnia és Krisztusnak kell lát-
hatóvá lennie. Mint hűséges, enge-
delmes gyermekek, kövessük a vilá-
gosságot, és tükrözzük vissza értékes 
sugarait másoknak!… Óh, ismer-
jük fel, hogy az egész menny érde-
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kelt a világ megváltásában! Legyen 
szent buzgalmunk, hogy Jézust kö-
vessük!…

Krisztus hitvalló követői felelős-
séggel tartoznak a világ figyelmezte-
téséért. Hogyan végezzük ezt az ün-
nepélyes munkát, amely ránk van 
bízva? Meg kell aláznunk magunkat 
Isten előtt és ne kövessük az embe-
rek elgondolásait. A világ elé kell áll-
nunk, 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 Prófé-
taság Lelke kinyilatkoztatott neki. 
Néhányan hittek szavainak és el-
fordultak gonoszságuktól, félték 
és szolgálták Istent. Felkeresték 
Énokot, aki oktatta őket, imádko-
zott velük és értük, hogy Isten ki-
nyilatkoztassa nekik akaratát. Meg-
határozott 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 go-
noszoktól sem különítette el ma-
gát teljesen. Időnként találkozott 
az igazakkal és a gonoszokkal is, és 
azért munkálkodott, hogy az isten-
teleneket elfordítsa gonosz útjaik-
tól és megtanítsa nekik Isten félel-
mét; míg azokat, akik ismerték Is-
tent, arra tanította, hogyan szolgál-
hatják Őt még tökéletesebben. Mi-
után bizonyos időt töltött a nép kö-
rében, tanítása és példája által mun-
kálkodott érdekükben, ismét visz-
szavonult magányába, mert éhe-
zett és szomjazott mennyei isme-
ret után, melyet csupán Isten adhat. 
– The Signs of the Times, 1879. feb-
ruár 20.

Az Úr szerette Énokot, mivel áll-
hatatosan követte Őt, visszariadt a 
gonoszságtól, és valóban kereste a 
menny ismeretét, hogy tökéletesen 
cselekedhesse az Ő akaratát. Igyeke-
zett még szorosabban egyesülni Is-
tennel, akit félt, tisztelt és imádott. 
Isten nem engedte meg, hogy Énok 

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

Csodálatos eredmények
Énok üzenete és mennybe ra-

gadtatása 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 ta-
nítóik, akik az élet ösvényére oktat-
ták őket, mert Énok és Noé keresz-
tények voltak. Az örömhír előírásait 
Mózes harmadik könyve tartalmaz-
za. Isten most is feltétlen engedel-
mességet kíván, mint akkor. Meny-
nyire elengedhetetlen, hogy megért-
sük e szó jelentőségét!

Ha feltesszük a kérdést: Mi az ín-
ség oka a gyülekezetben? A válasz 
ez: Megengedjük, hogy gondolata-
ink elterelődjenek az Igéről. Ha Is-
ten szavával, mint lelkünk eledelével 
táplálkoznánk, ha tisztelettel és alá-
zattal fogadnánk be, akkor nem len-
ne szükség a sok és ismételt bizony-
ságtételre. Megértenénk a Szentírás 
világos kijelentéseit és átültetnénk a 
gyakorlati életünkbe.

A Biblia élő elvei olyanok, mint 
az élet fájának levelei, melyek a nem-
zetek gyógyítására szolgálnak…

Mikor Sátán erőlteti ránk a gon-
dolatait, akkor ha ragaszkodunk az 
„Így szól az Úr”-hoz, a Magasságos 
bevon minket titkos sátrába.

Sokan nem követik szent példa-
képünket, mivel csak igen keveset 
tanulmányozzák jellemének félre-
ismerhetetlen vonásait. Sokan tele 
vannak tervekkel, mindig tevéke-
nyek, és nincs idejük vagy helyük Jé-
zus számára, hogy meghitt, kedves 
barátjuk lehessen. Nem visznek elé-
je minden gondolatot és tettet, nem 
kérdik meg: Ez-e az Úr útja? Ha ezt 
tennék, Istennel járnának, mint ré-
gen Énok. – Bizonyságtételek, 6. kö-
tet, 392-393.
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a halállal, nem azért, mert mi látunk, 
de azzal a bizonyossággal, hogy Is-
ten lát minket; nem azért, mert min-
den választ tudunk, hanem mert Ő 
ismer minket. Ez a hit valódi jelen-
tése. A hit olyan dolgokkal foglalko-
zik, amik nem láthatóak és olyanok-
ban reménykedik, amelyek nem kéz-
zel foghatóak. A hitet nem csak el-
méletileg kell megtanulni; gyakor-
latilag is meg kell tapasztalnunk éle-
tünkben. Pál apostol ezt írta: „Mert 
az Istennek igazsága jelentetik ki ab-
ban hitből hitbe, miképpen meg van 
írva: Az igaz ember pedig hitből él” 
(Róma 1:17).

Miért olyan fontos, hogy hit-

ből éljünk? Mi a szerepe a hitnek a 
győzelemben? János apostol kijelen-
ti, hogy „mindaz, ami Istentől szüle-
tett, legyőzi a világot; és az a győze-
delem, amely legyőzte a világot, a mi 
hitünk” (1 János 5:4).

„Hit által kiegyenlíthető a jellem 
minden fogyatékossága; megtisz-
títható minden foltja, helyrehozha-
tó minden hibája; fejleszthető min-
den jó vonása.” – Az apostolok törté-
nete, 386.

„A gonosz leküzdésének munká-
ját hit által kell véghezvinni. A csata-
mezőre lépők szükségét fogják érez-
ni annak, hogy felöltsék magukra Is-
ten teljes fegyverzetét. A hit pajzsa 

Egyszer egy éjjel kigyulladt egy 
ház és egy kisfiú a tetőre menekült. 
Az apja az udvaron állt kitárt karok-
kal, és hívta a fiát: „Ugorj le! Elkap-
lak.” Tudta, hogy a fiúnak le kell ug-
rania, hogy megmentse az életét. 
Azonban a kisfiú mindenütt csak 
lángokat, füstöt és sötétséget látott. 
Elképzelhetjük, hogy mennyire félt 
leugrani a tetőről. Az apa ismét fel-
kiáltott: „Ugorj le, elkaplak!” De a 
fiú tiltakozott: „Apa, nem látlak té-
ged!” 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 
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lesz a védelmük, amelynek segítsé-
gével felettébb diadalmaskodni fog-
nak.” – Isten csodálatos kegyelme, 33.

Ábrahám ezt a hitet mutatta be, 
ami győzelmet ad a világ felett. Mi-
ért hívták Ábrahámot a hűségesek 
atyjának? Amikor egy embert vala-
milyen dolog atyjának nevezünk, azt 
értjük alatta, hogy ő találta fel vagy 
nagy összeget adományozott, hogy 
az a dolog létrejöhessen. Hippok-
ratészt az orvostudomány atyjának 
nevezik, Edisont az elektromosság, 
Karl Benzt pedig a gépkocsik atyjá-
nak. Mi a helyzet Ábrahámmal? Ho-
gyan lett ő a hűségesek atyja? Ismer-
nünk kell az élettapasztalatait ahhoz, 
hogy megértsük a hitét. Ha olyan hi-
tet akarunk, ami győzelmet arat a vi-
lág felett, akkor az Ábrahám hitével 
kell bírnunk.

Ábrahám elhívása
Ábrahám elhívásáról 1. Mózes 

12:1-3. verseiben olvashatunk, ami-
kor ki kellett mennie atyja házából. 
„És monda az Úr Ábrámnak: Eredj 
ki a te földedből, és a te rokonsá-
god közül, és a te atyádnak házából, 
a földre, amelyet én mutatok néked. 
És nagy nemzetté tészlek, és megál-
dalak téged, és felmagasztalom a te 
nevedet, és áldás leszesz. És megál-
dom azokat, akik téged áldanak, és 
aki téged átkoz, megátkozom azt: és 
megáldatnak tebenned a föld min-
den nemzetségei.”

Ur, a káldeusok földje a bálvány-
imádás központja volt. A föld ter-
mékenysége nagyon előnyös volt 
a gyors meggazdagodáshoz. Azon-
ban Isten ezt mondta Ábrahámnak: 
„Gyere ki onnan. Amint elindulsz, 
meg fogom mutatni, hogy hol van az 
a hely, amit neked adok.” Mi volt Áb-
rahám válasza? Elkezdte csomagolni 
mindazt, amije volt. El tudjátok kép-
zelni közvetlen családtagjainak reak-
cióját? Rokonai minden bizonnyal 
megkérdezték tőle: „Miért csoma-
golsz?” „Elköltözök.” „Hová mész?” 
„Majd Isten megmutatja.” „Termé-
keny a föld?” „Nem tudom.” „Mondj 
valamit arról a földről, ahová mész!” 
„Nem tudok. Csak annyit tudok, 
hogy Isten azt akarja, hogy oda men-
jek, és Ő velem lesz.” Mit gondolhat-
tak 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 mond-
ja: „Hit által engedelmeskedett Áb-
rahám, mikor elhívatott, hogy men-
jen ki arra a helyre, amelyet örökö-
lendő vala, és kiméne, nem tudván, 
hová megy” (Zsidók 11:8).

„Ábrahám feltétlen engedelmes-
sége a hit legszembeszökőbb bizo-
nyítéka az egész Szentírásban. Szá-
mára a hit ’a reménylett dolgok va-
lósága, a nem látott dolgokról való 
meggyőződés’ volt (Zsidók 11:1). 
Az isteni ígéretben bízva, teljesülé-
sére nézve a legcsekélyebb külső bi-
zonyíték nélkül, otthagyta otthonát, 
rokonságát, szülőföldjét és elvándo-
rolt, hogy kövesse Istent, amerre ve-
zetni fogja. ’Hit által lakott az ígé-
ret földjén, mint idegenben, sáto-
rokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, 
ugyanazon ígéretnek örökös társai-
val’ (Zsidók 11:9).

A próba, melyet Ábrahám kiál-
lott, nem volt könnyű; Isten nem 
csekély áldozatot követelt tőle. Szo-
ros kötelékek fűzték őt hazájához, 
rokonságához és otthonához, de 
nem habozott, hanem engedelmes-
kedett a hívó szónak. Nem kérde-
zősködött az ígéret földjét illető-
leg, vajon földje termékeny, éghajla-
ta egészséges-e; vajon azon a földön 
kellemes környezet vár-e rá, és sze-
rezhet-e ott vagyont, gazdagságot. 
Isten felszólította őt, szolgája pedig 
engedelmeskedett; a földön azt tar-
totta a legjobb helynek, melyet Isten 
jelöl ki számára.” – Pátriárkák és pró-
féták, 112-113.

Miért parancsolta az Úr Ábra-
hámnak, hogy jöjjön ki rokonsá-
ga közül egy olyan földre, amelyet 
nem ismert? A Prófétaság Lelké-
nek írásában megtaláljuk a választ: 
„Azért, hogy Isten előkészíthes-
se Ábrahámot nagy megbízatására, 
szent beszédének megőrzésére, Áb-
rahámnak el kell szakadnia ifjúsá-
ga környezetétől. Ugyanis rokona-
inak és barátainak befolyása zava-
rólag hatna arra a kiképzésre, mely-
ben az Úr őt részesíteni kívánta. Mi-
után Ábrahám bizonyos értelem-
ben összeköttetésben állott a meny-
nyel, idegenek között kellett élnie. 

Kiváltságos, sajátos jellemmel kel-
lett bírnia, mely a világétól külön-
bözik. Eljárását nem is magyaráz-
hatta meg úgy, hogy barátai megért-
hessék. Lelki dolgokat csak lelkiek 
érthetnek meg; indítékait és tetteit 
bálványimádó rokonsága nem ért-
hette meg, sőt fel sem foghatta.” – 
Pátriárkák és próféták, 112.

A hit útja
Ábrahám engedelmeskedett Is-

ten hívásának, és elköltözött Urból 
Háránba. Ott tartózkodott atyja, 
Tháré haláláig. Azután az isteni Hang 
arra biztatta, hogy folytassa tovább 
útját, ezért ő és családja maguk-
kal vitték „minden szerzeményöket, 
amelyet szereztek vala, és a cselé-
deket, akikre Háránban tettek vala 
szert” (1 Mózes 12:5), akiket a misz-
sziómunka által nyertek meg.

Ábrahám, ahová ment, minden-
ütt oltárt épített az Úrnak, így a kö-
vetkező állomásnál, Béthelnél is ezt 
tette. Amint dél felé folytatta út-
ját, szárazsággal kellett szembenéz-
nie, de nem kérdőjelezte meg az is-
teni gondviselés vezetését. Nem en-
gedte meg a körülményeknek, hogy 
megingassák Isten szavába vetett hi-
tét. Ideiglenes menedéket keresett 
Egyiptomban, hogy megmenekül-
jön 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 Is-
tenbe vetett hitéről, miután ő tovább 
költözött onnan.

Az ima életének ma éppúgy meg 
kell látszódnia Isten maradék egyhá-
zában. „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, magu-
kért és gyermekeikért. Az atya, mint 
a család papja, vigye áldozatát Isten 
oltárára, reggel és este, miközben az 
anya és a gyermekek imában és dics-
énekekben egyesülnek vele. Ilyen 
otthonokban Jézus szívesen tartóz-
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kodik.” – Pátriárkák és próféták, 133.
„Minden családban legyen meg-

határozott ideje a reggeli és esti áhí-
tatnak. Helyénvaló, hogy a szülők 
még reggeli előtt maguk köré gyűjt-
sék gyermekeiket, megköszönve 
mennyei Atyjuknak, hogy megőriz-
te őket az éjszaka folyamán, és hogy 
segítségét és védelmét kérjék az előt-
tük álló nap nehézségeihez. Ugyan-
így, amikor eljön az este, úgy illik, 
hogy szülők és gyerekek újra egybe-
gyűljenek Őelőtte, és megköszönjék 
az elmúlt nap áldásait.

A családi áhítatot nem szabad a 
körülményektől függővé tenni. Nem 
engedhetjük, hogy időnként elma-
radjanak az imák, és a sok tenniva-
ló miatt elhanyagoljuk az imádsá-
got. Ha így teszünk, azt a benyomást 
keltjük gyermekeinkben, hogy az 
imának nincs különösebb jelentősé-
ge. 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 ten-
nivalók terhe, soha ne mulasszátok 
el összegyűjteni családotokat Isten 
oltára előtt! Kérjétek otthonotokra 
a mennyei angyalok oltalmát! Ne fe-
ledjétek, hogy szeretteitek mindnyá-
jan 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 lege-
lő már nem elegendő az állataiknak; 
szükséges volt az elválás. Bár Ábra-
hám volt az idősebb és Isten őt hívta 
el, mégis megadta Lótnak az elsőbb-
séget, hogy ő válasszon, hol szeret-
ne 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).

Így nyilvánult meg Ábrahám ne-
mes, önzetlen lelkülete. Hasonló kö-
rülmények között mennyien ragasz-
kodtak volna mindenáron jogaikhoz 
és előnyeikhez! Hány család ment 
már ezen tönkre! Hány gyülekezet 
szakadt pártokra és hozott gyaláza-
tot az igazságra!... Egyenlő udvari-
asság embertársainkkal szemben, az 
a készség, hogy úgy bánjunk velük, 
mint ahogyan szeretnénk, hogy ve-
lünk bánjanak, eltörölné az élet ter-
heinek felét. Az öndicsőítés szelle-
me: Sátán szelleme; azonban akiben 
Krisztus szeretete él, az irgalmat gya-
korol és nem keresi a maga hasznát.” 
– Pátriárkák és próféták, 119-120.

Ez az önzetlen lelkület nyilvá-
nult meg akkor is, amikor Ábrahám 
Sodoma lakosaiért közbenjárt Isten-
nél.

Ábrahám legnagyobb téve-
dése

Ábrahám, mielőtt a hűségesek 
atyja lett, egy súlyos hibát követett el 
azzal, hogy nem várta meg, hogy Is-
ten cselekedjen. Azt gondolta, hogy 
ő és felesége tudnak „segíteni” Is-
tennek, hogy beteljesítse ígéretét, 
hogy leszármazottai nagy nemzet-
té legyenek. Mivel már öregek vol-
tak, megegyeztek abban, hogy Áb-
rahámnak cselekednie kell és felesé-
gül kell vennie Hágárt, Sára szolgá-
ját, hogy megszülje a fiát. Ez a ballé-
pés nagyon sok nehézséget okozott a 
családi körben.

Isten ígérete beteljesedik
Bár Sára már túl volt azon az 

életkoron, amikor gyermeke szü-
lethetett volna, és Ábrahám is idős 
korú volt, de csoda történt és Isten 
ígérete szerint fiuk született. Az üd-
vösség legfontosabb örökségét Áb-
rahám hagyta leszármazottaira, és 
ez a hit cselekedete volt, ami abban 
nyilvánult meg, hogy hajlandó volt 
feláldozni Istennek a csodagyere-
ket, Izsákot. „Hit által áldozta meg 
Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, 
és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, 
ki az ígéreteket nyerte, Akinek meg 
volt mondva: Izsákban nevezte-
tik néked mag; Úgy gondolkozván, 
hogy az Isten a halálból is képes fel-
támasztani, miért is őt példaképpen 

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 szí-
vet megtörte, ősz fejét örök bánatba 
döntötte volna; azonban a parancs 
úgy szólt, hogy saját kezével oltsa ki 
fia életét. Ezt félelmetes lehetetlen-
ségnek tartotta.” – Pátriárkák és pró-
féták, 138.

Sok gyötrelmes ima után Áb-
rahám elindult szeretett fiával a há-
romnapos 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 gondos-
kodik az égőáldozatra való bárány-
ról’ (1 Mózes 22:7-8).

A kijelölt helyen oltárt építet-
tek és ráhelyezték a fát. Azután Áb-
rahám, reszkető ajakkal, feltárta fia 
előtt Isten üzenetét. Izsák rémü-
lettel és ámulattal hallgatta végze-
tét; azonban nem ellenkezett. Ha 
akarja, elmenekülhetett volna sor-
sa elől, a bánattól sújtott agg fér-
fi, akit a három rettenetes nap küz-
delme kimerített, nem viaskodha-
tott volna az életerős ifjúval. Azon-
ban Izsákot gyermekkora óta kész-
séges, bízó engedelmességre nevel-
ték, és midőn Isten terve feltárult 
előtte, készségesen engedelmeske-
dett. Osztozott Ábrahám hitében, 
és érezte, hogy megtiszteltetés ré-
szére, hogy áldozatul adhatja életét 
Istennek. Gyengéden igyekezett az 
atya bánatát enyhíteni, reszkető ke-
zét erősíteni, hogy őt a kötéllel az 
oltárhoz köthesse.

Elhangzottak utolsó szerető sza-
vaik, megpihent utolsó ölelésük, 
utolsó könnyük. Az atya feleme-

2.felolvasás−Ábrahám–Ahűségesekatyja
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li kését, hogy leölje fiát, de keze hir-
telen 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 is-
tenfélő 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 meg-
akadt kost’, azt előhozta és ’azt 
áldozá meg égőáldozatul az ő fia he-
lyett.’ Örömében ujjongva új nevet 
adott e szent helynek: ’Jehova-jireh’: 
’Az Úr hegyén a gondviselés’ (1 Mó-
zes 22:13-14).” – Pátriárkák és prófé-
ták, 142.

Tanulságok Ábrahám 
életéből

1. Feltétlen engedelmesség
„Ábrahám feltétlen engedelmes-

sége a hit legszembeszökőbb bizo-
nyítéka az egész Szentírásban.” – 
Pátriárkák és próféták, 112.

„Azóta is, Ábrahámhoz hason-
lóan, sokan kerülnek a próbák mér-
legére… [Isten] esetleg megkíván-

ja tőlük, hogy va-
gyont és tisztessé-
get nyújtó pályá-
ról mondjanak le, 
hogy hagyják el ro-
konszenves és hasz-
nos összeköttetése-
iket, váljanak meg 
rokonaiktól és lép-
jenek olyan útra, 
amely az önmegta-
gadás, nehézségek, 
kemény küzdelmek 
és áldozatok ösvé-
nyének látszik. Is-
ten munkát ad szá-
mukra.” – Pátriár-
kák és próféták, 113.

2. Az ima élete
„ Ábrahámnak, 

Isten barátjának 
élete az imának éle-
te volt… Apák és 
anyák, gyűjtsétek 
magatok köré gyer-
mekeiteket min-
den reggel és este, 
és alázatos könyör-

gésben emeljétek fel szíveteket Is-
tenhez segítségért. Szeretteiteket 
kísértések és próbák veszik körül. 
Mindennap bosszúságok érik az if-
jút és öreget egyaránt. Akik türel-
mes, szerető, vidám életet akarnak 
élni, azoknak imádkozniuk kell. A 
győzelmet csak határozott, megin-
gathatatlan célkitűzéssel, állandó 
éberséggel és Isten folytonos segít-
ségével 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, ha-
nem mindenki a másokét is” (Filippi 
2:4).

4. Az elveszendő lelkek iránti 
szeretet

Bár Ábrahám gyűlölte Sodoma 
bűneit, „de a bűnösöket szerette vol-
na megmenteni. Sodoma iránti mély 
részvéte arra tanítson bennünket, 
hogy mi is így aggódjunk megtéret-
len embertársainkért. Utáljuk, ke-
rüljük a bűnt, de legyünk részvéttel 
és szeressük a bűnöst. Körülöttünk 
mindenütt lelkek rohannak vesztük-
be; ez oly reménytelen és rettenetes, 

mint Sodoma pusztulása. Minden-
nap, minden órában sok-sok ember 
számára zárul le örökre a kegyelem 
ideje. De hol hallhatók a figyelmez-
tető, könyörgő szavak, melyek a ret-
tenetes sors elől menekülésre kész-
tessék a bűnöst? Hol látunk segí-
tő kezeket, hogy visszarántsák őket 
az örök halál karjaiból? Hol van-
nak azok, akik alázatosan és állhata-
tos hittel könyörögnek érettük Isten-
hez?” – Pátriárkák és próféták, 129.

5. Az atya, aki jól igazgatta ott-
honát

„Isten pedig így igazolja a hű pát-
riárkát: ’Hallgata Ábrahám az én sza-
vamra és megtartotta a megtartan-
dókat, parancsolataimat, rendelése-
imet és törvényemet.’ ’Mert tudom 
róla, hogy megparancsolja az ő fia-
inak és házanépének ő utána, hogy 
megőrizzék az Úrnak útát, igazságot 
és törvényt tévén, hogy beteljesítse 
az Úr Ábrahámon, amit szólott fe-
lőle’ (1 Mózes 26:5; 18:19). … Áb-
rahám sosem árulná el az igazságot, 
önző érdekeiért.” – Pátriárkák és pró-
féták, 129-130.

6. Cselekvő hit
Amikor Isten megparancsolta a 

pátriárkának, hogy áldozza fel egy-
szülött fiát, hit által engedelmeske-
dett.

7. Egy bizonyság az egész vi-
lágegyetem részére

„Az Ábrahámtól megkívánt áldo-
zat nemcsak saját java, nemcsak a jö-
vendő nemzedékek érdekében tör-
tént; a bűntelen világok és a menny 
értelmes lényei okulására is szolgált. 
Krisztus és Sátán között folyó küz-
delem – az a sík, amelyen a megvál-
tás terve megvalósul – az egész világ-
egyetem tankönyve…

Még az angyalok is nehezen ér-
tették meg a megváltás csodáját – 
nem foghatták fel, hogy a menny Pa-
rancsnokának, Isten Fiának meg kell 
halnia a bűnös emberért… Midőn 
[az atya] fiát éppen leölni készült és 
karját a mennyei szózat feltartóztat-
ta – Izsák helyett pedig a kost áldoz-
ta meg, melyről Isten gondoskodott 
–, akkor derült fény a megváltás tit-
kára, 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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Atyja otthonában
József története az egyik legmeg-

rendítőbb és legkalandosabb elbeszé-
lés, amit a Bibliában találhatunk. Csa-
ládja sok szempontból rosszul műkö-
dött. Édesanyja, Rákhel és édesapja, 
Jákob nagyon szerette őt, de testvérei 
irigykedtek rá és gyűlölték.

Jákob bűne megbocsátást nyert. 
A csalás, árulás, hamisság és jellemé-
nek más hitványabb vonásai eltűntek 
az élet kemencéjében, és végül aty-
ja és nagyatyja hite mutatkozott meg 
életében. Ennek ellenére ez a bűne és 
a többnejűség, ami családjában jelen 
volt, meghozta keserű gyümölcseit. 
Feleségei állandóan féltékenyek vol-
tak egymásra; fiai veszekedtek, türel-
metlenek voltak és az önuralom hi-
ánya mutatkozott meg náluk. Ezek a 
körülmények elszomorították Jáko-
bot, fájdalmat és aggodalmaskodást 
okoztak neki.

József születése balzsam volt az 
idős pátriárka szívének, a menny aján-

déka, hogy vigasztalja és biztassa őt. 
József különbözött testvéreitől. „Fel-
tűnően szép külsője – úgy látszott – 
kisugárzása volt a benső, a lélek és a 
szív szépségének… Jellemtulajdon-
ságai, amelyek később Egyiptomban 
annyira kitüntették, megmutatkoz-
tak mindennapi életében is. Szolgálat-
kész, hű és őszinte volt.” – Pátriárkák és 
próféták, 205-206.

József atyja otthonában hűséges, 
kedves és előzékeny volt, és ezek a tu-
lajdonságai felkészítették őt egy na-
gyobb feladatra.

Rabszolgaként eladva
József bátyjai hónapok óta távol 

voltak otthonuktól. Annak érdekében, 
hogy nyájaiknak megfelelő legelőt ta-

láljanak, messzire kellett vándorolni-
uk. 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 testvére-
it. Boldog volt és nagyon örült ennek 
a lehetőségnek, hogy láthatja őket és 
egy kis időt velük tölthet. Bátyjai ke-
gyetlenségének dacára József ugyan-
úgy szerette őket.

József testvérei irántuk tanúsított 
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kedvességét és szeretetét gyűlölettel 
viszonozták. Bosszúvágyó pillantá-
suk, haragjuk, gúnyolódásuk és fenye-
getésük kinyilvánította halálos szán-
dékukat, amitől nagyon megrémült. 
Az a fény, ami az igazak életéből su-
gárzik, zavarja azokat, akik nem tér-
tek meg.

Józsefet bátyjai meg akarták ölni. 
Megragadták, letépték róla díszes ru-
háját, 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 meg-
szabadult: „Nemsokára egy közele-
dő karavánt pillantottak meg. Izmaeli-
ta kereskedők szállítottak tevéiken fű-
szereket és egyéb árukat a Jordán túl-
só vidékéről Egyiptomba. Júda azt ta-
nácsolta, hogy ne hagyják a fiút éhen 
pusztulni, hanem adják el ezeknek a 
pogány kereskedőknek… A testvérek 
beleegyeztek és Józsefet sietve kivon-
ták a kútból.

Mikor József a kereskedőket meg-
látta, rémülten döbbent rá a kegyetlen 
valóságra. A rabszolgasors rosszabb 
volt a halálnál. Kétségbeesésében hol 
az egyik, hol a másik testvéréhez for-
dult, ám minden hiábavaló volt.” – Pát-
riárkák és próféták, 208-209.

Mindig fájdalmas dolog, ha meg-
vetnek, félreértenek és rosszul bán-
nak velünk; de sokkal fájdalmasabb, 
amikor az vet meg és bánik rosszul ve-
lünk, akit szeretünk!

Hosszú volt az út Egyiptomig. 
Egyedül, távol otthonától és azoktól, 
akiket szeretett, és akik szerették őt, 
József azon tűnődhetett: „Hol van Is-
ten ígérete, amit álmaimban adott? 
Meggondolta volna magát?” Útjuk so-
rán Kánaán mellett haladtak el. A tá-
volban feltűntek az ismerős dom-
bok, ahol atyja sátrai álltak. Rettegés 
és kétségbeesés lett úrrá rajta. Fogja-e 
még valaha látni atyját? Felkészület-
lennek érezte magát arra, hogy szem-
benézzen a keserű rabszolgasorssal.

„Gondolatai ezután atyja Istené-
hez szálltak. Gyermekkorában megta-
nulta, hogy szeresse és félje Őt. Atyja 
sátorában, meghitt együttlétben sok-
szor hallgatta elbeszéléseit, lelkébe 
véste annak a látomásnak a történetét, 
melyet ifjúságában kapott, amikor ott-

honából menekülnie kellett. Figyel-
mesen hallgatta, midőn atyja az Úr-
tól 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 tanítá-
sok most mind feléledtek emlékezeté-
ben. József hitt abban, hogy atyái Iste-
ne lesz az ő Istene is. Akkor és ott tel-
jesen átadta magát Istennek és imád-
kozott, hogy Izráel őrzője legyen vele 
száműzetése földjén is.” – Pátriárkák és 
próféták, 211.

Az életben gyakran váratlan dol-
gok történnek, amik észérvekkel gyak-
ran megmagyarázhatatlanok és felfog-
hatatlanok az emberi elme számára. 
Amikor érthetetlen dolgok történnek 
velünk, két lehetőség van: teljesen át-
adhatjuk magunkat Istennek, vagy lá-
zadhatunk Ellene. A döntés a miénk.

Egy idős prédikátorral dolgoz-
tam, aki elmondta egy nyolcéves kis-
fiú történetét. A gyermek gyakran dol-
gozott édesapjával a vasútnál. Szeret-
te apját és megtanulta, hogy boldogan 
és tétovázás nélkül engedelmeskedjen 
neki. Egy napon, amint a vasúti síne-
ken 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 meg-
fordult és meglátta a vonatot, az már 
nagyon közel volt a fiúhoz. Nem volt 
már ideje, hogy kimenekítse a sínek-
ről. 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 ma-
radt. Megmenekült bizalom és enge-
delmesség által, anélkül, hogy megér-
tette volna az okokat.

József sem volt annak tudatában, 
hogy miért éri ilyen megpróbáltatás. 
Szüksége volt arra, hogy átmenjen a 
szenvedés iskoláján, azért, hogy felké-
szüljön a nagyobb hasznosságra, hogy 
beteljesítse Isten tervét életében.

József azonban mégiscsak ember 
volt. Ugyanolyan bűnre való hajlamai 

voltak, mint ma van neked és nekem. 
Neki is voltak hibái, melyeket ki kel-
lett javítania. Otthonában atyja szere-
tettel és gondoskodással halmozta el, 
és hozzászokott ahhoz, hogy kiszol-
gálják, 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 megtanul-
ta, hogy először a kereszt van, és csak 
azután a korona.

Próba Egyiptomban
Egyiptomba érkezésekor Józsefet 

eladták rabszolgának. Tíz évig szol-
gálta 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 Bib-
lia elmondja sikerének titkát: „És az 
Úr Józseffel vala, és szerencsés ember 
vala, és az ő egyiptomi urának házá-
ban vala” (1 Mózes 39:2).

József megdolgozott a sikerért, és 
Isten megáldotta erőfeszítéseit. Soká-
ig tartott, míg jellemének régi elron-
tott, hibás vonásait leküzdötte. Nem 
közvetlen csodától várta a boldogu-
lást. Tudta, hogy a siker nem szerez-
hető meg határozott erőfeszítések nél-
kül. Hűségesen dolgozott azért, hogy 
teljes szívével és erejével megdicsőítse 
Istent és mások áldására legyen. Ami-
kor jólét kísérte erőfeszítéseit, sikerét 
Istennek tulajdonította.

Hallottam egy fiatalember törté-
netét, aki farmon keresett munkát. 
Amikor állásinterjúra ment, a gazda 
megkérdezte tőle, hogy milyen képes-
ségei vannak, amire a fiatalember így 
felelt: „Nyugodtan tudok aludni egy 
viharos éjszakán.” A gazda nem értet-
te, és újból megkérdezte: „Mik a ké-
pességeid?” A válasz ugyanaz volt: 
„Nyugodtan tudok aludni egy viharos 
éjszakán.”

Mivel nem volt más választása, vo-
nakodva állást adott a fiatalembernek. 
Azonban aggályai megszűntek, ami-
kor a fiatalember elkezdett dolgozni, 
és kiderült, hogy becsületes és szor-
galmas 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 ro-

hant, hogy felköltse, hogy megte-
gye a szükséges előkészületeket a far-
mon, amit vihar esetén tenni kell. Is-
mételten kopogtatott az ajtón, de a fi-
atalember nem ébredt fel. A gazda fel-
háborodásában kiment, és azt tervez-
te, hogy reggel elküldi a fiatalembert. 
„Mi haszna van, ha amikor a legna-
gyobb szükségem van rá, nem ébred 
fel, hogy segítsen nekem?” – gondol-
ta. De amikor a gazda ment, hogy be-
takarja a traktort, már betakarva talál-
ta. Amikor a haszonállatokat az istál-
lójukba akarta terelni, az állatok bé-
késen ott voltak a helyükön. Minden, 
amit el akart rendezni a vihar előtt, 
már el volt végezve. Visszaemlékezett 
a fiatalember válaszára és akkor értet-
te meg azt: „Nyugodtan tudok aludni 
egy viharos éjszakán.”

József is ilyen típusú ember volt: 
hűségesen teljesítette kötelességeit és 
képes volt arra, hogy békésen pihen-
jen. Bár mindenféle kísértés vette kö-
rül, nem volt rá hatással a világ kérke-
dése, és nem térítette el kötelességé-
től, hogy hűséges legyen Istenhez.

Ez a viselkedése arra indította 
Potifárt, hogy úgy bánjon vele, mint-
ha a fia lenne és nem mint rabszolgá-
ja. József most a nemzet legkiemelke-
dőbb emberével volt kapcsolatban. 
Bálványimádás, pompa, gazdagság 
és a lehető legmagasabban civilizált 
nemzet kultúrája vette körül. Még-
sem hozott szégyent vallására. Min-
den tettében világosan megnyilvá-
nult, hogy Isten szolgája.

Az ihletés megemlíti, hogy József 
egy jóképű fiatalember volt. Külseje 
felkeltette gazdája feleségének figyel-
mét, és az asszony arra akarta ráven-
ni Józsefet, hogy hágja át Isten törvé-
nyét. Azonban ő előre tudta a követ-
kezményeket, akkor is, ha elutasítja, 
és akkor is, ha elfogadja az ajánlatot. 
Ha elfogadja, akkor a nő megvédi és 
háztartásában biztos helye lesz. Ha el-
utasítja, akkor életét nyomorulttá te-
szi. „Mindeddig szeplőtlenül állott ott 
a pogány ország romlottsága közepet-
te; de vajon hogyan birkózik meg ez-
zel a kísértéssel, mely oly hirtelenül, 
oly nagy erővel és oly megejtően zú-
dul rá?” – Pátriárkák és próféták, 212.

Vigasztaló az a tudat, hogy az an-

gyalok ismerik aggodalmunkat és 
együttéreznek velünk nehéz próbá-
inkban. A történelem ezen jelenete 
is szemük elé tárult. Az Ihletés leírja, 
hogy az angyalok élénk érdeklődés-
sel szemlélték az eseményeket: „An-
gyalok figyelték e belső tusát, feszül-
ten, kimondhatatlan aggodalommal.” 
– Pátriárkák és próféták, 212.

„E pillanatban hozott döntésé-
től függött egész jövője. Vajon győz-e 
a magasztos elv? Kitart-e Istene mel-
lett?” – Pátriárkák és próféták, 212.

Amikor a legkeményebb kísértés-
sel állt szemben, József nem a kényel-
met 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 go-
noszságot és hogyan vétkezném az Is-
ten ellen?” (1 Mózes 39:9).

Miközben életkörülményei for-
málták őt, Józsefnek döntést kellett 
hoznia, hogy hűséges marad. Nem 
volt könnyű legyőzni a kísértést, még 
bibliai hősünknek sem. De ugyanaz-
zal az erővel, ami ma nekünk is fel van 
ajánlva, József képes volt arra, hogy 
szembeszálljon a kísértéssel.

Isten mindannyiunkat fel akar ké-
szíteni 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 gyű-
löletét vonta magára, akit lenyűgözött 
az ifjú külső megjelenése, de nem látta 
meg belső szépségét, és nem tudta ér-
tékelni azt.

Hűségének eredményeként Józse-
fet börtönbe zárták, ahol a börtön-
őrök nagy szigorúsággal bántak vele. 
De az Úr Józseffel volt, és az igazi jel-
leme még a börtön sötétjében is vilá-
gított.

Fogolyból kormányzó
József fogolyként is hűséges és alá-

zatos maradt munkájában, és Isten is 
tovább irányította életét.

Isten gondviselése által József a fá-
raó elé került, aki Józsefben látta meg 
azt az egyedüli embert, aki meg tud-

ja menteni Egyiptomot a közelgő 
aszálytól és éhínségtől. József Egyip-
tom kormányzója és megmentője lett, 
de nemcsak Egyiptomé, hanem a kör-
nyező népeké is, akik máskülönben 
elpusztultak volna a szárazság miatt, 
ami őket fenyegette.

József, Egyiptom kormányzója a 
második ember lett a fáraó után, még-
is kedves, őszinte és hűséges maradt 
mindenben, először is Istenhez, azu-
tán a fáraóhoz is.

Mindazzal a hatalommal, amit ka-
pott, József könnyen bosszút állhatott 
volna testvérein, és Potifár gonosz fe-
leségén is. De nem tette, mert tovább-
ra is szerette azokat, akik nem szeret-
ték őt. Ahelyett, hogy megbüntette 
volna bátyjait, irgalmasságot és jóin-
dulatot tanúsított irántuk, gondosko-
dott róluk, vendégül látta és megvé-
delmezte őket.

Tanulságok József életéből
A kis dolgok jelentősége:

József hűséges volt a kis kötelessé-
gek teljesítésében és a körülötte lévők 
iránti magatartásában is. Úgy élt, mint 
aki tudja, hogy Isten jelenlétében van. 
A kis dolgokban való hűsége felkészí-
tette őt a sikerre; elnyerte Isten és az 
emberek helyeslését.

„Az élet többnyire nem nagy ál-
dozatokból és csodálatos tettekből áll, 
hanem csekély dolgokból. Többnyi-
re oly jelentéktelen dolgok, amelyek 
alig látszanak figyelemre méltóknak, 
jót vagy gonoszt hoznak életünkbe… 
Csak akkor, ha a naponkénti próbák-
ban alapelvek szerint járunk el, nyer-
hetünk erőt, hogy a legveszélyesebb 
és legnehezebb helyzetekben szilár-
dan és hűségesen megálljunk.” – A 
nagy Orvos lábnyomán, 390-391.

Türelem:

Isten nagy bölcsességében nem 
mutatta meg előre Józsefnek a próbá-
kat, melyekkel szembe kell majd néz-
nie. Sok évig várakoztatta, hogy meg-
lássa a dicsőséges napokra vonatkozó 
ígéreteinek beteljesülését.

„Legyetek ti is béketűrők, és erő-
sítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak 
eljövetele közel van” (Jakab 5:8). „Mi-
ként a bátorság, úgy a türelem is dia-
dalt arat; türelmes kitartás a megpró-

3.felolvasás−József-Ahűségesifjú
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báltatások közepette éppúgy nyerhet 
lelkeket Krisztus számára, mint a bátor 
kiállás. Az a keresztény hívő, aki vesz-
teségek és szenvedések alatt türelmet 
és megadást tanúsít, sőt ha a tántorít-
hatatlan hit békességével néz szembe 
a halállal, többet tehet az evangéliu-
mért, mint amennyit egy hosszú élet 
hűséges munkájával elérhetett volna.” 
– Az apostolok története, 318.

Önmegtagadás:

József azért, hogy hűséges le-
gyen Istenhez, akit szeretett, megta-
gadta magától azt a lehetőséget, hogy 
Potifár feleségének kegyét és szerel-
mét megkapja. Közben előre látta, 
hogy hűsége csak üldöztetést és szen-
vedést 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 önmeg-
tagadásában és áldozatkészségében is 
osztoztak.” – Szemelvények, 2. kötet, 199.

Az önmegtagadás azt jelenti, hogy 
nem tesszük meg a rosszat, amire haj-
lamaink vezetnének. Önmegtagadás 
ellenállni a kísértésnek, hogy megto-
roljunk valamit szavainkkal vagy cse-
lekedeteinkkel. Leküzdeni azt a szo-
kást, hogy másokat kritizáljunk. Tü-
relmesnek lenni azokhoz, akiknek ma-

Előfordul-e, hogy elbizonytala-
nodsz, mert nem ismered Isten összes 
tervét veled kapcsolatban? Nem szük-
ségszerű és nem is lehetséges meg-
érteni minden szándékát, mert az Ő 
gondolatai és útjai magasabbak, mint 
a mieink.

Azonban van valami, ami rajtad 
múlik: elhatározni, hogy hűséges le-
szel Hozzá minden körülmények kö-
zött. Határozd el, hogy mindig hiszel 
és bízol benne, mert Ő meg tud bo-
csátani neked és még a legnagyobb hi-
báidat is ki tudja javítani.

Mindent, amit József azért tett, 
hogy ellenálljon a kísértésnek, Is-
tennel egyesített erőfeszítéssel tet-
te. Megtanulta, hogy bármilyen kö-
rülmények között bízzon Istenben, 
és emellett elhatározta, hogy nemet 
mond a kísértésre. Ez nem olyan do-
log, amit csak ő tudott megtenni. Is-
ten 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 Jó-
zsefnek. Nekünk sem könnyű. Amikor 
elmondjuk történetét, könnyűnek tű-
nik, de valójában nem volt az.

Egyiptomban, ahol a fiatalok az ér-
zékiséget és mindenféle földi gyönyö-
röket élvezték, neki döntenie kellett, 
hol fog megállni. Úgy döntött, hogy 
különbözni fog tőlük. Beszédje, visel-
kedése, étrendje, ruházata és az a nap, 
amit megünnepelt, mind különbözött 
a többiektől. És még ha az emberek 
nem is mindig értékelték ezeket a kü-
lönbözőségeket, nem szégyenült meg 
emiatt; Krisztus ragyogott életén át.

Te is különbözöl, mint József ? Jé-
zus ragyog-e rajtad keresztül? Hűsé-
ges, győzedelmes életet élsz?

Erőre van szükségünk ahhoz, hogy 
úgy éljünk, mint Krisztus. Ő megígér-
te: „hanem vesztek erőt” és „hatalmat 
fogtok kapni”. Ahhoz, hogy megnyer-
jük a küzdelmet a bűn felett, szüksé-
günk van Jézusra, hogy az Ő segítsé-
gével áttörjük az önzés és közömbös-
ség erős falát, hogy elérjük és megvál-
toztassuk az emberi szíveket.

Váljon Jézus élő valósággá életem-
ben és életedben, amint ez József éle-
tében volt! Ő hamarosan eljön, hogy 
hazavigyen minket. Itt az ideje, hogy 
világítsunk!

gatartása bosszantó és próbára tevő. 
Elvégezni a nehéz munkát, amit senki 
más nem akar elvégezni, nem dicsére-
tért vagy kötelességből, hanem azért, 
mert Isten várja tőlünk, hogy megte-
gyük azt rendületlen hűséggel. Ön-
megtagadás az, hogy másoknak szol-
gálunk, miközben az „én” azért harcol 
velünk, hogy magunknak szolgáljunk.

Szeretet:

József Krisztust ábrázolja. Ő sze-
rette azokat, akik nem érdemelték 
meg szeretetét, azokat, akik megvetet-
ték és elutasították. A szeretet képesí-
tette arra, hogy megbocsásson azok-
nak, akik rosszul bántak vele, és meg-
mentse őket.

József megtapasztalta Jézus szere-
tetét, és így az élet forrásának, Jézus 
szeretetének közvetítője lett.

Akkor és csak akkor leszünk képe-
sek szeretni és megbocsátani, amikor 
megértjük, hogy Isten szeret minket 
és megbocsát nekünk.

Befejezés
Isten tud dolgozni a hiányossága-

inkkal; Ő ki tudja javítani hibáinkat.
Hiányosságai ellenére József győz-

tes volt. Ez a hűséges fiatalember Isten 
kezébe helyezte életét, és elhatároz-
ta, hogy engedi neki, hogy Ő irányít-
sa életét.
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Az ajándék
Mózes életettörténete bejár-

ta az egész világot, sok generáció 
és megannyi kultúra tiszteletét és 
csodálatát elnyerte. „Mózes” az a 
név, amely az egész zsidó társadal-
mat büszkeséggel és örömmel tölti 
el a híres szabadító nagysága és ki-
válósága miatt. Viszont azon kívül, 
amit a világ tud Mózesről, vagy 
bármi, amit a zsidó hagyomány ki-
hangsúlyoz Istennek erről a nagy 
emberéről, van egy gyönyörű bib-
liai történet, amit még a gyerme-
kek is tudnak – a kis gyékénykosár 
története, benne a pici síró Mózes-
sel.

Izráel Istene gyengéden vigyá-
zott 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.

Az alattomos rendelet
Mózes akkor került előtérbe, 

amikor a fáraó kapzsisága, gyűlö-
lete és személyes bűnös becsvágya 
elérte a csúcspontját. Mózes Isten 
válasza volt a büszkeség betegsé-
gétől szenvedő Egyiptomi biroda-
lomra. Az egyiptomi fáraó azt re-
mélte, hogy József halála kitörli 
nemzetének emlékezetéből József 
Istenét, ami védte és elkülönítet-
te őket. De azt olvassuk, hogy mi-
nél inkább kínozták az egyiptomi 
munkafelügyelők, a robotmesterek 
a zsidó népet, „annál inkább soka-
sodik és annál inkább terjeszkedik 
vala” (2 Mózes 1:12).

Mindig, amikor a nép, amely 
Isten egyháza volt, a legkegyetle-

nebb üldözésekkel nézett szembe 
a különböző királyok és fejedelmek 
uralkodása alatt, ahelyett, hogy lét-
számuk csökkent volna, megsok-
szorozódott. Így jutott el Isten sze-
retete a lehetséges legtöbb szív-
be – és így történt meg, hogy Mó-
zes Istene a következő nemzedékek 
között nagyon sok hívőnek az Iste-
ne lett.

Isteni gondviselés
A látszat azt mutatta, hogy Mó-

zes rosszkor és rossz helyen szü-
letett. De a menny Istenének nem 
szükséges elmagyaráznia senkinek 
sem az Ő szándékát vagy céljait. 
Ezért ilyen nehéz körülmények kö-
zött Mózes szüleinek – Amramnak 
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álló mint történetíró, mint böl-
csész, költő és hadvezér… Fé-
nyes kilátásai mellett azonban volt 
erkölcsi ereje ahhoz, hogy min-
den földi nagyságot, méltóságot 
és hatalmat elutasítson magától, 
mert inkább az Isten népével való 
együttnyomorgást választotta.” – 
Pátriárkák és próféták, 245.

A bíráskodás
Pontosan akkor, amikor Egyip-

tom népe a változásoktól várta a bi-
rodalom jövőjének megerősítését, 
Mózes megbocsáthatatlan bűnt kö-
vetett el és elárulta a nemzetet.

„Mózes, amikor agyonütöt-
te az egyiptomit, abba a hibába 
esett, melyet atyái is gyakran el-
követtek. Saját kezébe vette azt az 
ügyet, melyre nézve Isten azt ígér-
te, hogy Ő végzi el. Isten nem há-
borúskodással akarta Izráelt meg-
szabadítani, ahogy azt Mózes gon-
dolta, hanem hatalmas ereje által, 
hogy egyedül Őt illesse a dicsőség. 
De azért még ez az elhamarkodott 
cselekedet is tervének megvalósí-
tására szolgált. Mózes ugyanis még 
nem volt felkészülve nagy munká-
jára.” – Pátriárkák és próféták, 248.

Sokak szemében Mózes csele-
kedete törvényes volt, emberi gon-
dolkodásmódon alapult. Az embe-
ri megoldások gyakran sokkal nép-
szerűbbek, mint Isten módszerei, 
mert magukban foglalják az embe-
ri érdemet, és arra vezetik a félre-
vezetett lelket, hogy úgy gondolja, 
saját erejéből kiérdemelheti az üd-
vösséget.

„Mózes elhamarkodottságát és 
meggondolatlanságát, amikor agyon-
ütötte az egyiptomit, egy merész, 
magabízó lélek irányította. A hit Is-
ten erősségében és bölcsességében 
cselekszik, és nem az emberek elgon-
dolásai szerint.” – Fundamentals of 
Christian Education, 344.

Milyen sok embert megöltek, 
megkínoztak, üldöztek vagy kikö-
zösítettek Isten vagy az igazság ne-
vében! Bármikor, amikor minket is 
ugyanilyen érzelmek töltenek el, 
amelyek arra indítanak, hogy eltér-
jünk Isten iránti hitünktől és enge-
delmességünktől, hajlamosak va-
gyunk hasonlóképpen viselkedni 

az egyébként törvényes társadal-
mi, vallási vagy törvényhozó testü-
letek előtt is. Mózesnek, a fáraóje-
löltnek, a kard emberének újjá kel-
lett születnie, mert még nem volt 
készen feladatára. A leendő szaba-
dítónak először a saját magában 
lévő gyűlölettől kellett megszaba-
dulnia. Lelki „műtétre” volt szük-
sége, hogy elvágja a hosszú idő óta 
táplált gyűlöletet az egyiptomi rab-
szolgaság iránt. Mózesnek új szívre 
és új lélekre volt szüksége.

A pusztában
„Mózes egyébként is sok olyat 

tanult Egyiptomban, amit el kellett 
felednie. Körülményei, nevelőany-
jának szeretete, a sok kényeztetés, 
saját méltósága, a szórakozások, a 
rossz szokások, a bálványvallás ti-
tokzatossága, a bálványtiszteletek 
pompája, a csodálatraméltó építke-
zés és szobrászat, mind-mind nagy 
hatással volt a fejlődő ifjúra és bi-
zonyos mértékig nyomot is hagyott 
lelkében, jellemében. Csak az idő, 
a körülmények ilyetén változása és 
az Istennel való kapcsolat oszlat-
hatták el ezeket a benyomásokat. A 
tévelygések megtagadása, az igaz-
ság maradéktalan elfogadása élet-
halál harcot jelentett Mózesnek, 
de mellette volt Isten, aki mindig 
segít, amikor a küzdelemhez ke-
vés az emberi erő.” – Pátriárkák és 
próféták, 248-249.

Ha megnézzük Mózes élettör-
ténetét, könnyen észrevehetjük, 
hogy az élete 40 éves időszakok-
ra 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 szük-
ségesnek látta, hogy további 40 
évet töltsön azzal, hogy eltávolítsa 
az Egyiptomban szerzett rossz be-
nyomásokat Mózes szívéből.

„Ilyen tapasztalatot nyert Mó-
zes negyvenévi pusztai átformálódá-
sa alatt, és ennek elnyeréséhez a Vég-
telen Bölcsesség nem tartotta túl 
hosszúnak az időt, és túl nagynak 
az árat.” – Előtted az élet, 61.

és Jokébednek – a hite erősebb lett 
és az Úr megjutalmazta bátorságu-
kat. Jokébed hite az emberi érvelés 
felett állt, ezért Isten elküldte an-
gyalait, hogy védelmezzék a gyer-
meket, akinek nagyon fontos kül-
detést szánt. Éppen azt a rendele-
tet érvénytelenítette a Gondvise-
lés, amelynek szándékában állt el-
pusztítani a gyermekes.

Mózes, az egyiptomi állam-
polgár

Amint a kis gyékénykosár ma-
gányosan ott úszott a Nílus vizén, 
a szél és a nagy folyó sodrása enge-
delmeskedett Isten akaratának, és 
oda terelte, ahová a fáraó lánya fü-
rödni ment. Először meglepődött 
a kosár láttán, de mikor kinyitotta, 
szívét mélyen és gyengéden meg-
érintette a kis csecsemő látványa. 
Tudta, miről van szó: ez egy hé-
ber kisbaba. Most már Mózesnek 
lett „anyja” és otthona – és innen-
től kezdve Egyiptomnak volt jövő-
je. 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 ki-
használt minden egyes másodper-
cet, számolta a napokat, míg a fáj-
dalmas pillanat eljött, amikor a fiát 
át kellett adnia „királyi anyjának”. 
Mózesnek szembe kellett szállnia a 
legkeményebb próbával, amivel ab-
ban az időben egy ember szembe-
nézhetett.

A fáraó unokájának és trónörö-
kösének fogadta, így Mózes a leg-
magasabb rendű katonai és polgá-
ri nevelésben részesült – mint had-
vezér, a háborúk embere volt. Vé-
gül a nemzeti büszkeség jelképe 
lett. Az emberek által elképzelhe-
tő legnagyobb kilátás és lehetősé-
gek sora tárult fel Mózes előtt; a 
világ vonzása és a fényűző szóra-
kozások 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; tekin-
télyével és képességeivel tündö-
költ a fáraó udvarában. Egyedül-
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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 lelkű-
vé vált, akkor jött el az ideje, hogy 
Isten megbízza kijelölt feladatával. 
A Biblia így nevezi őt: „igen sze-
líd vala, minden embernél inkább, 
akik e föld színén vannak” (4 Mó-
zes 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 különös-
képpen irányítja életét, és minden 
megnyilatkozásában felismerte Őt. 
Tőle várta az erőt a kísértések le-
győzéséhez.” – Előtted az élet, 61.

A vezető
Mózes kiválósága a nagy hiteha-

gyás, az aranyborjú imádása idején 
került felszínre. Szilárdan kiállt a 
nemzet bűne ellen, de irántuk való 
szeretete arra indította őt, hogy 
imádkozzon értük. Ez egy rendkí-
vüli ima volt, a legkülönlegesebb, 
amit egy halandó valaha elmond-
hatott.

„[Mózes] belépett a tábor-
ba, keresztülhaladt a tobzódó tö-
megen; megragadta a bálványis-
tent és a tűzbe vetette. Később por-
rá őröltette, belehintette a hegy-
ről aláömlő patakba, amelynek vi-
zéből azután megitatta az egész né-
pet. Így mutatta be előttük az álta-
luk imádott isten haszontalan vol-
tát.” – Pátriárkák és próféták, 325. 
Ezt jelenti szilárdan kiállni a bűn-
nel szemben. Ez nagyon kegyetlen-
nek tűnhet, de ez volt a helyes eljá-
rásmód, amire az irántuk, mint nép 
iránt tanúsított őszinte szeretete és 
Isten tiszteletéért és dicsőségéért 
való féltékenysége indította.

„E bűn [az aranyborjú imádá-
sa] megbüntetését a szeretet elve 
ugyanúgy megkövetelte, mint az 
igazság és a jog. Isten ugyanis nép-
ének nemcsak védelmezője, hanem 
uralkodója is. Azokat, akik meg-
rögzött lázadók, elpusztítja, ne-

hogy másokat is bűnbe, romlásba 
sodorjanak…

Isten kegyelemből mért szenve-
dést ezrekre, hogy később millió-
kat kíméljen meg a büntető ítélet-
től; vagyis, hogy megmenthesse a 
nagy tömeget, meg kellett büntet-
nie a kisebbet.” – Pátriárkák és pró-
féták, 329-330.

Lévi törzse egyáltalán nem vett 
részt a bálványimádásban. Más tör-
zsekből néhányan, akik bűnt kö-
vettek el, beismerték és megbán-
ták azt. „A másik nagy sereg, leg-
nagyobbrészt a csőcselék, amely 
az aranyborjú gondolatát felvetet-
te, csökönyösen kitartott lázadásá-
ban. Jehovának, ’Izráel Istenének 
nevében’ parancsolta tehát Mózes 
a jobb keze felől állóknak, akiknek 
semmi részük a lázadásban nem 
volt, hogy ragadjanak kardot és öl-
jék meg a megátalkodott lázadó-
kat. ’És elhulla azon a napon a nép-
ből mintegy háromezer férfiú’ (2 
Mózes 32:28). Nem számított sem 
rang, sem rokonság, vagy baráti kö-
telék, meg kellett halniuk mind-
azoknak, akik a hitehagyás értelmi 
szerzői voltak; de kegyelmet kap-
tak mindazok, akik bűnüket meg-
bánva újból Izráel Istenéhez tér-
tek.” – Pátriárkák és próféták, 328.

Mózes jellemépítésének ez volt 
az „igazságszolgáltatás” része. Azu-
tán közbenjárt azokért, akik bűnö-
sök voltak, de megbánták tettüket. 
„Nagy bűnt követtetek el – mondta 
–, most azért felmegyek az Úrhoz, 
talán kegyelmet nyerhetek a ti bű-
neiteknek.” Felment, és Isten előtti 
könyörgésében ezt mondta: „Kér-
lek! Ez a nép nagy bűnt követett el: 
mert aranyból csinált magának is-
teneket. De most bocsásd meg bű-
nöket; ha pedig nem: törölj ki en-
gem a te könyvedből, amelyet ír-
tál” (2 Mózes 32:30-32).

Milyen ima volt ez! Sok éve az 
a vágyunk, hogy „a Mózes és a Bá-
rány énekét” énekeljük, de csak ke-
vesen fogják fel, hogy mi a jelen-
tése ennek az éneknek. Milyen ér-
zelmekkel fog megtelni a szívünk, 
amikor ezt az éneket fogjuk énekel-
ni? Milyen mértékben fogja vissza-
tükrözni ez a dal a személyes föl-
di utazásunkban szerzett tapaszta-

latainkat és próbáinkat? Imádkoz-
tunk-e már úgy, mint Mózes, így 
szólva: „Uram, ha nem hozod visz-
sza a fiamat vagy a lányomat, ha 
nem bocsátod meg a népem, a gyü-
lekezetem bűneit, ha nem fogadod 
el bűnbánatukat, akkor „törölj ki 
engem a te könyvedből, amelyet 
írtál”?

Miután önmagam is tanulmá-
nyoztam a történetnek ezt a ré-
szét, megértettem, hogy nem min-
den ember igazi vezető, aki magát 
vezetőnek tartja, és nem minden-
ki alkalmas arra, hogy vezető le-
gyen. Hajlamosak vagyunk Mó-
zest a kard emberének tekinte-
ni és Áront, a testvérét, mint egy 
feddhetetlen embert, „kiegyensú-
lyozottnak”, értelmesnek, az em-
berek 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 ír-
tál”? Most már látom! A kényelem-
szerető Áron ezzel ellentétben saját 
magát szerette, míg Mózes a nyá-
ját. Áron féltette az életét, Mózes 
nem; Áron nem törődött Izráel 
népével, Mózes kész volt meg-
halni értük – itt volt a különbség. 
Kérem az Úr Jézust, hogy bocsás-
son meg mindannyiunknak, min-
den eset miatt, amikor olyan szo-
morú, legyőzött helyzetben vol-
tunk, mint Áron.

Mózes a mindennapi vallá-
sos élete által engedte Istennek, 
hogy formálja őt. Én is ugyan-
ezt akarom-e tenni? Az igazságos-
ság és kegyelem között egy töké-
letes egyensúlyt találhatunk Isten 
ezen nagy emberének életében. Jé-
zus Krisztuson és Pál apostolon kí-
vül (Róma 9:13) itt van egy ember, 
aki kész volt vállalni népének sor-
sát. 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 elkövet-
te felnőttkorának hibáját. A kime-
rültség egyetlen pillanatában elve-
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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, valójá-
ban nem ismerte el ebben Krisztus 
szimbólumát. Így magának tulajdo-
nította a tiszteletet és hatalmat, ez-
zel megsértette a Teremtőt. Hosszú 
évek engedelmessége után egyet-
len ponton, egyetlen esetben elkö-
vetett egy hibát, ami miatt elveszí-
tette a jogot az ígéret földjére való 
belépésre (5 Mózes 3:23-26).

„A mindeneknek Ura és Istene 
kijelentette, hogy Mózes nem vi-
heti be népét az ígéret földjére és 
ítéletét még szolgájának buzgó kö-
nyörgése sem változtathatta meg. 
Mózes is tudta, hogy meg kell hal-
nia, ám azért egy pillanatra sem 
szűnt meg gondoskodni Izráelről, 
hanem erejének latba vetésével, 
hűségesen igyekezett őt előkészí-
teni a bevonulásra.” – Pátriárkák és 
próféták, 491-492.

Micsoda nagy vezető volt, an-
nak tudatában, hogy nem vehet 
részt az Ígéret földjére való bevo-
nulásban! Annak ellenére, hogy el-
veszítette 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 enge-
delmeskedett Istennek.

Mózes a második jelentőség-
teljes 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 megfogal-
mazás, a legerősebb hév, a legheve-
sebb és gyötrelmesebb könyörgés 
volt benne ezen ima minden léleg-
zetvételében. Mégis ez volt az első 
alkalom, hogy Mózes ezt a szót hal-
lotta: „NEM” attól az Egyetlentől, 
aki drága Barátja volt, Tanácsadója, 
és Istene is. Az összes többi imájá-
ra kedvező választ kapott – kivéve 
ezt. Milyen fájdalmas volt ez neki! 
De azért alázatosan engedelmes-
kedett a hangnak, ami így szólt: 
„Menj fel… a Nébó hegyére…, és 
nézd meg a Kanaán földét, ame-
lyet én Izráel fiainak adok öröksé-
gül. És halj meg a hegyen, amelyre 
felmégy, és takaríttassál a te néped-
hez” (5 Mózes 32:49-50).

„Mózes többször hagyta el a tá-
bort, hogy Isten parancsának en-
gedelmeskedve Vele találkozzék. 
Most azonban egy más, titokza-
tos megbízással kellett ezt ten-
nie. El kellett mennie, hogy életét 
Teremtőjének visszaadja. És tud-
ta, hogy egyedül kell meghalnia, 
mert földi barát nem szolgálhat 
néki utolsó óráiban.” – Pátriár-
kák és próféták, 493. Azonban Iste-
nünk, aki mindig egy rendkívüli és 
csodálatos Isten, az utolsó és leg-
kedvesebb meglepetést barátjának, 
Mózesnek, utoljára tartotta. En-
gem ez arra indított, hogy bűnbá-
nattal és hódolattal jöjjek Jézus lá-
bához, amely az utolsó lecke volt… 
Amikor Jézus mondta Mózesnek, 
hogy nem mehet be az ígéret föld-
jére, Mózes nem látott semmit a sí-
ron túl. Ő reménykedett a feltáma-
dásban; és tudta azt is, hogy Isten 
megbocsátott neki, mert bűnbána-
ta őszinte volt. Isten kinyilatkoztat-
ta neki, hogy megbocsátott neki, 
mégis öreg, fáradt emberi szemei-
vel csak földi életének végéig látott. 
Az egyik leghatalmasabb búcsúbe-
szédet mondta szeretett nyájának, 
amit emberi nyelv valaha elmond-

hatott. Nem volt még egy ilyen idő 
a kivonulás óta, amikor Izráel ilyen 
tisztelettel, részvéttel, sajnálattal, 
szánakozással és könnyekkel hall-
gatta volna vezetőjét, mint Mózes-
nek ezt az utolsó beszédét. A nép 
sírt; ha tudtak volna valamit ten-
ni, hogy megtartsák őt maguk kö-
zött, megtették volna – még a holt-
testét 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, meg-
pihentek utolsó ölelései. Szeret-
tei iránti aggodalmával megterhel-
ve, fáradtan és kimerülten egyedül 
ment fel a hegyre.

Milyen könyörületes pásztor! 
Az egész menny szemlélte ezt a je-
lenetet. Óh, ha Mózes szemeivel 
láthatta volna csak egy pillanatra 
is, hogy szeretett BARÁTJA halad 
mellette… De nem, egyedül kel-
lett 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 kinyilatkoz-
tatta Mózesnek az előtte álló idő-
ket, a nagy küzdelmet, a drámát, 
amely egészen a történelem lezárá-
sáig fog tartani – amikor meglátja 
majd Azt, Aki kinyitja a szent város 
kapuját, Krisztust! Milyen csodá-
latos pillanat, milyen meglepetés! 
„Elég ennyi” – kiáltott fel szívé-
ben. „Ott leszek Vele!” Mózes látta, 
hogy a megtiszteltetés, amit Krisz-
tus neki adott, messze túl volt elvá-
rásán. A földi megígért Kánaán je-
lentéktelennek tűnt a nagyszerű lá-
tomáshoz képest.

Minden bizonnyal Mózes volt 
az egyik legnagyobb hős a Bibliá-
ban, életének minden részében ki-
nyilvánítva Jézus Krisztust, a vi-
lág Megváltóját. Azonosította ön-
magát népének szenvedéseivel, kö-
nyörületesen megértve szükségle-
teiket, erőtlenségeiket és gyengesé-
geiket. Mindannak, amit ebben és 
az eljövendő életben teszünk, csak 
akkor van értelme, ha Jézus Krisz-
tust, a mi Megváltónkat helyezzük 
a középpontba.
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különös volt: „Él az Úr, az Izráel Is-
tene, aki előtt állok, hogy ez eszten-
dőkben sem harmat, sem eső nem 
lészen; hanem csak az én beszédem 
szerint” (1 Királyok 17:1).

Egészen biztos volt, hogy száraz-
ság és éhség fog következni. Az élel-
miszerhiány miatt Isten elküldte a 
prófétát a Kérith patakja mellé, nem 
messze a Jordán folyótól, és meg-
ígérte, hogy ott fogja táplálni őt. Ke-
nyeret és húst küldött neki, és a pa-
takból ivott.

Nemsokára a szárazság olyan ret-
tenetessé vált, hogy még a Kérith pa-
takja is kiszáradt. Ezért az Úr elküld-
te Illést egy özvegyasszonyhoz, aki a 
fiával lakott. Utasítást kapott, hogy 

Izrael állapota

Akháb király idejében Izrael népe 
borzasztó hitehagyásban élt. Maga a 
király vezető szerepet játszott ebben 
a szörnyű állapotban. A Biblia be-
mutatja nekünk, hogy „gonoszab-
bul 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, ha-
nem elméne és feleségül vevé magá-
nak Jézabelt, Ethbaálnak, a Sidonbeli 
királynak leányát, és elmenvén, a 
Baálnak szolgála, és meghajtá ma-
gát annak. És oltárt emele a Baálnak 
a Baál házában, amelyet Samariában 
épített. És csinált Akháb Aserát is, és 

jobban haragra indítá Akháb az Urat, 
Izráel Istenét, mint az Izráel vala-
mennyi királya, akik ő előtte voltak” 
(1 Királyok 16:30-33).

Baál volt a legfőbb istenség, a 
termékenység istene. A király, a pa-
pok és a próféták mind ezt a hamis 
istent imádták.

Nem sokat tudunk Illés előző 
életéről, mielőtt Akháb király előtt 
megjelent. A Biblia csak egyszerű-
en így mutatja be: „Thesbites Illés”. 
Tisbéből származott, egy Gileád 
földjén lévő városból. Illés nem je-
lentkezett be és nem mondott sem-
milyen különleges bevezető szöve-
get a királynak; egyszerűen csak át-
adta neki az Úr üzenetét. Az üzenet 
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mondja meg az özvegynek: vegye 
az utolsó marék lisztjét és pár csepp 
olaját, és készítsen neki egy kis po-
gácsát, és utána süssön magának és a 
fiának. Ez önzésnek tűnhetett, hogy 
arra kérte az özvegyet, hogy először 
neki készítsen eledelt, és csak azu-
tán magának és a fiának, de az asz-
szony hite ilyen módon lett megpró-
bálva. 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 álla-
tok megehettek volna. „Nagy éhség 
volt pedig Samáriában” (1 Királyok 
18:2). A király nagyon dühös volt, 
és hívatta Illést. Őt hibáztatta a bal-
sors miatt. Ilyen burkolt váddal kö-
szöntötte: „Te vagy-é az Izráel meg-
háborítója?” (17. vers). Isten hírnö-
ke nem ijedt meg és nem félt, hanem 
inkább megfeddte a királyt: „Nem 
én háborítottam meg az Izráelt, ha-
nem te és a te atyád háza, azzal, hogy 
elhagytátok az Úrnak parancsolata-
it, 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 pró-
fétája, Aserának 400 prófétája (1 Ki-
rályok 18:19.) és a nép, Illés mind-
nyájukat kérdőre vonta egy félreért-
hetetlen, határozott, metsző üzenet-
tel: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha 
az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pe-
dig 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 enge-
detlenségben, hogy nem tudott kü-
lönbséget tenni az igaz Isten és Baál 
között. Ezért csendben maradt.

„Abban a népes gyülekezetben 
nem volt senki, aki Jahvéhoz való 
hűségéről tanúságot mert volna ten-
ni. A megtévesztés és elvakultság sö-
tét felhőként terült el Izráelen. Nem 
egyszerre zárta őket körül a végze-
tes hitehagyás, hanem fokozatosan, 
amint időről időre elutasították az 
Úrtól küldött intő és feddő szavakat. 
Minden alkalommal, amikor helyte-
lenül cselekedtek, amikor nem vol-
tak hajlandók megbánni a bűnt, egy-
re mélyebbre süllyedtek a gonosz-
ságban, és egyre távolabb sodródtak 
a mennytől. És most, ebben a vál-
ságos pillanatban makacsul álltak. 
Nem foglaltak állást Isten mellett.” 
– Próféták és királyok, 94.

Ezrekkel körülvéve Illés bátran 
állt ott egyedül, azonban a láthatat-
lan mennyei angyalok mellette vol-
tak.

Baál prófétáival szemben 
állva

Illés felszólította a népet, hogy 
építsenek két oltárt és ne gyújtsák 
meg az áldozatot. Mind a két isten-
nek adjanak lehetőséget, hogy meg-
mutassa hatalmát, és amelyik az igaz 
Isten, tűz által feleljen.

Ezután „a hamis papok látszólag 
merészen és kihívóan, de bűnös szí-
vükben rémülettel csinálták meg ol-
tárukat. Ráhelyezték a fát és az ál-
dozatot. Aztán elkezdték varázsigéi-
ket. Fülhasogató kiabálásuktól vissz-
hangzott az erdő, és zengtek a környe-
ző hegycsúcsok, amint istenüket ne-
vén szólítva kiáltozták: ’Baál! Hall-
gass meg minket!’ A papok oltáruk 
köré gyűltek, és ugrálva, vonaglással, 
sikoltva, hajukat tépve és testüket vag-
dalva könyörögtek istenükhöz, hogy 
segítsen rajtuk.

Elmúlt a délelőtt. Jött a dél, és még 
mindig semmi jele annak, hogy Baál 
hallja-e becsapott követőinek kiabá-
lását. Őrjöngő imájukra nem jött sem 
hang, sem válasz. Az áldozat meg-
emésztetlenül maradt.

Amint tovább folytatták vadult 

szertartásaikat, a ravasz papok egyre 
csak megpróbáltak valamit kigondol-
ni, amivel tüzet gerjeszthetnének az 
oltáron, és el tudnák hitetni a néppel, 
hogy a tűz közvetlen Baáltól jött. Il-
lés azonban figyelt minden mozdula-
tot. A papok pedig a kilátástalan hely-
zet ellenére is remélték, hogy alkalom 
adódik a csalásra. És folytatták tovább 
értelmetlen szertartásaikat…

Végül a papok – amikor már re-
kedtre kiabálták magukat, és ruháju-
kat beszennyezte öncsonkításuk vére 
– kétségbeestek. Őrjöngésük nem 
csökkent, csak iszonyú átkokkal ve-
gyítették könyörgésüket napistenük 
ellen. Illés továbbra is feszülten fi-
gyelt, mert tudta, hogy ha a papok-
nak sikerül valamilyen fortéllyal tüzet 
gyújtani oltárukon, tüstént darabok-
ra tépik.

Közeledett az este. Baál prófé-
tái 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 énhoz-
zám!’ Amíg remegve közel húzód-
nak, Illés a megrongált oltárhoz lép, 
ahol az emberek azelőtt a menny Is-
tenét imádták, és kijavítja. Ez a rom-
halmaz drágább neki, mint a pogá-
nyok minden pompás oltára.

Az ősi oltár újjáépítésével Illés 
tanúsította, hogy tiszteli azt a szövet-
séget, amelyet az Úr kötött Izráellel, 
amikor átkeltek a Jordánon, hogy az 
ígéret földjére lépjenek. Kiválasz-
tott ’tizenkét követ, a Jákób fiai nem-
zetségeinek száma szerint’, és ’oltárt 
építe a kövekből az Úr nevében’.” – 
Próféták és királyok, 96-97.

Mielőtt Illés valamilyen ered-
ményt várhatott volna, mielőtt meg-
kérhette volna Istent, hogy válaszol-
jon imájára, a helyreállítás munkáját 
kellett végrehajtania. És meg is tette. 
Kijavította Isten oltárát, ami lerom-
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gyen a vadállatoktól. Isten elküldte 
angyalát és megkérdezte tőle: „Mit 
csinálsz itt, Illés?” Illés elmagyaráz-
ta bánatának okát: „Nagy búsulá-
som van az Úrért, a Seregek Istené-
ért; mert elhagyták a te szövetsége-
det az Izráel fiai, a te oltáraidat le-
rontották, és a te prófétáidat fegy-
verrel megölték, és csak én egyedül 
maradtam, és engem is halálra ke-
resnek” (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. Ami-
kor úgy gondolta, hogy mindennek 
vége és csak ő egyedül maradt hű-
séges – és most az ő élete is veszély-
ben volt –, az Úr kinyilatkoztatta neki, 
hogy nincs minden elveszve. Még 
volt 7000 hűséges izraelita, akik nem 
imádták Baált.

Most az Úr azt parancsol-
ta Illésnek, hogy ne térjen visz-
sza a Kármelhez, hanem menjen 
észak felé Damaszkuszba, és kenjen 
fel egy királyt Szíriában, egy mási-
kat Izráelben, és egy prófétát, aki el-
foglalja majd az ő helyét. Isten mun-
kájának nem volt szabad megállnia. 
Folytatódnia, növekednie és széle-
sednie kellett.

Illés és Keresztelő János 
életének összehasonlítása

Illés
•	 nagy próféta volt
•	 a pusztában tanított
•	 megfeddte a királyt

boltatott. Az esőt sem várhatta ad-
dig, míg végre nem hajtotta ezt a re-
formációt.

„Az oltár elkészült. A próféta ár-
kot húzott körülötte. Miután rendbe 
rakta a fát és elkészítette a tulkot, rá-
tette az áldozatot az oltárra, és meg-
parancsolta a népnek, hogy árasszák 
el vízzel az áldozatot és az oltárt. 
’Töltsetek meg négy vedret vízzel – 
parancsolta –, és öntsétek az égőál-
dozatra és a fára. Monda ismét: Te-
gyétek ezt még egyszer! És másod-
szor is azt tevék. Monda mégis: Har-
madszor is tegyétek meg! És har-
madszor 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 le-
írja, hogy amint imádkozott, azon-
nal 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 visz-
sza az ő szívöket! Akkor alászálla az 
Úr tüze, és megemészté az égőáldo-
zatot, 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 mon-
da: Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!” 
(1 Királyok 18:39).

Isten erejének csodálatos meg-
nyilatkozása után „monda Illés né-
kik: Fogjátok meg a Baál prófétá-
it; senki el ne szaladjon közülök! És 

megfogák őket, és alávivé őket Illés 
a Kison patakja mellé, és megölé ott 
őket” (1 Királyok 18:40).

A reformáció nagy munkája va-
lósult 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. Heted-
szerre Illés szolgája ezzel a hírrel tért 
vissza: „Ímé egy kis felhőcske, mint 
egy embernek a tenyere, jő fel a ten-
gerből” (1 Királyok 18:44).

Az egész nép örült az esőnek, ki-
véve 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 prófé-
tákat.

Illés a pusztában

Illés hite ismét meg lett pró-
bálva. Sietve elmenekült a pusztá-
ba, azt gondolva, hogy csak ő ma-
radt egyedül az igaz Isten szol-
gái közül. Most meg akart halni, 
és kérte az Urat, hogy vegye el éle-
tét. Fáradtan és kimerülten lefeküdt 
egy fenyőfa alá, és elaludt. Egy an-
gyal jött, aki pogácsát és vizet ho-
zott neki. Felébresztette és felszólí-
totta, hogy egyen és igyon. Miután 
evett és ivott, újra lefeküdt alud-
ni. Az angyal másodszor is mond-
ta neki, hogy egyen és igyon, mert a 
Hóreb hegyéig történő utazása na-
gyon hosszú lesz. Negyven napig 
ment, míg Isten hegyéhez ért, és a 
hegy mellett bement egy barlangba 
a pusztában, hogy biztonságban le-

5.felolvasás-Illés−Ahelyreállításprófétája
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•	 Akháb királynak törvényel-
lenes házassága volt

•	 Jézabel megölette Isten pró-
fétáit

•	 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 belekevere-

dett egy törvényellenes há-
zasságba

•	 Heródiás tervelte ki Keresz-
telő 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 megvédel-
mezik 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 elragadtatás-
ra, a legegyszerűbb ételt fogyasztot-
ta. Amint mi hit által készülünk az 
elragadtatásra, egészségügyi szoká-
sainkban is előrehaladásnak kell lát-
hatónak lennie.

A próféta bátran megfeddte 
Akháb királyt hitehagyásáért, mert 
elfordult az igaz Istentől, bálvány-
imádásra adta magát és törvénytelen 
házassági kapcsolatba lépett – mind-
ezekkel félrevezette a népet, rossz 
példát adott nekik.

Illés megértette, hogy mielőtt az 
eső eshetne, el kell végezni a helyre-
állítás munkáját. Ugyanígy, mielőtt a 
késői eső kiöntetik, a helyreállítás és 
reformáció munkáját el kell végez-
ni, és Isten népének hiba nélkül va-
lónak kell találtatnia, késznek arra, 
hogy befejezze Isten munkáját a föl-
dön. Késznek kell lennie az elragad-
tatásra.

Amikor Isten szolgáit elfogja a 
csüggedés és csalódottság, mint Il-
lést 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 ha-
sonlóképpen szól: „Elküldtelek té-
ged, hogy dolgozz a szőlőskertem-
ben, de ki küldött ide, hogy elmene-
külj feladatod elől?”

Isten szolgáit Illés jelképezi, aki 
felvitetett e földről – ők pedig meg-
szűnnek 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 hű-
séges népéről. Velem vagy nélkülem 
a megváltás üzenete eléri a világ leg-
távolabbi részeit is. Azonban nagy 
megtiszteltetés és kiváltság Isten 
munkatársainak lenni! Csak egyet-
len dolog fog megmaradni, és ez az, 
amit Jézusért tettünk. Minden egyéb 
adomány, tehetség, az összes szűk lá-
tókörű, önző cselekedet, mind el-
vész. Azok a lelkek, akiket erőfeszí-
tésünk által megmentünk, csillagok-
ként ragyognak majd koronánkban, 
jutalomként azért, mert komolyan 

munkálkodtunk az Úrért.
Keresztelő János volt az az Il-

lés, aki „eljő” és „mindent helyreál-
lít” (Máté 11:12-14; 17:11). Ő meg-
feddte Heródest, aki tiltott házas-
sági kapcsolatba keveredett (Máté 
14:3-4), mint ahogy Illés is meg-
feddte Akháb királyt, aki szintén egy 
törvénytelen házassági kapcsolatban 
élt. Keresztelő János vegetáriánus 
volt (Bizonyságtételek, 3. kötet, 62.), 
egyszerűen étkezett, mint Illés, mie-
lőtt elragadtatott.

Isten népét, akik Jézus második 
eljövetelét várják, Illés és Kereszte-
lő János egyaránt jelképezi. Az Úr 
kijelentette: „Ímé, én elküldöm nék-
tek 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 végrehajt-
ja a reformáció és helyreállítás mun-
káját: „És megépítik fiaid a régi ro-
mokat, az emberöltők alapzatait fel-
rakod, és neveztetel romlás építőjé-
nek, ösvények megújítójának, hogy 
ott lakhassanak” (Ésaiás 58:12).

„Akiknek Krisztus második el-
jövetelét kell előkészíteni, azokat a 
hű Illés jelképezi, mint ahogy János 
is Illés lelkületével jött, hogy elő-
készítse az utat Krisztus első eljö-
vetelére. A megújulásnak az a ma-
gasztos célja, hogy mi magunk fel-
szabaduljunk és a nagyközönséget 
is gondolkodásra késztessük. Kap-
csoljuk össze az üzenettel a min-
denben megtartott mértékletessé-
get, hogy elfordítsuk Isten népét a 
bálványimádástól, a torkosságtól és 
a ruházkodásban és más dolgokban 
elkövetett fényűzéstől.” – Bizony-
ságtételek, 3. kötet, 62.

„Krisztus sóvárogva várja, hogy 
képmása megmutatkozzék egyházá-
ban. 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 pél-
dázatai, 40.

Készen állsz erre?
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„Legyetek azért ti tökéletesek, mi-
ként a ti mennyei Atyátok tökéletes” 
(Máté 5:48).

„Isten eszménye magasabb, mint 
ahová a legszellemesebb emberi gon-
dolat elérhet. A kegyesség, az Isten-
hez való hasonlóság a cél, amit el kell 
érnünk.” – Előtted az élet, 14. Amint az 
Úr számunkra kijelölt eszménykép-
ét szemléljük, megrémülünk, sőt re-
ménytelennek érezzük helyzetünket, 
„mert mindnyájan vétkeztek, és szű-
kölködnek az Isten dicsősége nélkül” 
(Róma 3:23). El tudjuk-e valaha érni 
ezt az eszményképet? Tudunk-e folya-
matosan felfelé haladó életet élni, és 
nem csupán olyat, ami hegyek és völ-
gyek váltakozása? (Róma 7:14-19).

Igen, Általa, Aki 33 és fél évig tö-
kéletes életet élt, győztesek lehetünk! 
Ő életét adta értünk. Nem azért men-
tett meg minket, mert engedelmeske-
dünk neki, hanem azért engedelmes-
kedünk neki, mert megmentett min-
ket. Feltámadtunk Vele egy új életben, 
megújultunk Szentlelke által, új te-
remtmények vagyunk Benne és felöl-
töztünk igazságosságának öltönyébe! 
(Róma 6:4, 6, 8; 2 Korinthus 5:17).

Az Úr nemcsak felállította ezt 
az eszményképet, hanem bőségesen 
kiárasztja kegyelmét ránk, megmu-
tatja útjait és hatalmát, és Igéjén ke-
resztül lelkesítő emberi példákat is 
ad számunkra.

„Isten szava nemcsak az igaz-

ság nagy alapelveit és a kötelessége-
ket mutatja be, amelyeknek igazgat-
niuk kell életünket, de bátorításul be-
mutatja nekünk sokak történetét is, 
akik kiélték ezeket az alapelveket. A 
’hozzánk hasonló természetű’ embe-
rek (Jakab 5:17) leküzdötték a kísérté-
seket, és győztek a Mindenható Segí-
tő 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 legér-
tékesebb jellem

Ezen példák között találunk egyet, 
ami a mi Urunk dicsőségét nagyon 
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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 legma-
gasabb építménye: 829,8 m magas. 
Alapja 45 000 m3, 110 000 tonna sú-
lyú beton, ami az épülethez felhasz-
nált összes beton 1/7 része. Az az igaz-
ság, 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 jellem-
nek az alapjáról, amellyel Dániel ren-
delkezett, aki „erkölcsi hős” (Az én éle-
tem ma, január 16.), aki a Bibliában a leg-
jobbnak van nevezve, Jézus után? Ho-
gyan tudta elnyerni tíz uralkodó bi-
zalmát, mint a legjobb miniszterelnök 
– idegenként, sőt szolgaként?

„Dánielt már gyermekkorában 
megtanították szülei a szigorú mér-
tékletesség szokására. Megtanul-
ta, hogy mindenben alkalmazkod-
nia kell a természet törvényeihez; 
hogy az evés és ivás közvetlen hatás-
sal van testi, szellemi és erkölcsi ké-
pességeire, és hogy mindezekért fe-
lelősséggel tartozik Istennek. Mi-
vel Istentől kapott ajándéknak tar-
totta minden képességét, ezért soha, 
semmilyen körülmények között nem 
rombolta, csökkentette azokat. E ta-
nítás eredményeként Isten törvé-
nyét felmagasztalta elméjében, és 
tisztelte szívében.” – Gyermeknevelés, 
112-113.

Jeruzsálem Babilónia általi ostro-
makor Dániel földi jóléte és társadal-
mi helyzete hirtelen megváltozott az 
azonnali szolgaság által. De magasz-
tos, lelki gazdagságát soha nem ve-
hették el tőle – az önuralmat és a fe-
lelősség mély érzetét, Istennel szem-
beni elszámolási kötelezettségét min-
den 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, 

örök – és eltökélték, hogy erre építik 
életüket!

„Ez a [szülői] nevelés őrizte meg 
Dánielt és társait Babilon királyi ud-
varának rontó hatásai között. Erős 
kísértések környékezték őket az er-
kölcstelen és fényűző királyi udvar-
ban, de ezek az ifjak romlatlanok ma-
radtak. Semmilyen hatalom és sem-
milyen befolyás nem tudta őket el-
téríteni azoktól az elvektől, amelye-
ket kora ifjúságukban Isten Igéjéből 
és műveiből megtanultak.” – Próféták 
és királyok, 299.

A hűséges munkának, amit az Is-
tent félő szülők elvégeztek, felmérhe-
tetlen eredményei voltak, nem csak 
egy időre, hanem az örökkévalóság-
ra vonatkozóan is. Izráel népe nehéz 
időszakokon ment keresztül. Az en-
gedetlenség és bálványimádás szeren-
csétlenséget hozott az egész nemzetre. 
De ezek a családok elhatározták, hogy 
otthoni életükben minden dolgot he-
lyesen cselekszenek, és helyesen állít-
ják fel a rangsort. Ez reményt ad ne-
künk ma.

A pillérek

A szilárd alapelvek, amelyeket 
gyermekkorukban fektettek le, meg-
hozták áldott eredményüket. Dá-
niel és társai érvelhettek volna az-
zal, hogy nehéz körülményeik miatt 
nem lett volna tanácsos a király aka-
rata ellen cselekedni. Ha megsér-
tik őt, veszélybe sodorják életüket. 
Azonban nagyon jól tudták, hogy az 
Isten rendeléseitől való csekély elté-
résnek is messze ható következmé-
nyei vannak.

„Dániel azonban nem bizonyta-
lankodott. Isten jóváhagyása drá-
gább volt neki, mint a legnagyobb 
földi hatalmasság kegye – drágább, 
mint maga az élet. Elhatározta, 
hogy szilárdan őrzi feddhetetlen-
ségét, történjék bármi.” – Próféták és 
királyok, 299.

Miért ingadoznak ma olyan so-
kan Isten gyermekei közül, mint a bá-
buk? „Az akaratukról, szeretetük vagy 
célkitűzésük tárgyairól való lemon-
dás olyan áldozatot jelent számukra, 
amely miatt elbizonytalanodnak, in-
gadoznak és visszafordulnak… Óhajt-

különleges módon tükrözi vissza:
„Kivéve az egyetlen tökéletes 

Mintát, nincs leírva a szent oldala-
kon még egy jellem, amely értéke-
sebb lenne, mint Dániel prófétáé. 
Fiatal korában ki volt téve a királyi 
udvar minden csábításának, még-
is olyan férfiúvá vált, aki kimagas-
lott Isten iránti becsületességével és 
buzgó önfeláldozásával. Sátán heves 
kísértéseinek volt kitéve, de jelleme 
nem ingadozott, sem az eljárásmód-
ja nem változott. Szilárdan állt ott, 
ahol sokan ingatagok lettek volna; 
igaz volt, ahol ők hamisak lettek vol-
na; 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, fennhé-
jázó Babilonban – mi lehetne ennél 
bátorítóbb számunkra ma, amint ha-
marosan szembe kell néznünk a hol-
nap Babilonjának viharával! Milyen 
gyönyörű élet, milyen lelkesítő ta-
pasztalat! Családja Jeruzsálem ne-
mes osztályához tartozott, és ebből 
a bővölködő életből oda jutott, hogy 
megláncolják, mint egy rabszolgát 
Babilonban. A szolgaság sivárságából 
a királyi egyetem ragyogásába, a vi-
lág uralkodójának palotái és templo-
mai közé került. Abból a pozícióból 
pedig, hogy az egész birodalmat igaz-
gatta, az oroszlánok vermébe. Mind-
eközben ez a férfi világított Istenéért 
– és az ördög semmilyen eszköze sem 
tudta ingadozóvá tenni! Alázatos, ne-
mes, 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 szolgál-
hat bátorításul.

„Éljen Dániel próféta hite, becsü-
letessége és vallásossága Isten nép-
ének 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 „hoz-
zánk hasonló természetű” volt, ilyen 
nehéz körülmények között sikeres 
lenni? Ha megértjük cselekedetei-
nek indítóokait, arra leszünk késztet-
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ják a jót, és valamelyest igyekeznek is 
annak elérésére, de mégsem választják 
azt, mert nincs eltökélt, szilárd célki-
tűzésük, hogy akár mindennek a felál-
dozása árán is, de szert tegyenek rá.” 
– Isten csodálatos kegyelme, 225.

Dániel tapasztalatában az elha-
tározás, a döntés volt a kulcs (Dáni-
el 1:8). Isten tisztelete, nevének meg-
dicsőítése drágább volt neki, mint 
maga az élet! Az emberiség nem tud 
az akarat által önuralmat gyakorolni 
és lecsendesíteni a szenvedélyek vi-
harát a szívben. Senki nem tudja ezt 
megtenni. De mi azt választhatjuk, 
hogy alárendeljük akaratunkat Szent 
Atyánk akaratának, és aztán az akara-
tunk hatalmas lesz! (Our High Calling , 
298.) Isten kegyelme által „minden-
re van erőnk”! (Filippi 4:13). Ez a ha-
talom, ez az erő látható minden hit-
hős életében – Dániel életében is az 
első helyen állt.

A folyamatos előhaladás 
folyamatos erőfeszítéssel 
jár

Dániel jól kezdte, egy helyes cél-
lal és egy megingathatatlan elhatáro-
zással. Vajon ugyanígy folytatja majd 
tovább? „Ki-ki azonban meglássa, 
mimódon épít reá” (1 Korinthus 3:10). 
Nem találhatunk-e nagyon sok em-
bert, akik jól kezdték, de később az 
élet harcaiban elbuktak? Itt van a meg-
határozó tényező:

„A jellem nem a véletlen műve. 
Nem határozható meg egyetlen düh-
kitörés vagy helytelen lépés alapján. 
A jellem a cselekedetek ismétlődé-
se, amelyek végül szokássá válnak, és 
jóra vagy rosszra alakítják azt. Az igaz 
jellem kialakítása csak kitartó, fárad-
hatatlan erőfeszítések által lehetsé-
ges: a ránk bízott tálentumok és ké-
pességek fejlesztésével Isten dicsősé-
gére… Ha a fiatalok ma úgy szeret-
nének megállni, ahogyan Dániel, ak-
kor lelkük minden izmát és idegszá-
lát meg kell feszíteniük. Az Úrnak 
nem az a szándéka, hogy mindig kez-
dők maradjanak. Ő azt szeretné, ha el-
érnék a létra legmagasabb fokát, hogy 
arról Isten országába léphessenek.” – 
Gyermeknevelés, 111-114.

Istennek ez a kívánsága gazdagon 

beteljesedett Dániel életében. Fárad-
hatatlan erőfeszítés, képességeinek 
naponkénti fejlesztése így követke-
zett be: „dicsőségről dicsőségre, úgy, 
mint az Úrnak Lelkétől” (2 Korinthus 
3:18). „Bár Dániel hozzánk hason-
ló természetű ember volt, az ihle-
tés 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 kü-
lönbözővé a többségtől? Íme a vá-
lasz: „A Biblia megtanítja az embert, 
hogy elvből cselekedjen; és bármi-
kor, amikor sikeresen ellenállunk a 
gonosz befolyásának, megerősödünk 
abban az alapelvben, amiben megpró-
báltattunk. Egy talentum teljes bir-
toklása nem garancia a hasznosságra 
vagy az életben való boldogságra. A 
helyes alapelvek képezik az igazi si-
ker egyetlen alapját.” – The Review and 
Herald, 1883. szeptember 25.

Ugyanez a dolog feltűnően meg-
nyilvánult Dániel életében: „Bár [Dá-
nielt] bizalmatlanság és gyanakvás 
vette körül, és ellenségei csapdát állí-
tottak fel neki, mégis békés, nyugodt 
és vidám bizalmat tanúsított Isten 
iránt, egyszer sem térve el az alapel-
vektől.” – The Signs of the Times, 1886. no-
vember 4.

„Dániel történetéből megtanul-
hatjuk, hogy Isten követelményeinek 
pontos teljesítése áldást fog biztosí-
tani számunkra, nemcsak a jövőben, 
a halhatatlan életben, hanem már itt 
a jelen életben is. A vallási alapelvek 
által az emberek győzhetnek Sá-
tán kísértései felett és a gonosz em-
berek eszközei felett, még ha nagy ál-
dozatba kerül is nekik. Mi lett vol-
na, ha Dániel kompromisszumot köt 
azokkal a pogány vezetőkkel, és meg-
tagadja 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 

lépés talán többhöz vezetett vol-
na, míg a mennyel való komoly ösz-
szeköttetését elszakította volna a kí-
sértés ereje. De míg Istenbe kapasz-
kodott, megingathatatlan, imádságos 
bizalommal, nem volt magára hagy-
va. 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 Kez-
det 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 ve-
zettetve a magasba törekedhetsz. 
Örömmel látnánk, ha a nemesség 
olyan magaslatára emelkednél, ame-
lyen Isten kíván látni.” – Üzenet az if-
júságnak, 15.

Bensőséges kapcsolat a 
Mindenhatóval

Hogyan lehetséges az, hogy az 
élet harcaiban egy ilyen Végtelen Is-
ten gyermekei nem győzedelmesked-
nek? Vagy ami még ennél is rosszabb, 
hogy megszégyenülve, legyőzve, el-
veszve érzik magukat? Sajnos ez azért 
van, mert Isten tiszteletben tartja sza-
badságukat még abban is, ha nem ké-
rik az Ő segítségét! Milyen szomorú, 
ha ezt kell mondania nekik: „És nem 
akartok hozzám jőni, hogy életetek le-
gyen!” (János 5:40).

„Dániel súlyosan megpróbáltatott; 
de győzött, mert alázatos és imádsá-
gos 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 mértékte-
lenség tőrébe csalta volna. Az ő ifjú-
ságában erkölcsi hős volt a Minden-
ható erejében.” – Az én életem ma, janu-
ár 16. Mit érez magában egy „erkölcsi 
hős”? „Amikor erőtelen vagyok, ak-
kor vagyok erős” (2 Korinthus 12:10). 
Szélesre kitárja szívének ablakait a 
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minden erő, bölcsesség és vigasz For-
rása 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 szol-
gává teszi” (1 Korinthus 9:27). Isten ere-
je 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 életé-
ben. Csodálatos, hogy még az ellensé-
gei is felismerték ezt, amikor kitervel-
ték, hogy bedobják az oroszlánok ver-
mébe. (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 meg-
mentse életét azoktól a féltékeny em-
berektől. Semmi sem tudta ezt a kap-
csolatot elszakítani! (Róma 8:35-39).

„Dániel erkölcsi bátorságán ke-
resztül, aki még a halállal szembenéz-
ve is azt választotta, hogy inkább a 
helyes utat követi, mint hogy eltit-
kolja cselekedetét, Sátán legyőzetett 
és Isten megdicsőült. Dániel kiszaba-
dítása az oroszlánok verméből egy fel-
tűnő 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 jelen-
tőséget tulajdonít.” – The Signs of the 
Times, 1891. május 25. Sem naponta há-
romszori imájában, sem a birodalom 
kicsi vagy nagy ügyeiben nem tekin-
tett semmit sem jelentéktelennek! El-
lenségei, miután figyelmesen meg-
vizsgálták egész életét, egyáltalán nem 
találtak semmi hibát, amivel vádolhat-
ták volna!

A világosság alázatos 
közvetítője

Dániel Isten Lelkének közvetítője 
lett: „rendkívüli lélek volt benne” (Dá-
niel 6:3). A közösség és szemlélés által 
az emberi lény átváltozott.” – Lift Him 
Up, 266. A király ámulva fedezte fel Dá-
niel életében a menny jelenlétét: „aki-
ben a szent isteneknek lelke van”! (Dá-
niel 4:5). „Dániel becsülte emberi ér-
tékeit, mégsem bízott azokban. Bi-
zalmát abba az erőbe vetette, amelyet 
Isten ígért mindazoknak, akik telje-
sen hatalmára támaszkodva alázato-
san jönnek hozzá.” – Étrendi és táplálko-
zási tanácsok, 121.

Dániel nem élvezte önzően köz-
igazgatási pozíciójának előjoga-
it, büszkélkedve érdemeivel (Sze-
melvények, 3. kötet, 353.), miközben Is-
ten népe veszélyben volt. Érdekeit 
azonosította velük, körülményeit az 
övékkel, és közbenjárt értük és ma-
gáért (Dániel 9). Valóban, ez a „kedves 
férfiú” (Dániel 10:11) pontosan visz-
szatükrözte a Tökéletes Mintát. Ál-
landóan Istent kereste „imádsággal, 
könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és 

hamuban” (Dániel 9:3), és „megren-
dült lelkében” és „feje látásai meghá-
borították” (Dániel 7:15), „kereste az 
értelmét” (Dániel 8:15) a kinyilatkoz-
tatott dolgoknak. Drágák voltak szá-
mára a világosság kincsei, amelyek 
megmutatták neki a sötét korszakot, 
ami jönni fog.

Tanulságok számodra és 
számomra

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 becsü-
letes államférfi, akit semmilyen kísér-
tés nem tudott megrontani! Ne okozz 
csalódást annak, aki saját életét ál-
dozta fel, hogy eltörölhesse bűne-
id! Ezt mondja: ’Nálam nélkül sem-
mit sem cselekedhettek’ (János 15:5). 
Ezt ne felejtsd el! Hibáidon biztosan 
győzni fogsz, ha belátod őket, és meg-
látod bennük a vészjelet. Így tudsz – 
Megváltódat megdicsőítve, az ellen-
ségnek pedig csalódást okozva – a 
kudarcból győzelmet kovácsolni.” 
– Krisztus példázatai, 228.

„’Légy te is, mint Dániel, erős 
Krisztusban!’ Merj egyedül megáll-
ni! Legyen bátorságod a jót tenni!” – 
Temperance, 189.

„Dániel különlegesnek számított. 
Minden ember, aki Istent tanácsadó-
jává teszi, és aki keresi Őt a szív egy-
szerűségében, 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 so-
kakat az igazságra visznek, miként 
a csillagok örökkön-örökké” (Dáni-
el 12:3). Te is közöttük leszel? Az ár ki 
van fizetve, a győzelem meg van nyer-
ve! A döntés, az az ünnepélyes, ko-
moly döntés, hogy világíts, a tiéd! 
Világíts ragyogó fénnyel, világíts az 
Úrért! Ámen.
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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 fel-
tétellel rendelkezett ahhoz, hogy be-
töltse az Úr célját életében. Amíg en-
gedelmességet tanúsítottak az isteni 
szó iránt, addig nagyon boldog életet 
éltek Édenben.

1. Mózes 3. fejezetében megta-
lálhatjuk az emberiség egész drámá-
jának kezdetét. Éva eltávolodott fér-
jétől és veszélyes párbeszédbe bo-
nyolódott a lelkek ellenségével. Sá-
tán minden ravaszságát felhasználta, 
hogy hízelegjen Évának, megígérve 
neki annak lehetőségét, hogy olyan 

lesz, „mint Isten”. Ez ugyanaz az esz-
me, 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 Ádám-
nak is adott belőle. „Ádám nem volt 
megtévesztve a kígyó által, mint Éva, 
és egyértelmű volt számára, hogy fe-
lesége meggondolatlanul áthágta Is-
ten határozott parancsát. Ádám két-
ségbeesett, mivel a felesége vétkezett. 
Nem tudta volna végignézni, ami 
Évával fog történni. Szomorú volt, 
zaklatott és megkísértett. Meghall-
gatta Évát, hogy mit mondott a kígyó, 

és állhatatossága és feddhetetlensége 
megingott. Kételyek keletkeztek ben-
ne azzal kapcsolatban, hogy vajon Is-
ten úgy gondolta-e, amit mondott. 
Gyorsan evett a tiltott gyümölcsből.” 
– Confrontation, 86. Ezután mindket-
ten 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 marad-
hassanak, és megígérték, hogy enge-
delmesek lesznek szavának. Az Úr el-
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mondta nekik, hogy – mint bűnös 
lények, a bűn által elválasztva Tőle 
– nem élvezhetik tovább azt a kivált-
ságot, hogy az Édenben lehessenek, 
ahol hozzáférhetnek az élet fájához.

Nagy irgalmában Isten remény-
séget adott nekik, hogy kegyelme ál-
tal 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 ma-
god között, és az ő magva között: az 
neked fejedre tapos, te pedig annak 
sarkát mardosod” (1 Mózes 3:15).

Ebben a kijelentésben Isten vi-
lágossá tette, hogy az emberiség Sá-
tán alattvalója lett, és az emberi faj-
nak szüksége van az Úr közbelépésé-
re, hogy megváltoztassa ezt a szomo-
rú valóságot. Isten „ellenségeskedést 
szerez” Sátán és azok között, akik 
alárendelik magukat az Úrnak. Ezen 
felül azt is megígérte, hogy egy Meg-
váltót küld, „az asszony magvát” – Jé-
zus Krisztust, aki eljön, hogy megsza-
badítson a bűntől, helyreállítsa az el-
veszett uralmat, és ismét összhangba 
hozza Istennel a bűnbánó bűnösöket.

A meghatározott időben Krisz-
tus felvette az emberi természetet. Is-
tennel teljes összhangban tökéletes 
életet élt, és meghalt a Golgota ke-
resztjén, hogy lefizesse a büntetést, 
ami minden egyes emberi lénynek 
járt volna. Azután feltámadt és fel-
ment a mennybe, és most közbenjár 
érettünk. Tökéletes és igazságos jel-
leme 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 le-
hetségessé vált számára a győzelem a 
világ, a test és az ördög felett.

Ebben a folyamatban Krisztus ke-
gyelme elérhető számunkra, ami Igé-
jében van kinyilatkoztatva. Továbbá 
miénk a Szentlélek ereje, ami nekünk 
lett adva a mennyei angyalok idősze-
rű segítségével együtt és a hívőkkel 
való együttműködés az Isten egyhá-
zában.

A fő feltétel ahhoz, hogy győzte-

sekké váljunk, az, hogy Krisztus érde-
meiben való hit által Istennel élő ösz-
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 lelké-
szeknek, 494.

Személyes tapasztalat 
Krisztussal

Krisztus felhív minden bűnöst, 
hogy legyen hűséges követője. Máté 
11:28-30-ban megtaláljuk a meghí-
vást és a feltételeket, amelyek által 
győztesek lehetünk. Jézus így szól: 
„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és megterheltettetek, 
és én megnyugosztlak titeket. Vegyé-
tek föl magatokra az én igámat, és ta-
nuljátok 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 meg-
hívást, egy ígéretet és minden felté-
telt, ami ahhoz szükséges, hogy győz-
tesek legyünk:

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan.”
„Én megnyugosztlak titeket.”
„Vegyétek föl magatokra az én igá-

mat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én 
szelíd és alázatos szívű vagyok.”

„Nyugalmat találtok a ti lelkeitek-
nek.”

Az egész emberiség meghívást ka-
pott, hogy fogadja el Krisztust. Sen-
ki sincs kizárva ebből. „Mert úgy sze-
rette Isten e világot, hogy az ő egy-
szülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő 
benne, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen” (János 3:16).

Máté 16:24-ben Krisztus megis-
métli a meghívást és elmondja a felté-
teleket:

„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. 

Senki nem erőltet, hogy ezt tegyük. 
Krisztus csak önkéntes szívet fogad 
el. Azonban, mint a bűn szolgáinak, 
az embereknek nincs erejük vagy aka-
ratuk, hogy kövessék Krisztust. Ezért, 
csodálatos kegyelméből, Isten ad aka-
ratot 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 kö-
vethetjük Krisztust és ugyanabban 
az időben önző szívünk irányítását is. 
Csakis Isten kegyelme által, a Szent-
lélek befolyásán keresztül nyerünk 
erőt, hogy megtagadjuk saját elfer-
dült, megrögzött akaratunkat és elfo-
gadjuk az Övét.

„Vegye fel az ő keresztjét.” Krisz-
tus nem az „Ő” keresztjéről beszél. 
Csak Ő tudta felvenni az Ő keresztjét. 
Nekünk el kell fogadnunk azt, amit 
Ő tett értünk keresztje által, és fel-
venni a mi keresztünket, hogy meg-
feszítsük saját bűnös kívánságainkat 
és hajlamainkat. Pál apostol így írja: 
„Nékem pedig ne legyen másban di-
csekedésem, hanem a mi Urunk Jé-
zus Krisztus keresztjében, aki által né-
kem megfeszíttetett a világ, és én is a 
világnak.” „Krisztussal együtt megfe-
szíttettem. Élek pedig többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus; amely 
életet pedig most testben élek, az Is-
ten Fiában való hitben élem, aki szere-
tett engem és önmagát adta érettem” 
(Galata 6:14; 2:20). „Naponként ha-
lál révén állok. A veletek való dicse-
kedésre mondom, mely van nékem a 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
„Megsanyargatom testemet és szolgá-
vá teszem” (1 Korinthus 15:31; 9:27).

„Kövessen engem.” Isten Igéjének 
tanulmányozása által megismerjük 
Krisztust. Megmentő kegyelme által 
követni tudjuk példáját, hogy folya-
matos, élő összeköttetésben legyünk 
Istennel, teljesen átadjuk magunkat 
neki és engedelmeskedjünk akara-
tának, valamint győzzünk Sátán és a 
bűn felett.

Győzelem a világ felett

Krisztus főpapi imájában ezt kér-
te Atyjától követői érdekében: „Nem 
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azt kérem, hogy vedd ki őket e világ-
ból, hanem hogy őrizd meg őket a go-
nosztól” (János 17:15).

Isten bölcsességében azt határoz-
ta, hogy nekünk ezen a földön kell él-
nünk Krisztus második eljöveteléig. 
De nem szabad beszennyeződnünk a 
világ bűnei, szokásai és gyakorlata ál-
tal. Pál apostol által Isten felhív min-
ket, hogy különüljünk el azoktól, akik 
e világ fejedelmének irányítása alatt 
állnak:

„Ne legyetek hitetlenekkel fele-
más igában; mert mi szövetsége van 
igazságnak és hamisságnak? Vagy mi 
közössége a világosságnak a sötét-
séggel? És mi egyezsége Krisztusnak 
Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitet-
lenhez? Vagy mi egyezése Isten temp-
lomának 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 ma-
gamhoz fogadlak titeket. És leszek 
néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá 
és leányaimmá, azt mondja a minden-
ható Úr” (2 Korinthus 6:14-18).

Keresztelő János életében is lát-
hatjuk a világ feletti győzelmet. Élete 
„annyira önzetlen, alázattal és lemon-
dással teljes volt. Lelkes buzgalom-
mal tanított, intett, dorgált. Küldeté-
se folyamán nem tért le sem jobbra, 
sem balra, hogy kedvezésre vagy he-
lyeslésre találjon. Nem vágyott világi 
megtiszteltetésre vagy méltóságra, ha-
nem alázatos szívű és életű volt. Nem 
öltött magára őt meg nem illető tiszt-
ségeket.” – A Te Igéd igazság , 137.

János, a szeretet apostola kijelen-
ti: „Mert mindaz, ami az Istentől szü-
letett, legyőzi a világot; és az a győze-
delem, 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 ellenté-
tes állapot van megemlítve: „Mert a 
test a lélek ellen törekedik, a lélek pe-
dig a test ellen; ezek pedig egymással 

ellenkeznek, hogy ne azokat cseleked-
jétek, amiket akartok” (Galata 5:17).

Pál leírja a test cselekedeteit: „A 
testnek cselekedetei pedig nyilvánva-
lók, melyek ezek: házasságtörés, pa-
ráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 
Bálványimádás, varázslás, ellenséges-
kedések, versengések, gyűlölködések, 
harag, patvarkodások, visszavonások, 
pártütések, irigységek, gyilkosságok, 
részegségek, dobzódások és ezek-
hez hasonlók: melyekről előre mon-
dom néktek, amiképpen már ezelőtt 
is mondottam, hogy akik ilyeneket 
cselekesznek, Isten országának örö-
kösei nem lesznek” (Galata 5:19-21).

Az Új Nemzetközi Bibliafordítás 
ezeket a bűnöket a következő kifeje-
zésekkel írja le: „erkölcstelenség, tisz-
tátalanság, kicsapongás; bálványimá-
dás, varázslás; gyűlölet, viszály, félté-
kenység, dühkitörés, önző becsvágy, 
egyenetlenség, széthúzás, pártütés, 
irigység; részegség, tobzódás és így 
tovább.”

Azután Pál rátér az áldott ellen-
tét jellemzésére is: A Lélek gyümöl-
cse: „szeretet, öröm, békesség, béke-
tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelíd-
ség, mértékletesség. Az ilyenek ellen 
nincs törvény” (Galata 5:22-23).

Miután bemutatta a test csele-
kedeteit és a Lélek gyümölcseit, az 
apostol a győzelem kulcsát is megad-
ja a keresztényi élethez: „Akik pedig 
Krisztuséi, a testet megfeszítették in-
dulataival és kívánságaival együtt. Ha 
Lélek szerint élünk, Lélek szerint is 
járjunk” (Galata 5:24-25).

„Akik a romlandó díjért testi ver-
senybe neveznek be, tudják, hogy szi-
gorúan tartózkodniuk kell minden 
önző kielégüléstől, mely gyöngítené 
testi erejüket…

Mennyivel inkább az örömüzenet 
versenyébe lépők tartózkodjanak az 
étvágy és a lélek ellen küzdő érzéki vá-
gyak törvénytelen kielégítésétől. Meg-
tartóztatónak kell lenniük mindenkor. 
Az a megtartóztatás, mely egyízben 
győzelemre juttat, ha állandóan gya-
korolják, komoly előnyben részesí-
ti őket az élet koronájáért futott ver-
senyben.” – A Te Igéd igazság , 181.

Győzelmünk azon múlik, hogy 
átadjuk-e életünket Krisztusnak és a 
Szentlélek vezet-e minket Isten Igéje 

által. „De hála az Istennek, aki a dia-
dalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által” (1 Korinthus 15:57).

Győzelem az ördög felett

Sátán hatalmas ellensége Krisz-
tusnak. Már a mennyben elkezdte a 
Megváltónk elleni harcot és a földön 
tovább folytatja.

„És lőn az égben viaskodás: Mi-
hály és az ő angyalai viaskodnak vala 
a sárkánnyal; és a sárkány is vias-
kodik 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 kí-
gyó, aki neveztetik ördögnek és a Sá-
tánnak, ki mind az egész föld kereksé-
gét elhiteti, vetteték a földre, és az ő 
angyalai is ő vele levettetének” (Jele-
nések 12:7-9).

„A mi fő ellenségünk az ördög. 
Úgy van ábrázolva, mint egy ordí-
tó oroszlán, aki szerte jár, keresvén, 
kit elnyeljen. Amikor olyan férfiakat 
és nőket talál, akik önmagukat fel-
magasztalják, amint ő tette a menny-
ben, akik telve vannak irigységgel és 
becsvággyal, a hatalom és kiemelke-
dés iránt, akkor tudja, hogyan csal-
ja őket kísértésbe. Ráveszi őket, hogy 
az ő szolgálatára használják fel erői-
ket és képességeiket, és segítői legye-
nek 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 azo-
kat, akik szeretik Jézust. A kísértés bű-
bája 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 alap-
elveit, és ahelyett, hogy Isten felé for-
dulna töredelemmel és bűnbánattal, 
elszakítja az utolsó láncszemet is, ami 
által Isten hatalma tudna munkálkod-
ni érte, és a pokol győzedelmeskedik, 
mert az ellenség prédájává lett. Ami-
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kor az ellenség így behálózza a lelket 
és tőrbe csalja a vigyázatlan lábakat, 
akkor Istent engesztelhetetlennek és 
könyörtelennek mutatja be, kijelent-
ve, hogy most már nem lesz semmi 
haszna, ha bűnvallomást tesz, mert Is-
ten nem bocsát meg. A megkísértett 
lélek ne hallgasson a vádló és pusztí-
tó hangjára, és ne menjen a remény-
telen hitehagyás útján az éjféli sötét-
ségbe! Emlékezzen Isten ígéretére! Ő 
így szól: ’Térj vissza hát Izráel az Úr-
hoz, a te Istenedhez, mert elbuktál ál-
nokságod miatt! Vigyetek veletek be-
szédeket, és térjetek vissza az Úrhoz! 
Mondjátok néki: Végy el minden ál-
nokságot! 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; töredel-
mesen, könnyekkel és szomorúság-
gal bűneink felett, sürgessük kérésün-
ket 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 meg-
erősíti, hogyan lehetséges ez a győze-
lem. 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 Krisz-
tusának hatalma; mert a mi atyánk-
fiainak vádolója levettetett, ki vádol-
ja őket éjjel és nappal a mi Istenünk 
előtt. És ők legyőzték azt a Bárány vé-
réért, és az ő bizonyságtételöknek be-
szédéért; és az ő életöket nem kímél-
ték mind halálig. Annakokáért örülje-
tek egek és akik lakoztok azokban. Jaj 
a föld és a tenger lakosainak; mert le-
szállott az ördög ti hozzátok, nagy ha-
raggal 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 beszé-
déért; és az ő életöket nem kímél-
ték mind halálig.” „Ezek [a politi-
kai és vallási erők] a Bárány ellen vi-
askodnak, és a Bárány meggyőzi őket, 
mert uraknak Ura és királyoknak Ki-
rálya; 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 vál-
nak Megváltójukkal való egységük ál-
tal. Ők hivatalosak, kiválasztottak és 
szentek.

Mi győztesek lehetünk? Termé-
szetesen igen! Amennyiben megőriz-
zük hitünket Krisztusban és Vele élő 

összeköttetést tartunk fenn.
Befejezésül nagyon ideillő Pál Ró-

mabeliekhez írott levelének 8. fejeze-
tében a győzelem éneke:

„Mit mondunk azért ezekre? Ha 
az Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedve-
zett, hanem őt mindnyájunkért oda-
adta, mimódon ne ajándékozna vele 
együtt mindent minékünk? Kicsoda 
vádolja az Isten választottait? Isten 
az, aki megigazít; Kicsoda az, aki kár-
hoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt 
aki fel is támadott, aki az Isten jobb-
ján van, aki esedezik is érettünk: Ki-
csoda szakaszt el minket a Krisztus 
szerelmétől? Nyomorúság vagy szo-
rongattatás, vagy üldözés, vagy éh-
ség, vagy meztelenség, vagy veszede-
lem, 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 va-
gyok győződve, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelem-
ségek, sem hatalmasságok, sem je-
lenvalók, sem következendők, Sem 
magasság, sem mélység, sem semmi 
más teremtmény nem szakaszthat el 
minket az Istennek szerelmétől, mely 
vagyon a mi Urunk Jézus Krisztus-
ban” (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 
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