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ELŐSZÓ
Az első két negyedévi tanulmányban az evangélizálással foglalkoztunk
Isten népének történetéből. Az elmúlt negyedévi tanulmányunk vége felé
Júda déli királyságának történetét követhettük, annak evangélizációs tanulságaival. Ebben a negyedévben az északi királyság evangélizációs tanulságaira nyúlik vissza a tanulmányunk. Áttekintjük azt is, hogy Isten miként
ismertette meg Önmagát az ókori világban szolgái által a fogság idején.
„Isten szándéka az volt, hogy jellemének Izráel általi kinyilatkoztatásával
magához vonzza az embereket. Az evangéliumi meghívást kellett megismertetniük az egész világgal. Az áldozati szertartásban rejlő tanítással fel kellett
magasztalniuk Krisztust a nemzetek előtt, hogy mindenki, aki feltekint reá,
éljen. A választott néphez tartoztak mindazok, akik – a kanaánita Ráhábhoz és a moábita Rúthoz hasonlóan – felhagyva a bálványimádással az igaz
Istent imádták. Izraelnek – amint számban növekedett – ki kellett volna
szélesíteni a határait, amíg országuk magába zárta volna az egész világot.
De a régi Izráel nem cselekedett Isten szándéka szerint. Az Úr kijelentette:
’Pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú
hajtásává?’ ’Buja szőlőtő az Izráel, amely magának termi az ő gyümölcseit’
(Jer 2:21; Hós 10:1. [angolban])...
Az Úr Mózes által népe elé tárta hűtlenségük következményeit. Ha nem
tartják meg Istennel kötött szövetségük feltételeit, elszakadnak tőle, az élet
Istenétől, és nem részesülhetnek áldásában. Izráel időnként megfogadta
Isten intéseit. Ilyenkor gazdagon áradt az áldás a zsidó népre, és általuk a
környező nemzetekre. De történelmük során sokszor elfeledkeztek Istenről,
és szem elől tévesztették Isten képviselőiként kapott magasztos kiváltságaikat.” – PK 11-12.
Láthatjuk tehát, hogy bizonyos értelemben a száműzetésük áldásként
szolgált számukra, mert ez Isten hitvalló népe közül sokakat bűnbánatra
vezetett. S így kaptak lehetőséget arra is, hogy a pogány nemzetek között bizonyságot tegyenek az igazságról. Többen közülük kormányzók és királyok
előtt ragyogtatták a világosságot azzal, hogy magatartásukban és beszédükben Isten jellemét nyilatkoztatták ki. A megtörtént események tanulságai
különösen fontosak azoknak, akik hatékony evangélistákká akarnak válni.
Mennyei Atyánk áldja meg úgy az összes szombatiskolai tanítót, mint
tanulót.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A Kelet-európai kiadói munka részére

2014. július 5
Szombat
Riga

LETTORSZÁG

„Terjesszük úgy a Biblia igazságait tarBalti LITVÁNIA
tenger
talmazó kiadványokat, mint ahogy az őszi
Vilnius
Minszk
falevelek szóródnak szét. Emeljük fel Őt,
LENGYELFEHÉRORSZÁG
OROSZORSZÁG
a lelkek Üdvözítőjét, emeljük magasra, és
Varsó
még magasabbra!” – HP 323.
Ezeket a szavakat korunk prófétája, E.
UKRAJNA Kijev
G. White mondta, s ez valóban időszerű.
SZLOVÁKIA
A Kelet Európai testvéreink ugyanezt szeMOLDOVA
retnék, ugyanez a vágyuk.
A világ ezen részén élű hívők – elszenvedve
hetven évig az állam által rájuk erőltetett ateizmust
– ismerik a valódi szabadság értékét. Bár most szabadságunk van, de
látjuk a hamarosan bekövetkező vég jeleit. A vallásszabadságot korlátozó törvények újra a felszínre törnek. Felhasználva az Úr által nyújtott
szabadságot, a testvéreink és testvérnőink különböző városokat és
falvakat járnak be, s osztogatják a különböző szórólapokat, és más lelki
irodalmat. Százezer számra kell nyomtatnunk különböző szórólapokat és könyveket, mint például a ’Jézushoz vezető út’, a ’Szombat vagy
vasárnap’, a sokfajta egészségügyi könyvet, a szombatiskolai leckéket
a gyermekek részére, és más anyagokat. Megtesszük a tőlünk telhető
legjobbat, hogy azon nyelveken nyomtassuk ki ezeket a kiadványokat,
melyeket a korábbi Szovjetunióban, s most annak utódállamaiban beszélnek.
„Kiadványainkat el kell juttatnunk mindenhova. Adjátok ki azokat
sok-sok nyelven! Hirdessük a harmadik angyal üzenetét kiadványainkon keresztül.” – 9B 62.
Kérünk benneteket segítsetek anyagilag, mert a területünk hatalmas, de a testvéreink nem gazdagok, és nem tudják fedezni a szükséges
költségeket.
Nagyon kérünk benneteket, használjátok ki ezt a lehetőséget, és
emlékezzetek erre a létfontosságú kiadói munkára ezen a hatalmas
kiterjedésű területen, úgy az adományaitokkal, mint az imáitokkal.
Adakozzatok jó szívvel! Köszönjük a segítségeteket!

Testvéreitek a Kelet-európai Unióból
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A világ világossága (III.) – 2014. július - szeptember

1. Tanulmány

2014. július 5.
Szombat

Napnyugta: H 20:43
		
Ro 21:03

„És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére,
Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi
járjunk az Ő ösvényein. (Ésa 2:3).
„Isten az Ő jellemének Izrael általi bemutatásával önmagához akarta
vonzani az embereket. – KP 196.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 10-13. (Az Úr szőlőskertje) 		
Apostolok Története, 9-11. (Isten terve egyházával)

Vasárnap

június 29.

1. ISTEN NÉPÉNEK NAGY FELELŐSSÉGE
a. Melyik volt az a nagy nemzet, amelyet a menny elsőként akart megáldani az igaz Isten ismeretével? Zsol 135:9.
„Isten levitte Egyiptomba Ábrahám leszármazottait… hogy bemutassák
e nagy és gonosz nemzetnek Isten országának alapelveit. József becsületessége és csodálatra méltó tevékenysége, amellyel megőrizte Egyiptom egész
népét, Krisztus életét tükrözte. Mózes is – és sokan mások – bizonyságot
tettek Istenről.” – KP 193.
b. Milyen bizonyíték mutatja, hogy az egyiptomi király, az udvaroncai
és a nép általánosságban úgy döntött, hogy megmaradnak a lelki
sötétségben? 2Móz 5:1-2.

„Az Úr alkalmat akart adni az egyiptomiaknak annak belátására, hogy
mennyire erőtlen isteneik állítólagos hatalma, és mennyire értelmetlen
szembeszállni Jahve parancsaival. – PP 219.
„Ha büszkeséget vetünk, büszkeséget aratunk; ha konokságot vetünk,
konokságot aratunk.” – LHU 266.
1. Tanulmány - ISTEN MISSZIÓS TERVE AZ EGÉSZ VILÁGÉRT
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ISTEN MISSZIÓS TERVE
AZ EGÉSZ VILÁGÉRT

Hétfő

június 30.

2. ISTEN TERVE IZRÁELLEL
a. Mi volt Izráel gyermekeinek fontos küldetése, amikor elérkezett
egyiptomi kiszabadulásuk ideje és már több mint 2 millióan voltak?
Jn 4:22; 5Móz 4:6-8.

„Isten hajdan Izráelt választotta ki, hogy általa kinyilvánítsa jellemét az
emberiségnek, és hogy a világ üdvforrásává váljék. Rájuk bízta beszédének
és akaratának kinyilatkoztatását.” – AT 9.
b. Miért helyezte Isten Izráelt a pogány nemzetek közé - egy kulcsfontosságú helyre? Ez 5:5.

„Isten azt akarta, hogy népe a világ világossága legyen. Törvénye dicsőségét kellett volna sugározniuk, életükkel kinyilatkoztatniuk. Hogy ezt az
elgondolását megvalósítsa, a föld népei között kulcsfontosságú helyre telepítette le a választott népet.
Salamon idejében Izráel országa a Földközi-tengertől az Eufrátesz folyóig,
észak-déli irányban pedig Hamathtól Egyiptomig terjedt. Ezen a területen a
világ kereskedelmének számos természet alkotta útvonala vezetett át. Távoli
országok karavánjai rendszeresen áthaladtak rajta…
Annak a nemzetnek élén állva, amelyet Isten világító toronyként adott a
környező népeknek, Salamonnak… befolyását latba vetve… nagy mozgalmat kellett volna szerveznie és irányítania az Istent és igazságát nem ismerők
felvilágosítására.” – PK 47.
c. Hogyan hiúsították meg Isten tervét a sötétség hatalmai? 1Kir
11:1-2; Préd 2:8-10; 9:21.

„Azt az önzetlen misszió lelkületet, amelyet Isten Salamon és minden
igaz zsidó szívébe plántált, kiszorította az üzleti szellem. A sok nemzettel való kapcsolat kínálta alkalmakat egyéni gazdagodásra használták ki.” – PK 47.
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Kedd

július 1.

b. Milyen állapot uralkodott sok pogány nemzet között, amely elpusztításukat okozta? Rm 1:19,21,23-25.

„Sok népnél a szülőket elhagyták vagy megölték, amikor annyira megöregedtek, hogy képtelenek voltak gondoskodni magukról… Az isteni tulajdonságok megrontott eszméivel Sátán arra vette rá a pogány nemzeteket,
hogy higgyenek az emberáldozatok szükségességében és abban, hogy csak
ezek az áldozatok biztosítják számukra istenségeik jóindulatát. A legborzalmasabb kegyetlenségeket követték el a bálványimádás különböző formáiban. Ezek között volt az a gyakorlatuk, amelynek során gyermekeiket tűzön
kényszerítették átmenni bálványaik előtt… A legkicsapongóbb és legutálatosabb szokásokat tették a pogány istentiszteletek részévé. Mivel isteneiket
is tisztátalanoknak ábrázolták, ezért imádóik is szabadjára engedték legaljasabb szenvedélyeiket. Természetellenes bűnök érvényesültek. A vallásos ünnepségeket általános és nyílt erkölcstelenségek jellemezték.” – PP 296-297.
c. Megsemmisít-e Isten bárkit is figyelmeztetés és bűnbánatra intés
nélkül? Ez 18:21,23; Ám 3:7. Mi történik azokkal, akik kimerítik
Isten türelmét és javíthatatlannak bizonyulnak? 2Pt 3:5-7.

„Tudnának-e azok, akik teljes szívükből gyűlölik Istent, az igazságot és a
szentséget, a mennyei sokaság közé lépve himnuszt énekelni? El tudnák-e viselni Isten dicsőségét és a Bárányét? Semmiképpen! Kegyelmi idejük évekig
tartott. Formálhatták volna jellemüket a mennyei életre. De nem tanulták
meg szeretni a tisztaságot, és nem tanulták meg a menny nyelvét. Most pedig
már túl késő. Azok, akik egész életükben Isten ellen lázadtak, alkalmatlanok
a mennyei életre.” – NK 483.
1. Tanulmány - ISTEN MISSZIÓS TERVE AZ EGÉSZ VILÁGÉRT
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3. ISTEN KEGYELME ÉS IGAZSÁGOSSÁGA
a. Miért voltak más nemzetek alkalmatlanok arra, hogy hirdessék az
igazságot a világ számára? 3Móz 18:24-25; 5Móz 9:4. A vízözön
után miről feledkeztek meg lassanként az akkori világ lakói? 1Móz
6:5,11,17.

Szerda

július 2.

4. ISTEN KEGYELME ÉS IGAZSÁGOSSÁGA (FOLYTATÁS)
a. Honnan tudjuk azt, hogy Isten kegyelme volt sok nemzeten, akik
még nem érték el azt a pontot, ahonnan nincs vissza út? Mit akart
Isten adni még az emoreusok számára terve szerint? 1Móz 15:16.

„Már Izráel történelmének kezdetén ködös homályba veszett az istenismeret, a világ népeinek sok bűnös szokása miatt. Egykor ismerték Őt, de
’nem mint Istent dicsőítették, sem néki hálákat nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek és az ő balgatag szívük megsötétedett’ (Rm
1:21). Azonban Isten, nagy kegyelme folytán nem vetett véget életüknek,
hanem alkalmat akart nekik adni, hogy kiválasztott népe által Vele újból
megismerkedjenek.” – AT 10.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Isten Ninive lakosaival bánt? Jón 3:10; 4:10-11. Milyen missziólelkülete volt Jónásnak?

„Jónásnak elsőként kellett volna örvendeznie a menny csodálatos kegyelmén, amikor megtudta, hogy Isten irgalmaz a városnak, amely gonoszsága
ellenére bűnbánatot tartott, és zsákban, hamuban bánkódott. Ehelyett az a
gondolat foglalkoztatta, hogy hamis prófétának fogják tartani.” – PK 170.
c. Milyen bátorító üzenetet küld Isten minden misszionáriusnak, akik
a nagyvárosokban dolgoznak? Apcs 18:9.

„Isten szolgáit a nagy városokban ne csüggessze el a gonoszság, jogtalanság, istentelenség, amellyel szembe kell nézniük, miközben a megváltás
örömhírét igyekeznek hirdetni… A lelkek megmentésén fáradozók ne felejtsék el, hogy jóllehet sokan nem fogadják meg Isten Igéje tanácsait, de nem az
egész világ fordul el a menny világosságától és igazságától; nem mindenki
fordít hátat, amikor a türelmes, elnéző Megváltó hívja.” – PK 173-174.
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Csütörtök

július 3.

„Közel van az idő, amikor olyan gyötrelem lesz a világon, amelyet emberi
balzsam nem tud gyógyítani. Isten visszavonja Lelkét. Tengeren és szárazon
egyik katasztrófa a másikat éri nagy gyorsasággal. Mily gyakran hallunk emberéletben és anyagiakban nagy áldozattal járó földrengésekről és tornádókról, a tűz és víz pusztításairól! Ezek az elemi csapások látszólag a természet
megzavart, rendellenes erőinek szeszélyes kitörései, amelyeket az ember nem
tud befolyásolni. Belőlük azonban Isten szándékát olvashatjuk ki. Ezek is oly
eszközök, amelyekkel rá akarja ébreszteni az embert a veszélyre.” – PK 173.
b. Mit jelent ki Isten, miközben irgalmas kezét még mindig kitárva
tartja az üdvözülni vágyók felé? Ésa 55:6-7.

„Minden városban, ha bűnnel és erőszakossággal van is tele, sok olyan
ember van, akik megfelelő tanítással Krisztus követőivé válhatnak. Ezreket
lehet így a megmentő igazsággal elérni, és Krisztusnak, mint személyes
Megváltójuknak elfogadására késztetni.” – PK 173-174.

Péntek

július 4.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért hozta ki Isten Ábrahám utódait Egyiptomból?
2. Milyen tanulságot vonhatunk le napjainkra abból, hogy az Úr kulcsfontosságú helyre helyezte Izráelt, a pogány nemzetek közé?
3. Hogyan munkálkodtak a sötétség hatalmai Isten missziós tervének meghiúsításán?
4. Hogyan tanít Jónás könyve arról, hogy Isten nem a gonoszok elvesztésében
leli örömét hanem megmentésükben?
5. Mit akar megértetni az Úr velünk a körülöttünk élőkről?

1. Tanulmány - ISTEN MISSZIÓS TERVE AZ EGÉSZ VILÁGÉRT
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5. ISTEN ÍTÉLETEI MÉG MINDIG KEGYELEMMEL VEGYÜLNEK
a. Nevezd meg az ítélet két fő következményét, amit Isten a vég idejére
tartogat! Ésa 24:4-6; 26:21,9.

2. Tanulmány

2014. július 12.
Szombat

Napnyugta: H 20:39
Ro 21:00

ISTEN ŐRÁLLÓI
„És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának” (Ez 33:7).
„Isten titkainak sáfárai álljanak őrökként Sion falain… Krisztus követei
vigyázzanak, nehogy a hűtlenségük miatt elveszítsék az életüket s azok életét
is, akik hallgatják őket.” – 4B 403.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 293-294. (Az első evangélisták)

Vasárnap

július 6.

1. SION FALAINAK ŐRÁLLÓI
a. Mi a különbség a hűséges és a hűtlen őrálló között? Ez 33:2-6.

„A régmúlt időkben őröket állítottak a városfalakra, akik a jó kilátóhelyekről látták a védelemre szoruló helyeket és figyelmeztették az embereket,
amikor ellenség közeledett. Kötelességteljesítésüktől függött a város biztonsága. Meghatározott időközönként hangos kiáltással kellett szólítaniuk
egymást, hogy megbizonyosodjanak arról; mindannyian ébren vannak és
senkinek semmi baja nem történt. Bátorító vagy intő kiáltás hangzott egyiktől a másikig, és mindenki megismételte azt, amíg a jelzés körbejárt az egész
városban.” – ESz 6.
b. Miért szükséges – mint keresztényeknek – az Isten és üdvösség nélkül lévők miatt aggódnunk? Ez 33:7-9.

c. Az Úr megsemmisíteni vagy megmenteni akar? Ez 33:11.
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Hétfő

július 7.

2. HATÁROZOTT VAGY BIZONYTALAN HANGOK?
a. Mi történik, amikor az őrálló fújja a trombitát, de nem ad tiszta,
biztos hangot a hangszere? 1Kor 14:8.

„Az őrálló vigyázzon, nehogy a habozása és a halogatása miatt emberek
vesszenek el, mert vérüket az ő kezéből kérik számon.” – 5B 509.
b. A gonosz szolgával jelképezve, hogyan mutatja be Krisztus a hűtlen
őrállók széles osztályát? Mt 24:48-51.

„A gonosz szolga azt mondotta szívében: ’Halogatja még az én uram a
hazajövetelt’ (Lk 12:45). Nem azt mondja, hogy Krisztus nem jön el. Nem
gúnyolódik Krisztus második eljövetelének a tanításán, de szívében, valamint cselekedeteivel és szavaival kinyilvánítja, hogy az Úr eljövetele késik.
Száműzi mások elméjéből azt a meggyőződést, hogy az Úr gyorsan eljön.
Befolyásával öntelt és meggondolatlan késlekedésre bírja rá az embereket.
Megerősödnek világiasságukban és lelki tompultságukban. Földi szenvedélyek, romlott gondolatok veszik birtokukba elméjüket. A gonosz szolga
együtt eszik és iszik a részegeskedőkkel; egyesül a világgal az élvezetek, a
szórakozások hajhászásában. Veri szolgatársait, megvádolja és kárhoztatja
azokat, akik hűségesek az Urukhoz. Összevegyül a világgal, és vele együtt
süllyed egyre mélyebbre bűneiben.” – JÉ 539.
c. Milyen figyelmeztetést adott Pál apostol nekünk ezekről az őrállókról? 1Thess 5:3.

„Krisztus adventje meglepi a hamis tanítókat. Ezek ezt mondják: ’Békesség és biztonság’ (lThess 5:3). Miként a papok és a tanítók tettek Jeruzsálem
eleste előtt, ezek is arra törekszenek, hogy az egyház földi jólétet és dicsőséget
élvezzen. Az idők jelei magyarázatuk szerint ennek vetik előre az árnyékát.
Mit mond azonban Isten szava? ’Akkor hirtelen veszedelem jő reájuk’ (lThess 5:3). Mindazokra, akik az egész föld színén lakoznak; mindazokra, akik
otthonukká teszik ezt a világot, Isten napja csapdaként jön el.” – JÉ 539-540.
2. Tanulmány - ISTEN ŐRÁLLÓI
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Kedd

július 8.

3. AZ ALKALMATLAN ŐRÁLLÓK JELLEMZŐI
a. Hogyan ismerhetjük fel az alkalmatlan őrállót? Ésa 56:10-12.

„Némelyek, akik az őrállók szerepét töltik be, hogy figyelmeztessék a
népet a veszélyre, abbahagyták az őrködést, és kényelmesen heverésznek.
Ők hűtlen őrállók. Tétlenül ülnek, míg a ravasz sunyi ellenfelünk behatol
az erődbe, és sikeresen végzi aknamunkáját mellettük, hogy lerombolja
azt, amiről az Úr azt parancsolta, hogy építsük fel. Bár látják, hogy Sátán
megcsalja az ártatlant és a gyanútlant, mégis hallgatnak, mintha hidegen
hagyná őket a dolog, mintha nem is tartozna rájuk. Nem ismerik föl a különös veszélyt, nem látnak okot arra, hogy megfújják a riadót. Előttük minden
jónak látszik, nem látnak semmi okot arra, hogy fölriasszák a hűségeseket,
hogy trombita zengéseként tovább adják a figyelmeztetés hangjait, melyeket
a szókimondó bizonyságtételekben hallanak, hogy hirdessék Isten népének
hűtlenségét, és Jákób házának bűneit. Ezek a megrovások és figyelmeztetések
megzavarják az álmos és könnyű életet kedvelő őrállók nyugalmát. Bizony,
ez nem tetszik nekik, azt mondják a szívükben, ha nem is a szájukkal: ’Ezen
összes figyelmeztetésnek nincs semmi alapja! Ez túlzottan szigorú, túlzottan durva! Ezek az emberek ok nélkül nyugtalankodnak, izgultak fel, s úgy
látszik, nem akarnak minket soha békén, nyugton hagyni.’ ” – 2B 439-440.
b. Milyen figyelmeztetésről ne feledkezzünk meg a vak őrállókkal
kapcsolatban? Mt 15:14. Hogyan mutat be az Úr szolgája egy ilyen
őrállót az adventizmus történelmében?
„Némelyeket annyira elvakított a saját hitetlenségük, hogy nem tudták
felismerni B. atyafi lelkületét… Ő nem volt hajlandó az igazság világosságában járni, melyet pedig Isten nyújtott népének, akik pedig a világosságban
akartak járni, azokat megakadályozta.
Az atyafi úgy gondolja, hogy dicséretre méltó, ha valaki kétségeket és
hitetlenséget sugall Isten parancsolattartó népének megalapozott hitét illetően. Azon igazság, melynek valamikor örvendezett, ma már csak sötétség
a számára, és ha irányt nem változtat, akkor vissza fog esni a különböző felekezetek nézeteinek a keverékébe, de egyikkel sem fog teljesen egyetérteni.
Az atyafi egymagában egy egész egyházat képez… A Sátán egész biztosan
vezeti őt, amint ő is sokakat elvezetett a testülettől az öncsalás és tévelygés
útjára.” – 3B 441.
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Szerda

július 9.

4. AZ ALKALMAS SZOLGÁK JELLEMZŐI
a. Ismertesd a jellemzőit Krisztus hűséges szolgájának! 1Tim 4:12-16;
Tit 2:7-8.

„A Sion falain álló őrök kiváltsága, hogy oly közel állhatnak Istenhez
és Lelke befolyása iránt annyira érzékennyé válhatnak, hogy Isten rajtuk
keresztül munkálkodhat. Így figyelmeztetik a bűnösöket a veszélyre, és
ugyanakkor feltárják előttük a menekülés útját. Isten választottai ők, akiket a Megváltó megszentelő vére által pecsételt el, hogy férfiakat és nőket
mentsenek meg a fenyegető pusztulástól. Intsék hűségesen embertársaikat
a törvényáthágások következményeire, és őrizzék ugyanolyan hűségesen a
gyülekezet jólétét is. Éberségüknek sohasem szabad ellankadnia. Munkájuk
megkívánja egész teljesítőképességük latba vetését. Kürthanghoz hasonlóan hallassák hangjukat, de sohasem szabad érthetetlen vagy határozatlan
hangot adniuk. Ne a jutalomért munkálkodjanak, hanem azért, mert nem
cselekedhetnek másként, mivel felismerték, hogy jaj nekik, ha elmulasztják
prédikálni az evangéliumot.” – ESz 6-7.
b. Milyen munkát bízott Krisztus ránk személyesen? Mt 24:45; 2Tim
4:2,5.

„A föld lakói között – szétszórtan minden országban – vannak, akik nem
hajtottak térdet a Baál előtt. Mint az ég csillagai, amelyek csak éjszaka tűnnek elő, ezek a hűségesek akkor fognak felragyogni, amikor ’sötétség borítja
a földet, és éjszaka a népeket’. A pogány Afrikában, Európa és Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában, a tenger szigetein és a föld
minden sötét sarkában Isten készenlétben tartja választott gyermekeit, akik
előtűnnek majd a sötétség közepette, és világosan megmutatják a hitehagyó
világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye megtartásának.
Már most is megjelennek minden nemzet, minden nyelv és nép között…
Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben tündökölnek…
Ma senki ne kísérelje megszámolni Isten népét, hanem legyen mindenkinek mélységesen együtt érző ’hús’ szíve; olyan, mint Krisztusé, amely vágyik
megváltani az elveszett világot!” – PK 128-129.
2. Tanulmány - ISTEN ŐRÁLLÓI
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Csütörtök

július 10.

5. NAGY ÖRÖM LESZ OTT!
a. Amikor a megváltottak eljutnak a mennybe, fel fogják-e ismerni
egymást? 1Kor 13:12. Mit fognak hallani a megváltottak azok szájából, akiket Krisztushoz vezettek?

„Az üdvözültek megismerik azokat, akik a megfeszített Üdvözítőre terelték figyelmüket. Milyen boldogan beszélgetnek majd velük! ’Bűnökben
éltem – mondják majd – Isten és remény nélkül a világban, de te eljöttél,
fölhívtad figyelmemet Üdvözítőnkre, az egyedüli reményemre’… Mások
meg majd így szólnak: ’Pogány országban pogány módra éltem. Elhagytad
barátaidat, kényelmes otthonodat, és eljöttél, megmutattad a Jézushoz vezető
utat, s ahogyan hinnem kell benne, mint egyedül igaz Istenben, Ledöntöttem bálványaimat, imádtam az Istent, most pedig szemtől-szembe látom.
Megmentett, örökre megmentett, hogy soha el ne kelljen válnom tőle, akit
annyira szeretek.’ ” – 6B 311.
b. Mit fog majd Krisztus kijelenteni nekik? Mt 25:34-40.

„Mások majd azok iránt fejezik ki hálájukat, akik táplálták az éhezőket,
fölruházták a mezíteleneket. ’Mikor a sötét kétségbeesés hitetlenségbe
láncolta lelkemet, az Úr elküldött – mondják – hogy reményről és megnyugvásról szólj hozzám. Testi szükségletem kielégítésére élelmet hoztál és
megnyitottad előttem Isten szavát. Ráébresztettél lelki szükségleteimre. Úgy
bántál velem, mintha testvéred lennék.’ ” – 6B 311.

Péntek

július 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen különbségek vannak a hű és hűtlen őrállók között?
2. Hogyan mutatja be Krisztus a hűtlen őrállókat?
3. Hogyan kerülhetnek sokan abba a csapdába, amelyről a 3B 441. oldalon olvashatunk „B atyafi” kapcsán?
4. Hogyan tükrözhetjük vissza jobban a hűség jellemzőit?
5. Beszélj azokról a rendkívülien hálás, megjutalmazó szavakról, amelyek
majd a mennyben hangzanak el!
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3. Tanulmány

2014. július 19.
Szombat

Napnyugta: H 20:34
Ro 20:55

REFORMÁCIÓ ILLÉS IDEJÉBEN
„Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré,
hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat
hónapig: És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé
az ő gyümölcsét” (Jak 5:17-18).
„Isten meg akarta szabadítani a népet [Izráelt] tévhitétől. Szerette volna
megértetni velük, hogy számadással tartoznak Annak, Akinek életüket és
mindenüket köszönhették.” – RH 1913. augusztus 21.
Javasolt olvasmányok: Próféták és Királyok, 77-98. (A Tisbéből való Illés; Szigorú dorgálás;
A Kármel)

Vasárnap

július 13.

1. FELHÍVÁS BŰNBÁNATRA ÉS REFORMÁCIÓRA
a. Milyen küldetést bízott Isten Illésre, amikor Izraelt a Baál és Asera
papjai irányították? Mit mondott Akhábnak, a királynak? 1Kir 17:1.

„Istennek Akhábhoz küldött üzenete alkalmat adott Jézabelnek és papjainak, valamint Baál és Asera minden követőjének arra, hogy próbára tegyék
isteneik hatalmát. Bizonyítsák be – ha tudják – hogy nem igaz, amit Illés
mond!” – PK 79.
b. Hogyan törekedtek a pogány papok a nemzet megtévesztésére, miközben Isten bűnbánatra és megtérésre szólította fel a királyt, a vezetőket és a népet, csapásai által?
„A népet vezetőik mégis arra buzdították, hogy bízzanak Baál hatalmában. Ne törődjenek Illés üres jóslatával! A papok még mindig azt bizonygatták, hogy az eső Baál hatalmának köszönhető.” – PK 79.
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Hétfő

július 14.

2. ÉLET VAGY HALÁL ILLATA
a. Milyen feddő kérdést tett fel a király Illésnek, amikor találkoztak
egymással? 1Kir 18:17. Mire számíthatnak Isten hírnökei az igazságot elutasítóktól?

„Az elbukott Izrael gyűlölte Isten prófétáit, mert rejtett bűneiket napvilágra hozták. Akháb ellenségének tekintette Illést, mert a próféta hűségesen
megfeddte a király titkos bűneit. Ugyanúgy ma is, Krisztus szolgája, a bűnök
megfeddője megvetéssel, visszavágásokkal kerül szembe.” – JÉ 493.
„Sokan látják, hogy a Szentírással nem tudják alátámasztani állásfoglalásukat, de mindenáron bizonyítani akarják igazukat, és rosszindulatúan bírálják azok jellemét és indítékait, akik a népszerűtlen igazság pártjára állnak.
Ez a magatartás minden korszakra jellemző. Illést Izrael megháborítójának,
Jeremiást árulónak, Pált a templom megfertőzőjének nevezték. Attól kezdve
mindmáig lázítónak, eretneknek, vagy szakadárnak bélyegezik azokat, akik
hívek akarnak lenni az igazsághoz.” – NK 408.
b. Mit várhatunk a nagy többségtől, amikor az igazságot hirdetik nekik? Ésa 59:14-15; 2Tim 3:10-12. Hogyan érintsen ez bennünket?

„Hitetlenek tömegei elutasítva a biztos prófétai beszédet, habozás nélkül,
hiszékenyen elfogadnak vádat azok ellen, akik mernek korholni divatos bűnöket. Ez a szellem egyre nagyobb tért hódít…
Ennek tudatában mi az igazság hirdetőjének a kötelessége? Gondolja vajon azt, hogy nem kell az igazságot hirdetni, mivel az igazság az embereket
sokszor csak a követelmények megkerülésére vagy elvetésére indítja? Nem.
Neki sincs oka elhallgatni Isten Szavának igazságait – ha ellenkezést vált is
ki – mint korábban a reformátoroknak sem volt…
Az igazság elfogadásának és hirdetésének az a nagy akadálya, hogy ez
kényelmetlenséggel és gyalázattal jár… De ez ne félemlítse meg Krisztus
hűséges követőit! Krisztus szolgái ne várják el, hogy az igazság népszerű
legyen! Tudják, hogy mi a kötelességük, és vállalják tudatosan a keresztet.”
– NK 408-410.
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Kedd

július 15.

3. A LÁGY, SIMOGATÓ PRÉDIKÁCIÓK VESZÉLYE
a. Amikor Akháb király azzal vádolta Illést, hogy ő az Izrael megháborítója, hogyan válaszolt a próféta? 1Kir 18:18.

„Illés ártatlansága tudatában állt Akháb előtt. Nem próbálta magát
mentegetni, sem a királyt áltatni. Haragját sem igyekezett kivédeni azzal a
jó hírrel, hogy nemsokára véget ér a szárazság. Nem volt miért bocsánatot
kérnie. Felháborodva és Isten ügyének méltóságát féltve, visszafordította
Akháb vádját.” – PK 90.
b. Milyen legyen a bűnbánatra és reformációra felszólító prédikáció?
Ésa 58:1. Miért helytelenek a lágy, simogató prédikációk?

„A sokszor elhangzó lágy, simogató prédikációknak nincs tartós hatásuk.
A trombita bizonytalan hangot ad. Isten szavának világos, súlyos igazságai
nem hatolnak az emberek szívébe.
Az emberek tetszését kereső lelkészek, akik így kiáltanak: ’Béke, béke!’ –
amikor Isten nem hirdet békét – alázzák meg szívüket Isten előtt, és kérjenek
bocsánatot kétszínűségük és erkölcsi gyengeségük miatt. Nem a felebarátjuk
iránti szeretetből tompítják a rájuk bízott üzenet élét, hanem mert önmaguk
iránt elnézőek, és szeretik a kényelmet…
Isten Illéshez, Nátánhoz és Jánoshoz hasonló emberekre vár – olyan emberekre, akik pontosan, hűségesen tolmácsolják üzenetét, tekintet nélkül a
következményekre; akik bátran megmondják az igazságot, még ha az mindenük feláldozásába kerül is.” – PK 90-92.
c. Mikor fognak Akháb vádjai megismétlődni Isten szolgái ellen? Jel
13:15-17.

„Amikor az emberek a hamis vádak hallatán haragra gerjednek, szinte
ugyanazt teszik Isten követeivel, mint a hitehagyó Izrael Illéssel.” – NK 525.

3. Tanulmány - REFORMÁCIÓ ILLÉS IDEJÉBEN
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Szerda

július 16.

4. A KÉT HATALOM KÖZÖTTI KÜZDELEM
a. Akháb megfeddése után mit követelt Illés? 1Kir 18:19-20.

„[Idézve: 1Kir 18:19.] Illés úgy adta ki ezt a parancsot, mint aki Jahve
közvetlen közelében áll. Akháb azonnal engedelmeskedett, mintha a próféta
lett volna a király és Akháb az alattvaló. Gyors hírvivőket küldött szerte az
országba. Általuk hívott mindenkit az Illéssel, valamint a Baál és Asera prófétákkal való találkozóra.” – PK 93.
b. Milyen felhívást intézett Illés a néphez? 1Kir 18:21.er.

„Úgy állt ott Illés Akhábbal és a hamis prófétákkal szemben, körülvéve az
összesereglett Izráellel, mint aki egyedül védelmezi Jahve méltóságát. Akit az
egész ország vádolt a csapásért, most ott állt előttük, látszólag védtelenül az
Izráel királya, a Baál prófétái, a katonák és az őt körülfogó ezrek jelenlétében.
De Illés nem volt egyedül. Fölötte és körülötte a menny oltalmazó seregei
álltak – hatalmas erejű angyalok.” – PK 94.
c. Milyen választ kapott Illés az összegyűlt sokaságtól? 1Kir 18:21.mr.

„Az Úr utálja, ha valaki közömbös és hűtlen akkor, amikor ügye válságba
jut. Az egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és a rossz
közötti nagy küzdelem záró jeleneteit. Isten népe közeledik az örökkévalóság határához. Mi lehetne fontosabb számára, mint az, hogy hű legyen a
menny Istenéhez?! Minden korszakban voltak Istennek erkölcsi hősei. Most
is vannak, akik – mint József, Illés és Dániel – nem szégyellik magukat Isten
választott népéhez tartozónak vallani.” – PK 94.
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Csütörtök

július 17.

5. IZRAEL IDEIGLENES VÉDELME
a. Mit felelt a nép, amikor a közelgő próbában Illés javaslatot tett, hogy
„amely Isten tűz által felel, az az Isten”? 1Kir 18:22-24.

b. Mit tett Illés miután a nép felismerte, hogy a pogány papok csalók?
1Kir 18:30-34. Mi történt miután az Úrhoz fohászkodott, hogy nyilatkoztassa ki Önmagát? 1Kir 18:36-38.

c. Mit tett és mondott a nép az egy igaz Istenről, látva ahogyan megemészti az áldozatot és vizet a mennyből alászálló tűz? 1Kir 18:39.
Milyen parancsot adott Illés a hamis tanítókra vonatkozóan? 1Kir
18:40.

„Baál papjai… továbbra is Baál prófétái akartak maradni. Ezzel megmutatták, hogy megértek a pusztulásra. Azért, hogy a bűnbánó Izráel védett
legyen azoknak a varázsától, akik Baál imádására tanították őket, az Úr utasította Illést, hogy pusztítsa el e hamis tanítókat.” – PK 98.

Péntek

július 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Mutasd be Akháb Illés elleni nagy küzdelmét!
Mutasd be a hitetlen nagy többséggel szembeni kötelességünket!
Miért veszélyesek napjainkban a lágy, simogató tanítások?
Mikor fogják Akháb vádját megismételni Isten szolgái ellen rövidesen?
Milyen figyelmeztetést kaptunk a hamis vallási tanítók ellen?

3. Tanulmány - REFORMÁCIÓ ILLÉS IDEJÉBEN
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4. Tanulmány

2014. július 26.
Szombat

Napnyugta: H 20:26
Ro 20:48

A KÉTELKEDÉS KÍSÉRTÉSE
„Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb
az én atyáimnál” (1Kir 19:4).
„Menekülőként, távol az emberi otthonoktól [Illés] lelkét összetörte a
keserű csalódás, s arra vágyott, hogy soha ne nézzen újra emberek arcába. –
RH 1913. október 16.
Javasolt olvasmányok: Próféták és Királyok, 99-112. (Jezréeltől a Hórebig; „Mit csinálsz itt Illés?”)

Vasárnap

július 20.

1. ILLÉS HITÉNEK KEMÉNY PRÓBÁJA
a. Amikor Jézabel, a bálványimádó királynő meghallotta, hogy Illés
megölte a hamis prófétákat, milyen üzenetet küldött Illésnek? 1Kir
19:1-2.

„A megátalkodott, konok Jézabel bőszült haragra gerjedt. Nem volt hajlandó a Kármel-hegyi eseményekben meglátni Isten intézkedését. Hajthatatlan maradt. Vakmerően kijelentette: Illésnek meg kell halnia.” – PK 101.
b. Miután a Kármel hegyi erőpróbában Illés rettenthetetlen bátorságot
nyilvánított ki, hogyan mutatta ki az emberi gyengeségét? 1Kir 19:3.
„Illésnek nem lett volna szabad a kötelesség helyéről elmenekülnie. Jézabel fenyegetésének hallatára oltalomért kellett volna fordulnia ahhoz, aki
megbízta Jahve becsületének megvédésével. Azt kellett volna mondania a
követnek, az Isten, akiben bízik, meg fogja oltalmazni a királyné gyűlöletével
szemben.” – PK 102.
c. Milyen figyelmeztetést szívleljen meg nagyon komolyan Isten művének minden munkása? 1Kor 10:12.
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Hétfő

július 21.

2. A CSÜGGEDÉS
a. A legvégső csüggedésében, mit kért Illés imájában Istentől? 1Kir 19:4.
Mire számíthat az, aki bizonyságot tesz Istenről? 2Kor 4:8-9.

„Mindenkit érnek keserű csalódások, és olykor mindenkit hatalmába kerít a csüggedés; amikor fájdalom az ember sorsa, és nehéz hinnie, hogy Isten
még mindig jóságos segítője földi gyermekeinek; amikor annyira gyötrik a
bajok, hogy inkább kívánja a halált, mint az életet. Ilyenkor sokan elengedik
Isten kezét, és a kétely rabságába, a hitetlenség fogságába esnek.” – PK 103.
„Az Úr szolgáinak mindenféle csüggesztő körülményekkel kell számítaniuk. Nem csupán az ellenség dühe, megvető bánásmódja és kegyetlensége
próbálja meg őket, hanem a barátok, a segítők nemtörődömsége, állhatatlansága, langyossága és árulása… Még azok is, akikben látszólag az a vágy
él, hogy sikerre vigyék az Úr művét, gyengíteni fogják Isten szolgáinak kezét
azzal, hogy meghallgatják, továbbadják és félig-meddig el is hiszik ellenségeik rágalmait, hencegéseit és fenyegetőzéseit.” – KSz 249.
b. Mi a csüggedés gyógyszere? Lk 21:36; 1Thess 5:8,17. Hogyan harcolt
Pál apostol a csüggedés ellen? 2Kor 12:10.

„Van biztos orvosság a csüggedtek számára: a hit, az ima és a munka. A hit
és tevékenység napról napra növekvő biztonságérzetet és megelégedést ad.
Kísért-e az a gondolat, hogy átengedd magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj! Akkor sem, ha
a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben! Ő tudja, mire van szükséged. Nála
van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne
félj attól, hogy ígéretét nem váltja be!” – PK 105.
c. Ahelyett, hogy Isten teljesítette volna szolgájának meggondolatlan
kérését, hogyan mutatta meg Illésnek, hogy munkája még nem fejeződött be? 1Kir 19:5-8.

4. Tanulmány - A KÉTELKEDÉS KÍSÉRTÉSE
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Kedd

július 22.

3. EGY HANGSÚLYOS KÉRDÉS
a. Mit kérdezett az Úr Illéstől, miután menedéket talált egy barlangban? 1Kir 19:9. Milyen feddést tartalmazott a kérdés?
„’[A seregek Uraként] én küldtelek a Kérith patakjához, azután a sareptai
özvegyhez. Majd megbíztalak, hogy térj vissza Izráelbe és állj a bálványimádó papok elé a Kármelen. Én öveztelek fel erővel, hogy vezetni tudd a
király hintóját Jezréel kapujáig. De ki mondta neked, hogy sietve menekülj a
pusztába?’ ” – PK 106.
b. Hogyan panaszkodott Illés – lelkében a keserűséggel? 1Kir 19:10.
Véleményed szerint mire szerette volna ily módon megtanítani szolgáját Isten?
„[Isten] meg akarta Illést tanítani arra, hogy nem mindig a leglátványosabb munkával lehet a legeredményesebben véghezvinni szándékát…
Miközben Illés várt az Úr kinyilatkoztatására, zengett az orkán, villámok
cikáztak, pusztító tűz sepert el mellette; de Isten ezekben nem volt jelen. Azután egy halk hangot hallott a próféta, és befedezte fejét az Úr jelenlétében.
Nem volt már ingerült. Szelíden és legyőzötten állt ott. Most már tudta, hogy
ha csendesen bízik, és állhatatosan Istenre hagyatkozik, a szükség idején
mindig segítségre talál.” – PK 107.
c. Mire gondolt Illés, hogyan fogja az Úr megmutatni hatalmát? 1Kir
19:11-12. Mit értett meg végül Illés, amikor átgondolta, hogy milyen
módon téríti meg az Úr a lelkeket? Zak 4:6.

„Isten igazságának nem mindig a legcsiszoltabb formában való feltárása
győzi meg és téríti meg az embereket. Nem az ékes vagy a logikus beszéd
érinti szívüket, hanem a Szentlélek szelíd befolyása, amely csendben, de
biztosan alakítja és építi a jellemet. Isten Lelkének halk és szelíd hangja meg
tudja változtatni szívünket.” – PK 107.
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Szerda

július 23.

4. EGY HATÁROZOTT REFORM KEZDETE
a. Milyen kérdést ismételt meg az Úr Illésnek, és milyen panaszt ismételt meg Illés az Úrnak? 1Kir 19:13-14. Hogyan biztosította Isten
Illést, hogy Izráelben a bűneiket meg nem bánó lázadók büntetést
kapnak? 1Kir 19:15-17.
„Az Úr azt felelte Illésnek, a törvénysértők nem maradhatnak büntetés
nélkül Izráelben. Különös szükség volt olyan emberekre, akik végrehajtják
azt, amit Isten rendelt a bálványimádó országok megbüntetésére. Szigorúan kellett eljárni, hogy mindenkinek alkalma legyen állást foglalnia az igaz
Isten mellett. Illésnek vissza kellett térnie Izráelbe, és másokkal osztoznia a
reformáció megvalósításával járó terhekben.” – PK 107.
b. Kit választott ki Isten többek között, hogy segítsen Illésnek erőre
vinni a megkezdett reformációt? 1Kir 19:19-21.
c. Milyen hasonlóság látható az Illés idejében Izráelben uralkodó hitehagyás, és a világban napjainkban uralkodó hitehagyás között? 2Pt
3:3-5.
„[Korunkban] kijelentik, hogy érvénytelen Isten törvénye, az igaz élet
mennyei normája. Az igazság ellenségének munkamódszere a megtévesztés. Ilyen eszközzel akarja rávenni az embert, hogy emberi rendelkezéseket
állítson az isteni helyére, és felejtse el azt, amit Isten az ember boldogsága és
üdvössége érdekében rendelt el.
Ez a hitehagyás, bármennyire elterjedt, mégsem egyetemes. Nem az egész
világ helyezkedik szembe a törvénnyel, és nem mindenki él bűnben. Nem
mindenki állt az ellenség oldalára. Istennek sok ezer gyermeke van, akik
nem hajtottak térdet a Baál előtt. Sokan vannak, akik szeretnének többet
tudni Krisztusról és a törvényről; sokan vannak, akik az ész érvei ellenére
is bíznak abban, hogy Jézus nemsokára eljön, és véget vet a bűn és halál
hatalmának. Sokan, akikért Isten Lelke még mindig küzd, tudatlanságból
imádják a Baált.
Ezeknek az embereknek szükségük van azok személyes segítségére, akik
megismerték Istent és Igéje erejét. Isten minden egyes gyermekének tevékenykednie kell mások megsegítésében.” – PK 108.
4. Tanulmány - A KÉTELKEDÉS KÍSÉRTÉSE
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Csütörtök

július 24.

5. EVANGÉLIZÁCIÓS FELELŐSSÉGÜNK NAPJAINKBAN
a. Mit mondott Illésnek az Úr, amikor azért panaszkodott, hogy egyedül maradt? 1Kir 19:18.
„Milyen különös munkát végezhetett volna Illés, ha számba vette volna
Izráelt akkor, amikor Isten büntetése utolérte a tőle elpártolt népet! Az Úr
oldalán csak egy valakit talált.” – PK 120.
b. Mi a kötelességünk, ismerve azon tényt, hogy „Istennek sok ezer
gyermeke van, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt” és „akikért
Isten Lelke még mindig küzd”? Mt 28:19-20.

„A föld lakói között – minden országban – vannak, akik nem hajtottak
térdet a Baál előtt. Mint az ég csillagai, amelyek csak éjszaka tűnnek elő, ezek
a hűségesek akkor fognak felragyogni, amikor ’sötétség borítja a földet, és
éjszaka a népeket’… Isten készenlétben tartja választott gyermekeit, akik
előtűnnek majd a sötétség közepette, és világosan megmutatják a hitehagyó
világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye megtartásának…
Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben tündökölnek.
Ma senki ne kísérelje megszámolni Isten népét, hanem legyen mindenkinek együtt érző ’hús’ szíve; olyan, mint Krisztusé, amely a veszendő világ
megmentésére vágyik!” – PK 120.

Péntek

július 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan gyengült el lelkileg Illés, miután korábban nagy erkölcsi bátorságról
tett bizonyságot?
2. Milyen figyelmeztetést vegyünk komolyan, tekintettel arra, hogy Krisztusról
való bizonyságtételre hívattunk el?
3. Mi a csüggedés gyógyszere?
4. Amikor Illés azért panaszkodott, hogy egyedül maradt, mit jelentett ki
Isten?
5. Mi a kötelességünk mindazok felé, akik soha nem hajtottak térdet a Baál
előtt?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Misszióiskola részére a Kongói
Demokratikus Köztársaságban

2014. augusztus 2.
Szombat

Kongó

Bumba

A Kongói Demokratikus Köztársaság egyiKisangani
UGANDA
ke Afrika legnagyobb országainak, lakossága
KONGÓ
megközelíti a 75 milliót. A Közép-afrikai orBukavu
KONGÓI
BURUNDI
szág gazdag olyan ásványi anyagokban, mint
DEMOKRATIKUS
TANZÁNIA
Kinshasa
KÖZTÁRSASÁG
a kobalt, az ipari és a drágakő gyémánt, arany
Kanaga
és réz. Északon a Közép-afrikai Köztársaság
Kamina
és Dél Szudán határolja, délen Zambia és
ANGOLA
Likasi
Angola, nyugaton van egy kevés tengerpartja,
Lubumbashi
s ez az Atlanti Óceán, keleten pedig Ugandával,
ZAMBIA
Ruandával, Burundival, és Tanzániával határos.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban a fő vallások, amit gyakorolnak, a katolicizmus, a protestantizmus, és az iszlám. Sokféle
keresztény vallásfelekezet létezik itt – valójában Afrikában a második olyan
ország, ahol a legtöbb keresztény él – körülbelül 96 %. Az országban teljes a
vallásszabadság. A hivatalos nyelv a francia.
A Hetednap Adventista Reformmozgalom a Kongói Demokratikus Köztársaságban 1972-ben szerveződött meg (akkor még Zaire-nek hívták az országot),
s ez akkor betetőzése volt annak a 12 évi önkéntes missziómunkának, amit a
helyi gyülekezeti tagok végeztek, akik elutasították, hogy megalkudjanak a valódi szombatünneplés hitelvében még akkor is, ha komoly pénzügyi nehézségeket
kellett elviselniük.
Ma a gyülekezetünk Kongóban hét Misszióterületből áll, körülbelül 1500
tagunk van és tagságunk 40%-a fiatal. Mialatt a világ az ifjúságot hiábavaló filozófiákkal táplálja, nekünk őket szilárd bibliai igazságokkal kell táplálni! Hogy
ezt a célt megvalósíthassuk, egy jó misszió iskolai oktatásra van szükségünk! A
lelkesedés, ami az ifjúságunkban van, arra ösztönöz bennünket, hogy haladjunk
előre, és fogjunk bele egy ilyen vállalkozásba – alapítsunk egy erős misszió iskolát, ami nagymértékben javára válik a mi franciául beszélő ifjainknak.
Mindenekelőtt azért imádkozunk, hogy ezek a fiatalok a kiképzésük után
váljanak hűséges misszionáriusokká és az igazság védelmezőivé a Krisztus iránti
nagy szeretetükben, aki az életét adta a Golgotán.
Ezért felhívjuk a világon élő összes hívő testvéreinket, hogy támogassák ezt
a fontos tervet, úgy az imáikkal, mint a pénzügyi támogatásukkal. Áldja meg az
Úr bőségesen mindazokat, akik közvetlenül vagy közvetve készek támogatni ezt
a létfontosságú missziós vállalkozást!
Viktória tó

Az Afrikai Régió Titkára
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5. Tanulmány

2014. augusztus 2.
Szombat

Napnyugta: H 20:18
Ro 20:40

ELHÍVÁS A SZOLGÁLATRA
„Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az
Isten országára” (Lk 9:62).
„Mindenkit, aki kegyelmében részesül, az Úr másoknak való szolgálattal
bíz meg.” – NOL 95.
Javasolt olvasmányok: Próféták és Királyok, 137-144. (Elizeus elhívása)

Vasárnap

július 27.

1. „HŰ, AKI ELHÍV BENNETEKET”
a. Milyen módon jutott el Isten hívása az Ő prófétáihoz? 1Kir 12:22;
1Krón 17:3; Lk 3:2. Mutasd be a különbséget az igaz és önjelölt próféták között! Jer 14:14-15; 23:21,32.
b. Hogyan jutott el Elizeushoz a prófétai elhívás? 1Kir 19:16. Milyen
tulajdonságai mutatkoztak meg Elizeusnak még az elhívatása előtt?
1Kir 19:19.
„Isten akkor hívta el Elizeust prófétának, amikor apja szolgáival szántott a
mezőn. Azt a munkát végezte, ami éppen kínálkozott. Vezető egyéniség volt,
de tudott alázatosan szolgálni is. Nyugodt, szelíd, de energikus, következetes, becsületes és megbízható volt. Szerette és félte Istent. Naponta ismétlődő, fárasztó munkája egyformaságában céltudatossá és nemes jelleművé
nevelődött; ismeretekben és lelki értékekben egyre gazdagodott. Miközben
együttműködött apjával az otthon feladatainak elvégzésében, megtanult
együtt munkálkodni Istennel is.
Kicsi dolgokban való megbízhatósága készítette fel Elizeust a nehezebb
feladatok elvégzésére… Megtanult szolgálni, eközben megtanulta, hogyan
kell tanítani és vezetni. Ez mindnyájunknak tanulságul szolgál. Senki sem
tudhatja, mi Isten célja, amikor fegyelmez. Abban azonban mindannyian
biztosak lehetünk, hogy a kicsi dolgokban való hűségünk tanúsítja alkalmasságunkat nagyobb felelősség hordozására.” – PK 137-138.
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július 28.

2. ISTEN HÍVÁSÁNAK BIZONYOSSÁGA
a. Milyen tényezőket fontoljon meg Isten minden szolgája, mint ahogyan Elizeus is tette azt, amikor megkapta az isteni hívást? 1Kir
19:20-21; Lk 14:28.

„Elizeusnak számolnia kellett az áldozattal, és döntenie, hogy elfogadja-e,
vagy visszautasítja a hívást…
A felszólítás, hogy helyezzünk mindent a szolgálat oltárára, valamen�nyiünknek szól. Isten nem mindannyiunkat kér arra, hogy úgy szolgáljunk,
mint Elizeus. Nem mindannyiunknak mondja: adjuk el mindenünket. Azt
azonban kéri, hogy szolgálatát első helyre tegyük életünkben; ne engedjünk
egyetlen napot sem elmúlni anélkül, hogy ne tettünk volna valamit Isten földi
műve előbbre vitelére… Isten elfogadja mindenki áldozatát. Az élet és minden
hozzáfűződő érdek odaszentelésére van szükség. Akik így odaszentelődnek,
azok meghallják a menny hívását és engedelmeskednek.” – PK 139-140.
b. Mi volt Elizeus egyedüli kérése, az Illéssel együtt töltött idő végén?
2Kir 2:9.
„Elizeus nem kért világi dicsőséget vagy a föld nagyjai között vezető szerepet. Amire sóvárgott, az Isten Lelkének nagy mértéke volt. Ezt a Lelket
Isten bőségesen árasztotta Illésre, akit nemsokára azzal tisztelt meg, hogy
magához ragadott. Elizeus tudta, hogy egyedül csak az Illésen megnyugvó
Lélek teheti alkalmassá arra, hogy betöltse azt a helyet Izráelben, amelyre
Isten elhívta.” – PK 143.
c. Mit veszíthetünk el a kötelességeink, a képességeink és a lehetőségeink elhanyagolása által? Mt 25:28,29.ur. Ezzel szemben, mi történik,
ha azon fáradozunk, hogy hűen és tisztességesen használjuk fel az
Istentől reánk bízott „tőkét”? Mt 25:29.er.

„Jézus mutatta meg az élet útját. Ő tette szemmel láthatóvá az igazság
világosságát, Ő adta a Szentlelket, s gazdagon megáldott bennünket mindennel, ami szükséges a tökéletességhez.” – FE 218.
5. Tanulmány - ELHÍVÁS A SZOLGÁLATRA
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS A MISSZIÓISKOLA RÉSZÉRE A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN

Hétfő

Kedd

július 29.

3. ELIZEUS KÉSZ TANULNI
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Elizeus szolgálatkészségéből a mindennapi kötelességek teljesítésében? 2Kir 3:11.ur.
„Nem volt nagy az a feladat, amit Elizeusnak eleinte végeznie kellett. Köznapi kötelességek még mindig eszközül szolgáltak arra, hogy fegyelmezzék.
Azt olvassuk, hogy vizet öntött mesterének, Illésnek kezére. Kész volt bármit
megtenni, amivel az Úr megbízta. Minden lépésnél az alázatosság és szolgálat leckéit tanulta. Mint a próféta személyes kísérője, továbbra is hűségesnek
bizonyult a kis feladatokban, mialatt naponta erősödő elhatározással odaszentelte magát arra a küldetésre, amelyet Isten kijelölt számára.” – PK 140.
b. Miről tanúskodjon Isten szolgájának élete, mielőtt magasabb felelősségbe helyeznék? Lk 16:10-12.

„Senki sem tudhatja, mi Isten célja, amikor fegyelmez. Abban azonban
mindannyian biztosak lehetünk, hogy a kicsi dolgokban való hűségünk
tanúsítja alkalmasságunkat nagyobb felelősség hordozására. Az életben
minden tettünk jellemünket leplezi le.” – PK 137-138.
c. Miben hasonlít sokak gondolkodása és cselekedete a hűtlen szolga
viselkedéséhez, aki csak egy talentumot kapott? Mt 25:14,18,24-28.

„Sokan haszontalannak tartják életüket. Úgy érzik, nem tesznek semmit
Isten országa előre haladása érdekében, mivel munkájuk nem kapcsolódik
közvetlenül a valláshoz. Ha valami nagyszerű dolgot tehetnének, örömmel
vállalkoznának rá! De mivel csak kis jelentőségű dologban szolgálhatnak,
azt gondolják, joguk van, hogy ne tegyenek semmit. Nincs igazuk! Az ember
akkor is szolgálhatja Istent, amikor megszokott, köznapi feladatait végzi – fát
vág, gyomlál, vagy szánt. Az anya, aki Krisztusnak neveli gyermekeit, éppúgy Istennek szolgál, mint a lelkész a szószéken.” – PK 138.
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július 30.

4. A SZOLGÁLAT RÉSZE A FIATALOK KÉPZÉSE
a. Mi az egyik legfontosabb kötelessége egy megfelelően képesített és
hűséges prédikátornak? 2Tim 2:1-2.

„A lelkészi szolgálat a prédikálásnál sokkal többet foglal magában. Fiatalok kiképzését is jelenti, mint ahogy Illés is tette Elizeussal. Ki kell emelni őket
köznapi feladatkörükből, és felelősséget kell helyezni rájuk Isten művében.
Először kisebbeket, majd nagyobbakat, ahogy erősödnek és tapasztalatokat
szereznek… Istennek ezek a tapasztalt szolgái vegyék maguk mellé a fiatal,
tapasztalatlan munkásokat. Velük együtt dolgozva, tanítsák őket! A fiatalok
így tanulják meg, hogyan kell a terhet hordozniuk.
Akik vállalkoznak fiatal munkások nevelésére, nemes szolgálatot teljesítenek. Az Úr maga támogatja fáradozásukat. A papi szolgálatra felszentelt
fiatalok, akiknek kiváltságuk, hogy szoros kapcsolatba lépjenek buzgó, istenfélő munkásokkal, használják ki jól lehetőségüket. Isten megtisztelte őket
azzal, hogy szolgálatára kiválasztotta, és oda helyezte, ahol alkalmasságuk
növekedhet. Legyenek alázatosak, hűségesek, engedelmesek és áldozatra
készek. Ha alávetik magukat Isten fegyelmezésének, ha teljesítik parancsait,
és szolgáit választják tanácsadókul, becsületes, emelkedett gondolkodású,
állhatatos emberekké válnak, akikre Isten felelősséget bízhat…
Elhívása után Elizeus évekig dolgozott Illéssel együtt. A fiatalabb szolgatárs napról napra jobban felkészült munkájára.” – PK 140-141.
b. Milyen pontokat hangsúlyozott ki Pál apostol Timótheus tanításakor? 2Tim 1:5; 3:14-17.

„[Timótheus] családi körének jámborsága és befolyása nem jelentéktelen
rendszabályokra alapult, hanem tisztaságra és józanságra, valamit mentes
volt a hamis érzelgősségtől. Otthonának erkölcsi befolyása nem alkalmi neki-neki rugaszkodó, sem változékony, megfontolás nélküli, hanem jelentőségteljes volt. A Timótheust irányító szabály Isten szava volt… Otthonának
nevelői együttműködtek Istennel, hogy azon felelősségek hordozására neveljék ezt az ifjút, melyek kora ifjúságában rá fognak hárulni.” – TII 210-211.

5. Tanulmány - ELHÍVÁS A SZOLGÁLATRA
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Szerda

Csütörtök

július 31.

5. TANÍTS ÉS TANULJ - TANULJ ÉS TANÍTS
a. Hogyan volt Elizeus hite megpróbálva, mialatt Illéssel utazott? 2Kir
2:5-6.

„A Sámuel által alapított prófétaiskolák Izráel hitehagyása idején hanyatlásnak indultak. Illés újjászervezte ezeket az iskolákat. Gondoskodott arról,
hogy a fiatalembereket a törvény tiszteletére és megdicsőítésére tanítsák. A
Szentírás három ilyen iskolát említ: a Gilgálban, a Béthelben és a Jerikóban
lévőket. Illés, közvetlen mennyberagadtatása előtt, Elizeussal együtt meglátogatta e nevelési központokat. Isten prófétája most elismételte azokat a
tanításokat, amelyeket előző látogatásai alkalmával adott… Azt is lelkükbe
véste, milyen fontos, hogy egyszerűség jellemezze tanulmányaik minden
ágát. A menny csak így formálhatja őket, és csak így indulhatnak munkába
az Úr útján…
Miközben Elizeus szolgálati körútján iskoláról iskolára kísérte a prófétát,
Isten újra próbára tette hitét és elhatározását… Isten emberének kipróbált
szolgája a próféta közelében maradt.” – PK 142-143.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le Isten e két hűséges és szorgalmas
munkásának sikeres együttműködéséből? 1Kor 3:8-9.
„Isten angyalainak sokkal tetszőbb lesz, sokkal jobban fognak vonzódni
hozzánk, mikor Isten szolgái a területen összejönnek, együtt borulnak le, mikor
könnyek közt, megtört szívvel esedeznek; mikor beszélgetni tudnak a munkáról, s nem az lesz a fontos, hogy ki végezze ezt és ezt a munkát.” – 2IB 15.

Péntek

augusztus 1.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mit kért Elizeus Illéstől, mielőtt elragadtatott volna a mennybe?
2. Beszélj a lehetőségek elhanyagolásának veszélyéről!
3. Mennyit nyerhetünk az által, ha jól használjuk fel azt, ami már nekünk megvan?
4. Mit kell felmutatnunk, mielőtt nagyobb felelősségeket kaphatnánk?
5. Mit tanulhatunk Illés és Elizeus együttmunkálkodásából?
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RENDKÍVÜLI ÉS KÜLÖNLEGES ADAKOZÁS
2014. augusztus 9. szombat

Az Abundant Life (Gyümölcsöző Élet)
Média Project részére
Kedves testvérek és barátkozók szerte a világon! A „Médiát” Isten hírnökei
a világ történelmének minden korszakában felhasználták arra, hogy elérjék az
embereket az ő jelen koruknak szóló igazságukkal.
Noé napjaiban a szóbeli „média” eszközén keresztül figyelmeztette a világot
a küszöbön álló pusztulásra, hogy megmentésre hívja az embereket. Az Isteni
vezetés alatt Mózes szintén használt szóbeli és írásbeli hírközlést (az ő korának média eszközét) az Egyiptomból való kivonulás mozgalmának. Salamon
napjaiban is ugyan azokat az eszközöket használták, amikor Izrael országában
„a világ kereskedelmének számos természet alkotta útvonala vezetett át. Távoli országok karavánjai rendszeresen áthaladtak rajta. Ez lehetőséget kínált
Salamonnak és népének arra, hogy bemutassák a királyok Királyának jellemét
minden nemzetiségű ember előtt, és megtanítsák őket Isten iránti tiszteletre,
engedelmességre.” – PK 47.
A másik példa a Krisztus által használt módszer: „[Krisztus] kihasználta
a forgalmas utak kínálta kedvező alkalmakat. Útja közben időnként megállt
Kapernaumban, amelyet ’a maga városa’-ként ismertek (Mt 9:1). Damaszkuszból Jeruzsálembe, Egyiptomba és a Földközi-tengerhez vezető főútvonal
mentén helyezkedett el, ezért nagyon alkalmas volt arra, hogy a Megváltó
munkájának központja legyen.” – PK 48.
Az első nyomtatott könyv a világon a Biblia volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy
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az üdvösség üzenete könnyebben eljusson
nagyon sok emberhez. Az advent mozgalom kezdetén Isten oktatta James White
testvért, hogy a jelenvaló igazság üzenetét
adja ki egy szerény újságban, hogy ebből
árodjon ki a világosság az egész világra.
Ezen gondolatokra alapozva a Generál
Konferencia jóváhagyott egy tervet, hogy
a Hetednap Adventista Reformmozgalom
egy televíziós adást indítson el, és rendezzen be egy stúdiót, amely három nyelven
fog sugározni, angolul, portugálul, és spanyolul. A Generál Konferencia Tanácsa úgy
határozott, hogy ezt a tervet Brazíliában
valósítja meg. Ezért a Dél Brazíliai Unió
központjában elkülönítettek egy darab
földterületet, s elkezdték azon az építkezést,
ahol az „Abundant Life (Gyümölcsöző
Élet) Média Project” központja lesz majd.
Az épület alapterülete körülbelül 1200 négyzetméter lesz, és helyet ad majd
két filmstúdiónak, egy audió (hang) felvételeket készítő stúdiónak, plusz további
szobáknak a fordításra, kiadásra, és az adminisztratív ügyeket intéző irodáknak.
Az építkezés már 2012. augusztusában elkezdődött, és az első ütem már elkészült. Ez idáig az építkezés költségeit a Generál Konferencia fizette, továbbá 1500
testvérünk és barátkozónk Brazília egész területéről, akik havonként adakoztak e
nagy vállalkozás befejezésére.
A második építési ütem – amely egészen a befejezésig tart – most kezdődött el, s ez több pénzbe fog majd kerülni, mert még most fog megvalósulni
a terv legköltségesebb része. Ez magába foglalja az épület befejezését, s a vállalkozás betetőzése az összes technikai felszerelés megvásárlása, hogy a stúdió
működése megkezdődhessen.
Ki kell hangsúlyoznunk, hogy e vállalkozás célja az, hogy olyan helyekre is
eljuttassa a jelen időre szóló igazság üzenetét, ahova még a reform üzenet nem
jutott el, és hirdesse az örökkévaló evangéliumot a ma elérhető leghatékonyabb
és legfejlettebb hírközlési eszközökön keresztül. Ezért ti is megkaptátok azt a
lehetőséget, hogy részt vegyetek úgy e nagy munkában, hogy adományaitokkal
bőkezűen hozzájárulhattok e világszéles evangélizációs vállalkozás megvalósításához. E vállalkozás eredményét majd az idő és az örökkévalóság fogja megmutatni… Arra hívunk fel benneteket, hogy legyetek szívesek elkülöníteni a
pénzügyi forrásaitokból, amellyel Isten megáldott benneteket – s adakozzatok
bőkezűen e nagyszabású vállalkozás befejezésére! Előre is köszönjük.

A Generál Konferencia Média Osztálya
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2014. augusztus 9.
Szombat

6. Tanulmány

Napnyugta: H 20:06
Ro 20:30

A BÉKE PRÓFÉTÁJA
„Legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam”
(2Kir 2:9).
„Amikor a gondviselő Isten jónak látja, hogy művéből elmozdítsa azokat,
akiknek bölcsességet adott, segíti és megerősíti utódaikat, ha Tőle várják a
segítséget, és készek az Ő útjain járni.” – CC 223.
Javasolt olvasmányok: Próféták és Királyok, 149-165. (A békesség prófétája, Naámán,
Elizeus szolgálatának záró szakasza)

Vasárnap

augusztus 3.

1. ELIZEUS PRÓFÉTAI SZOLGÁLATA
a. Mi történt Illéssel a Júdában és Izraelben végzett reformátori munkája után? 2Kir 2:11-12.

b. Hogyan vált Elizeus javára az Illéssel eltöltött idő? 2Kir 2:2. Mi volt
az alapvető különbség a részükre kijelölt munka között? 1Kir 17:1;
2Kir 2:20-22.

„Elizeusnak, mint Illés utódjának, körültekintő, türelmes tanítással kellett
vezetnie a biztos úton Izráelt. Kapcsolata Illéssel, Mózes kora óta a legnagyobb prófétával, felkészítette arra a munkára, amelyet nemsokára egyedül
kellett végeznie.” – PK 141.
„Elizeus prófétai működése bizonyos vonatkozásokban nagyon különbözött Illés munkájától. Illésre a kárhoztatás és ítélet üzenetét bízta Isten. A
próféta bátran dorgált. A királyt és a népet bűnös útjuk elhagyására szólította. Elizeusnak békésebb küldetése volt. Építenie és erősítenie kellett azt
a munkát, amelyet Illés elkezdett; tanítani a népet az Úr útjára. Az ihletett
ige szerint személyes kapcsolatba lépett a néppel. Próféta ifjak vették körül.
Csodái és szolgálata által gyógyulást és örömet hozott.” – PK 149.
6. Tanulmány - A BÉKE PRÓFÉTÁJA
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Hétfő

augusztus 4.

2. MÉG A SZÍRIAIAK IS ISMERIK!
a. Amikor Szíria királya árulásra gyanakodott a saját vezető emberei
között, hogyan próbálta kideríteni, hogy honnan származik az? 2Kir
6:8-11. Ki volt valójában az információ forrása, amihez hozzá jutott
Izrael királya? 2Kir 6:12.

b. Milyen parancsot adott ki Szíria királya, hogy megoldja a kellemetlen nehézséget? Amikor a kém (vagy kémek) megtalálták a próféta
tartózkodási helyét, mit tett a király? 2Kir 6:13-14.

„A szíriaiakkal vívott hosszadalmas háborújában Jéhu utóda, Joakház,
elvesztett néhány várost a Jordántól keletre. Egy ideig úgy tűnt, hogy a szíriaiak hatalomra jutnak az egész birodalomban.” – PK 159.
„Egy alkalommal, amikor a szíriaiak betörtek az országba, Szíria királya
meg akarta ölni Elizeust, mivel a próféta tájékoztatta Izráel királyát az ellenség terveiről. A szíriai király szolgáival tanácskozott: ’Itt meg itt lesz az én
táborom’. Az Úr megjelentette ezt a tervet Elizeusnak.” – PK 160.
c. Milyen ígéretre számíthatnak Isten szolgái a nehézségben és életveszélyben? Zsol 34:8.

„Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés
számára, egyedül az Úrban bízzon!” – PK 160.
„Mennyei Atyánk ezer kiutat tud mutatni ott, ahol mi egyet sem látunk.
Akiknél az Istennek való szolgálat első helyre kerül, azok életében a kusza
szálak kisimulnak, és lábaik előtt feltűnik az egyenes ösvény…
A legsötétebb órákban, amikor minden vészjósló, bízzál Istenben!” –
NOL 347.
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Kedd

augusztus 5.

3. VAKSÁGGAL SÚJTVA
a. Milyen üzenetet hozott Elizeus megrémült szolgája a mesterének?
2Kir 6:15. Hogyan nyugtatta meg Elizeus a szolgáját? 2Kir 6:16.

„Isten szolgája és a felfegyverzett ellenséges seregek között egy csapat
mennyei angyal volt. Hatalmas erővel szálltak le, de nem azért, hogy pusztítsanak, vagy hódolatot követeljenek, hanem hogy tábort járjanak az Úr
gyenge és tehetetlen gyermekei körül, és szolgáljanak nekik.” – PK 160.
b. Mi az a vitathatatlan igazság, amire Elizeus válasza megtanít? Rm
8:31.

„Isten gyermekei, a világ millióihoz arányítva, mindenkor, csak a kicsiny
nyáj. Ha azonban helytállnak az igazságért, ahogy szent Igéjében kinyilatkoztatta, Isten lesz mentsváruk. A Mindenható széles pajzsa alatt meghúzódnak. Isten mindenkor: a többség.” – AT 401.
c. Mire int bennünket az, ahogyan Elizeus a szíriai katonákkal bánt?
2Kir 6:17-20.

„Egyetlen szándékos bűn, harag, irigység, gyanakvás vagy sértő feltételezés kioltja és száműzi szívedből a valódi boldogságot…
Még ha egy gonosz munkást gyűlölsz is, akkor is elfogulttá válsz, és nem
Isten munkáját fogod végezni – hogy jóval fizess a gonoszért. Vesd meg a
bűnt, de szeresd azokat a lelkeket, akikért Krisztus a saját vérével fizette ki
az árat.
Kárt okoz a lélekben és ellenünk van feljegyezve a mennyben a bosszúvágy és más hasonló indulat, minthogy inkább a Jézusnak irántunk – bűnös
emberekért – tanúsított gyöngéd, könyörületes szeretetét gyakorolnánk.” –
21MR 164-165.

6. Tanulmány - A BÉKE PRÓFÉTÁJA
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Szerda

augusztus 6.

4. A BÖLCS BÉKÉRE TÖREKSZIK A BOLOND HÁBORÚSÁGRA
a. Milyen tanulságot kell levonnunk Elizeus Izráel királyának adott tanácsából? 2Kir 6:21-23. Mi a legjobb módja egy ellenséges támadás
lefegyverezésének? Rm 12:20.

„Nem törekszünk arra, hogy kedves természetet fejlesszünk, hanem azt
várjuk, hogy természetszerűleg bennünk legyen minden. Ne az legyen a
legnagyobb problémánk, hogy hogyan valósíthatjuk meg saját terveinket
mások terveinek rovására, hanem az, hogy hogyan legyen erőnk mindennap
Krisztusért élni. Krisztus eljött a földre és életét adta, hogy örök üdvösségünk lehessen. A menny légkörével szeretne körülvenni bennünket. hogy
oly példa lehessünk a világ számára, mely dicsőséget szerez Krisztus vallásának.” – LLM 602.
b. Mi történt az izraelitákkal, miután elfordultak az Úrtól? Hogyan
érte el őket a megjövendölt ítélet (5Móz 5:9) a szíriai királyok idején? 2Kir 6:24-25.

c. Mi történt, amikor az éhség Samáriában a királyt és a népet egy kétségbeesett helyzetbe sodorta? 2Kir 7:1-9,16,20.

„Isten szerette a tévelygő Izráelt, ezért engedte meg, hogy a szíriaiak sanyargassák. Mivel szánta az erkölcsileg gyengéket, arra indította Jéhut, hogy
ölje meg a gonosz Jézabelt és Akháb egész családját. A könyörülő Isten intézkedése folytán újra félreállították a Baál és Astoret papokat, és lerombolták
pogány oltáraikat. A bölcs Isten előre látta, hogy ha a kísértés megszűnik,
egyesek megtagadják a pogányságot, és tekintetüket a menny felé fordítják.
Ezért engedte, hogy egyik csapás a másik után sújtsa őket. Büntetését kegyelmével mérsékelte. Amikor célját elérte, a csapást az őt keresők javára
fordította.” – PK 159.
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Csütörtök

augusztus 7.

5. EGY FONTOS TANULSÁG RÉSZÜNKRE
a. Milyen leckére próbálta megtanítani Elizeus az ő életének utolsó
napjaiban Izrael királyát? 2Kir 13:14-17.

b. Hogyan várta el a próféta az ifjú királytól, hogy megmutassa, megértette a leckét? 2Kir 13:18-19.

„Ez a lecke mindazoknak szól, akik felelős helyet töltenek be. Amikor
Isten utat nyit egy bizonyos feladat elvégzésére, és biztosít az eredményről
is, a választott eszköznek minden tőle telhetőt meg kell tennie a megígért
eredmény elérésére. A munka végzése közben tanúsított lelkesedés és kitartás arányában adja Isten az eredményt. Csak akkor tud csodákat művelni
népéért, ha az fáradhatatlan energiával megteszi a maga részét. Szolgálatára szentelődő, erkölcsileg bátor emberekre van Istennek szüksége, akik
mélységesen szeretik embertársaikat, és buzgóságuk soha sem lankad. Az
ilyen munkás semmilyen feladatot nem tart terhesnek, semmilyen kilátást
túl reménytelennek. Tántoríthatatlanul addig fáradozik, amíg a látszólagos
kudarc dicső győzelemmé lesz. A máglya és a börtönfalak sem térítik el attól
a szándékától, hogy Istennel együtt dolgozzon országa építésén.” – PK 164.

Péntek

augusztus 8.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Ma Illés vagy Elizeus prófétai munkájának van-e nagyobb jelentősége
számomra?
2. Ad-e Isten számunkra is mennyei látást úgy, mint ahogyan tette Elizeus
idejében?
3. A király ellenséges szándéka ellenére, milyen tanácsot adott Elizeus neki
– és miért?
4. Hogyan tudjuk napjainkban is gyakorolni azt, ahogyan Elizeus közeledett a szíriai hadsereghez?
5. Mutasd be azon lelki siker lényegét, amit Joás királynak tanított Elizeus!

6. Tanulmány - A BÉKE PRÓFÉTÁJA
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7. Tanulmány

2014. augusztus 16.
Szombat

Napnyugta: H 19:54
Ro 20:20

JÓNÁS
„Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe” (Jón 1:2).
„Jóllehet nagy felelősséget kapott Jónás azzal, hogy figyelmeztesse Ninive
lakóit, viszont egyedül Isten – aki a parancsot adta – tudta megtartani szolgáját és sikert biztosítani számára.” – RH 1913. december 4.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 166-174. (Ninive, a nagy város)

Vasárnap

augusztus 10.

1. „NINIVE, A NAGY VÁROS”
a. Milyen volt Ninive erkölcsi állapota, amikor Isten oda küldte Jónást?
Náh 3:1.
„Anyagi jóléte idején Ninive elöl járt a bűnözésben és gonoszságban…
Bármilyen elvetemültté vált is Ninive, mégsem merült el teljesen a bűnben. Aki ’...lát minden embert’ (Zsol 33:13) és akinek szeme ’minden drágaságot meglát’ (Jób 28:10), sok olyan embert vett észre a városban, akik jobbra
és nemesebbre vágyakoztak, akik – ha alkalmuk lenne megismerni az élő
Istent – elfordulnának a gonoszságtól, és Istent imádnák.” – PK 166.
b. Hasonlítsd össze, hogy mennyi embert tudott elérni a Szentlélek
Sodomában illetve Ninivében! 1Móz 18:32; Jón 4:11. Milyen intés
hangzik ma ismét?

„Sodoma bűneit megismétlik napjainkban. A földet lakosai tönkreteszik
és megrontják. Azonban a gonoszság legrosszabb formája napjainkban a
kegyesség látszata, annak ereje nélkül. A könnyelműek és közömbösök közé
kerültek azok, akik vallják, hogy nagy világosságot nyertek és így Krisztus
ügye kárt szenved annak állítólagos támogatói által. Ébredjenek fel közömbös állapotukból az üdvözülni vágyók, és adjanak tiszta hangot a trombitának, mert minden dolog vége elközelgett.” – ST 1893. október 16.
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augusztus 11.

2. JÓNÁS HITÉNEK PRÓBÁJA
a. Kit bízott meg Isten azzal, hogy Ninive lakóit bűnbánatra szólítsa
fel? Hogyan vette rá az ördög arra, hogy kételkedjen, vonakodjon, és
végül visszautasítsa a megbízást? Jón 1:2-3.

„Amikor a próféta megbízatásának nehézségeire és látszólagos kivitelezhetetlenségére gondolt, kísértést érzett arra, hogy megkérdőjelezze a küldetés bölcs voltát. Emberileg nézve úgy tűnt, hogy semmilyen eredményt nem
érhet el az üzenet abban a büszke városban. Abban a pillanatban elfelejtette,
hogy Isten, akit szolgál, mindentudó és mindenható. Miközben kételkedve
tétovázott, Sátán egészen elbátortalanította. Nagy félelem lett úrrá rajta, és ’el
is indult… hogy Társisba meneküljön…’
Jónás feladata súlyos felelősséggel járt. De aki megparancsolta, hogy
menjen, erőt és eredményt is tudott adni szolgájának. Ha a próféta habozás
nélkül engedelmeskedik, sok keserű tapasztalattól megmenekül, és Isten
gazdagon megáldja.” – PK 166-167.
b. Mi történt, mialatt Jónás abban a hitben aludt, hogy baj nélkül megszabadult az Istentől kapott felelősségtől? Jón 1:4-5.

„Ha Jónás higgadtan gondolkozik első megbízatásakor, akkor megérti,
ostoba dolog bárminemű erőfeszítést is tennie a felelősség előli menekülésre.
Azonban nem sokáig haladt háborítatlanul eszeveszett menekülése útján.” –
PK 167.
c. Milyen tanulságot vonhatunk le a kormányos feddéséből, amellyel
felébresztette az alvó prófétát? Jón 1:6. Mit tettek a tengerészek végső
erőfeszítésként, hogy lecsendesítsék a vihart? Jón 1:7.

„A kötelesség útjáról letérő ember imája azonban nem segített semmit.”
– PK 167.
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Kedd

augusztus 12.

3. EVANGÉLIZÁLÁS NEHÉZSÉGEK KÖZÖTT
a. Hogyan beszélt Jónás önmagáról, amikor a legénység kérdőre vonta?
Jón 1:8-9.
b. Miként nyertek a tengerészek döntő ismeretet az igaz Istenről? Jón
1:10-16.
c. Hogyan mulasztjuk el a bizonyságtevés lehetőségeit és kiváltságait?
1Pt 3:15.
„Ha az Úr művének szükségletei helyes megvilágításba kerülnének
azok számára, akik javakkal és befolyással rendelkeznek, akkor ők sokat
tehetnének a jelen időre szóló igazság ügyének előmozdításáért. Isten népe
sok kiváltságot elveszített, amelyekből előnyt kovácsolhatott volna, ha nem
dönt úgy, hogy anyagilag függetleníti magát a világtól.
Isten az Ő gondviselésében naponként hoz bennünket kapcsolatba a
megtéretlen emberekkel. Isten az ő jobb kezével előkészíti az utat előttünk, hogy műve gyorsan haladhasson előre. Isten munkásaiként van egy
elvégzendő szent megbízatásunk. Dolgozzunk szorgalmasan az előkelő
körökben lévőkért! Adjuk át számukra is az esküvői vacsora kegyelmes
meghívását!” – CS 186.
„Sokan azzal hízelegnek önmaguknak, hogy nagy dolgokat tennének, ha
alkalmuk kínálkozna, de valami mindig útjukat állja. A Gondviselés olyan
akadályokat gördített eléjük, hogy nem tehették azt, amit szerettek volna. Ne
várjunk arra, hogy az úton nagy alkalmak kínálkozzanak részünkre, hanem
gyors és erőteljes tevékenységgel ragadjuk meg a kínálkozó alkalmakat, sőt
teremtsünk alkalmakat, és győzzük le a nehézségeket!
Mennyből származó életadó energiára van szükséged. Munkánkban
nemcsak akkor kell ütnünk a vasat, amikor meleg, hanem ütéseinkkel kell
felhevítenünk a vasat. Lassú, könnyű, közömbös ténykedések mit sem tehetnek értünk ebben a műben. Készen kell állnunk alkalmas vagy alkalmatlan
időben. Ezek válságos, nehéz idők a munkálkodásra. Késedelmeskedés és
halogatás által sok jó alkalmat veszítünk el…
Ami kötelességed teljesítésének a leginkább útjában áll, az a határozatlanságod, s a céltudatosság hiánya.” – Ev 421-422.
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augusztus 13.

4. TANULSÁG ISTEN HÍRNÖKEINEK
a. Miután Jónást kivetette a cethal a gyomrából a szárazföldre, milyen
parancsot kapott az Úrtól másodszor is? Jón 3:1-2.

b. Mit tett Jónás azonnal, miután a pusztulásra ítélt városba érkezett?
Jón 3:3-4. Hogyan és miért könyörült meg Ninive lakóin az Úr? Jón
3:5-10.

„Amikor Jónás a városba érkezett, azonnal kiáltani kezdett ellene: ’Még
negyven nap, és elpusztul Ninive’ (Jón 3:4). Utcáról utcára hirdette az intő
üzenetet.
A király és a főemberek a köznéppel együtt, nagyok és kicsinyek ’megtértek Jónás prédikálására’ (Mt 12:41). Közösen kiáltottak a menny Istenéhez,
és Ő könyörült rajtuk… Az ítélet elhárult. Izráel Istene felmagasztosult és
megdicsőült az egész pogány világban, törvényét pedig tisztelték. Ninive
csak hosszú évekkel később lett a környező népek zsákmánya, amikor büszke gőgjében elfeledkezett Istenről.” – PK 169-170.
c. Hogyan hasonlította össze Jézus a bűnbánó pogányokat a bűnbánatot megvető zsidókkal? Mt 12:41.
„Isten próbaidőt ad az embernek; de Isten türelmének határa van és
büntetése elkerülhetetlen. Az Úr hosszú ideig elnéző az emberekkel és a
városokkal. Irgalmában figyelmezteti, hogy a menny haragjától megmentse őket. De eljön az idő, amikor már nem hallgatja meg az irgalomért
könyörgőket, és elpusztítja az igazság világosságát állandóan visszautasító
lázadókat, mert könyörületes velük és azokkal is, akiket befolyásolnának
példájukkal.” – PK 173.
„Nem kell számot adnunk azért a világosságért, amit nem kaptunk meg,
de azért igen, aminek ellenálltunk és elutasítottuk.” – RH 1893. április 25.
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Csütörtök

augusztus 14.

5. ISTEN MEGFEDDI JÓNÁST
a. Hogyan panaszkodott az Úrnak Jónás ahelyett, hogy örült volna
Ninive bűnbánatának? Hogyan mentegette a hitetlenségét és engedetlenségét? Jón 4:1-3.

b. Milyen tanulságul szolgál számunkra az, ahogyan Isten jó belátásra
akarta bírni Jónást? Jón 4:5-11.

„Összekuszált gondolatokkal, megalázottan, Jónás képtelen volt megérteni Isten célját Ninive megkímélésében. Mégis teljesítette megbízatását, a
nagy város megintését. Jóllehet a megjövendölt esemény nem következett
be, az intő üzenet Istentől volt, és megtörtént az, amit Isten el akart érni
általa. Kegyelmének dicsősége megmutatkozott a pogányok között.
Istenünk az irgalom Istene. Hosszútűréssel és szerető szánalommal bánik
törvénye áthágóival. Ma azonban, amikor az embereknek olyan sok alkalmuk van a Szentírás kinyilatkoztatásából Isten törvényének megismerésére,
a világegyetem nagy Ura nem nézheti nyugodtan a gonosz városok erőszakosságát és bűneit.” – PK 171-172.
„A dicsőség minden angyalát érdekli az emberek üdvössége érdekében
végzett munka. Mi nem vagyunk olyan éberek, amilyeneknek kellene lennünk.” – Ev 192.

Péntek

augusztus 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi volt a fő különbség Sodoma és Ninive között?
2. Mondj példákat arra, hogy miként kerülhetünk mi is abba a veszélybe,
hogy Jónáshoz hasonlóan vonakodunk, kételkedünk és megpróbáljuk
elkerülni Isten szavát!
3. Milyen meglepetést okozhat az Úr nekünk is, mint ahogyan tette azt Jónással, miután Jónás felhívta a figyelmet a közelgő veszélyre?
4. Hogyan hasonlít viselkedésünk túl gyakran a Jónás magatartásához,
ahogyan a győzelem után ő viselkedett?
5. Milyen szemléltető példák által ébresztget Isten bennünket napjainkban?
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8. Tanulmány

2014. augusztus 23.
Szombat

Napnyugta: H 19:42
Ro 20:08

A MEGTÉRÉS RENDKÍVÜLI ÚTJAI
„És megmutatom az én dicsőségemet a pogányok között” (Ez 39:21).
„Még a pogányok között is voltak olyanok, akik által Krisztus munkálkodott, hogy kiemelje az embereket a bűnből és a romlásból.” – JÉ 26.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 154-158. (Naámán)

Vasárnap

augusztus 17.

1. SZÜLŐI NEVELÉS
a. Említs meg néhány nevet a Bibliából, akik kapcsolatba hozhatók a
helyes szülői neveléssel! 1Sám 1:20; 2Kir 5:2; Ruth 4:22; Dán 1:6.

„Isten megparancsolta a hébereknek, hogy gyermekeiket az Úr minden
törvényére tanítsák meg, és beszéljék el nekik, mit tett atyáikért. Ez a szülőknek kiváltképp kötelessége volt, olyan kötelessége, amelyet senkire sem
ruházhattak át. Mert nem idegen ajkaknak kellett Isten e nagy dolgaira tanítani a gyermekeket, hanem a szülőknek, akik őket a legjobban szerették.
A mindennapi élet minden mozzanatába Isten gondolatait kellett beleszőniük.” – PP 553.
b. Mi a legfőbb kötelessége a keresztény szülőknek? Péld 22:6.

„Tanítsuk meg [a gyermekeinket] Isten rájuk vonatkozó követelményeire,
arra, hogy kötelességük a vallást beleszőni életük minden részletébe, arra,
hogy szeressék Istent mindenek felett, szeressék felebarátaikat, és ne hanyagolják el az élet apró udvarias cselekedeteit se, amelyek nélkülözhetetlenek a
boldogsághoz.” – HR 1877. május 1.
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Hétfő

augusztus 18.

2. EGY KISLEÁNY A FOGSÁGBAN
a. Hogyan tett bizonyságot Istenről a pogányok között egy kislány, akit
a szülei helyesen neveltek? 2Kir 5:2-3.

„Amikor ezt a héber kislányt szülei Istenről tanították, nem tudták, hogy
mi lesz a sorsa. De hűségesen teljesítették megbízatásukat, és gyermekük a
szíriai sereg fővezérének otthonában bizonyságot tett Istenről, akit megtanult tisztelni.” – PK 155.
b. Mi a legdrágább ajándék, amivel megajándékozhatjuk a gyermekeinket? 5Móz 4:10.

„Nincs szentebb az apák és anyák megbízatásánál. Gyermekeik gondozása és nevelése a feladatuk. A szülőknek szerepük van gyermekeik szokásai
és jelleme megalapozásánál. Példájuk és tanításuk jórészt meghatározza a
gyermekek jövőjét… Azok a szülők, akik ilyen ajándékban részesítik gyermeküket, drágább kincset adnak nekik, mint a korszakok összes gazdagsága
– kincset, amely maradandó, mint az örökkévalóság.
Nem tudjuk milyen szolgálatot kell majd gyermekeinknek betölteniük.
Lehet, hogy életüket családi körben töltik el. Az is lehet, hogy köznapi pályára mennek, vagy pogány országokban hirdetik az evangéliumot. De Isten
mindannyiukat misszionáriusnak hívja el, hogy a kegyelem üzenetét vigyék
a világnak. Olyan nevelést kell kapniuk, amelynek segítségével önzetlen szolgálatban Krisztus oldalára tudnak állni.” – PK 154-155.
c. Mit kell megértenünk, amikor a velünk történő rendkívüli dolgokon
elmélkedünk? Jer 10:23; Péld 16:9.

„Ez a kislány otthonától távol raboskodott, de bizonyságot tett Istenről.
Egyike volt azoknak, akik öntudatlanul betöltötték azt a célt, amelyért Isten
Izráelt népéül választotta.” – PK 154.
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augusztus 19.

3. NAÁMÁN
a. Hogyan reagált Jórám, Izrael királya, amikor elolvasta a szíriai király levelét? Hogyan bátorította őt Elizeus? 2Kir 5:7-8.

b. Milyen próba érte Naámán hitét, amikor Elizeus próféta házának ajtajához érkezett? 2Kir 5:9-12. Beszélj arról a csodáról, ami Naámán
meggyógyítását szolgálta, de a megtérését is munkálta, hogy Izrael
Istenét imádja! 2Kir 5:13-14.

„Naámán a mennyből jövő erő valamilyen csodás megnyilatkozását várta. ’Én azt gondoltam – mondta – hogy kijön hozzám, elém áll, és segítségül
hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket,
és úgy gyógyítja meg a kiütést.’ Önérzetét sértette a próféta azzal, hogy azt
mondta, fürödjék meg a Jordánban. Megalázva és csalódottan kiáltott fel:
’Avagy nem jobbak-e Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei Izráel minden
vizeinél? Avagy nem fürödhetnék meg azokban, hogy megtisztuljak?’ Ilyen
módon megfordulván, nagy haraggal elment’ (2Kir 5:11-12).
Naámán büszkesége lázadt az ellen, hogy Elizeus szava szerint járjon el.
A szíriai fővezér által említett folyókat széppé tették a környező ligetek, és az
emberek özönlöttek e szép folyók partjára, hogy ott imádják a bálványisteneiket. Naámánnak nem jelentett volna olyan mélységes megalázkodást, ha
lemegy az egyik folyóhoz azok közül. De csak akkor gyógyulhatott meg, ha a
próféta különleges utasításai szerint cselekszik. Csak készséges engedelmesség hozhatja meg a kívánt eredményt.” – PK 155-156.
c. Hogyan vallotta meg Naámán, hogy megtért az igaz Istenhez? 2Kir
5:15-17,19. Sok évszázaddal később hogyan hozta fel példaként Jézus
Naámán hitét? Lk 4:27.

„Századokkal azután, hogy Naámán gyógyult testtel és megtért lélekkel
visszatért otthonába, a Megváltó utalt e szíriai férfi csodálatos hitére. Tanulságul állította mindazok elé, akik vallják, hogy Istent szolgálják.” – PK 158.
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Szerda

augusztus 20.

4. GÉHÁZI
a. Hogyan használta fel Géházit az ördög, hogy botránykövet vessen
azok elé, akik megmentéséért a Szentlélek dolgozott? 2Kir 5:20-24.

„Géházinak, Elizeus szolgájának, az évek során alkalma nyílt arra, hogy a
mestere életét és munkáját jellemző önmegtagadó lelkületre eljusson. Kiváltsága volt, hogy nemes lelkű zászlóvivő váljék belőle az Úr seregében. Régóta
megkaphatta volna a menny legnagyszerűbb ajándékait, de elfordult tőlük és
helyettük a világi gazdagság hitvány csillogását kívánta. Most kapzsi lelkének
titkolt vágyai arra késztették, hogy engedjen a mindent elsöprő kísértésnek.”
– PK 156-157.
„[Géházi] Elizeus – a szent próféta – házában élt, látta a próféta istenfélő
életét, hallhatta buzgó esedezését, tudta, hogy a helyes elvek itatják őt át.
Géházi mégsem lett jobb ezektől.” – 4KB 159.
b. Mit vár el Isten minden kereszténytől, de különösen azoktól, akiket
a műbe tanítóként, gyülekezeti tisztviselőként vagy evangélistaként
hívott el? Zsid 12:13.

„Az igazságban hívők által elkövetett helytelenségek súlyos gyengeséget
hoznak a gyülekezetre. Azok botránykövek a bűnösök útján, s megakadályozzák őket, hogy a világosságra jöjjenek.” – 4B 252.
„Aki állítja, hogy Isten szent törvényeit megtartja és tanítja, és mégis állandóan áthágja azt, mind a hívőknek, mind a bűnösöknek botrányköve. Az
a könnyelmű és közömbös mód, amellyel sokan Jahve törvényét és Fiának
ajándékát kezelik, sértés Istennel szemben. Csak úgy vehetjük elejét a bajnak,
ha mindenkit, aki az Ige tanítója akar lenni, alaposan megvizsgálunk. Azok
a férfiak, akiken ez a felelősség nyugszik, gondosan vizsgálják felül előéletét,
amióta az igazságot megismerte. Keresztény tapasztalata, Szentírás-ismerete, magatartása a jelenvaló igazság iránt - mindent meg kell vizsgálni. Senkit
se vegyenek fel Isten művének szolgájául, amíg nem tanúskodik, hogy az
isteni dolgokban igazi, élő tapasztalata van.” – ESz 270.
c. Mitől függ a lelki biztonságunk? 1Kor 10:12; 2Kor 13:5.
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augusztus 21.

5. EMBER BE NEM CSAPHATJA ISTENT
a. Mi történt Géházival nem sokkal az után, hogy másodszor is valótlant állított? 2Kir 5:25-27.
b. Mit mond a Biblia azokról, akik hazugságokat szólnak? Péld 19:5;
Kol 3:25; Jel 22:15.
„Az igazság Istentől van; a csalás számtalan formája pedig Sátántól. Aki bármilyen vonatkozásban letér az igazság egyenes útjáról, az kiszolgáltatja magát
a gonosz hatalmának. Akik Krisztustól tanultak, azoknak nincs közösségük
’a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel’ (Ef 5:11). Beszédükben egyszerűek,
őszinték és igazak – amilyen az életük – mert a szentekkel való közösségre
készülnek, akiknek szájában nincs álnokság. (Lásd: Jel 14:5.)” – PK 138.
„A mindenféle hamis beszédet; minden kísérletünket vagy szándékunkat
arra, hogy megcsaljuk felebarátunkat, magában foglalja a [kilencedik] parancsolat. Minden csalási szándékunk hamisságot jelent. Szemünk pillantásával,
kezünk mozdulatával, arcunk kifejezésével éppen úgy követhetünk el hamisságot vagy mondhatunk ki egy hazugságot olyan hatásosan, mint szavainkkal.
Minden szándékos túlzásunk, minden célzásunk vagy gyanúsításunk, amellyel
másokra valamiféle téren téves vagy túlzott benyomást számítunk tenni; még
a tényeknek olyan módon való állítása is, amellyel másokat félrevezetünk, nem
más, mint hazugság, hamisság. Ez a törvény megtiltja minden erőfeszítésünket, amelyet annak érdekében fejtünk ki, hogy tönkre tegyük felebarátunk jó
hírnevét, elferdítés vagy gonosz feltevés útján, rágalmazással, hazug hírekkel,
történetek hordozásával, pletyka útján. Még az igazság szándékos elnyomásával, elhallgatásával is, ami mások kárát okozza, megsértjük, áthágjuk ezt a
kilencedik parancsolatot.” – PP 266.

Péntek

augusztus 22.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan készíthetjük elő a gyermekeinket arra, hogy hasonlóak legyenek a kis izraelita lányhoz?
2. Milyen felhívás szól az ifjúságunkhoz – bármilyen területen vállaljanak is szolgálatot?
3. Hogyan érhetjük el ma az embereket éppen úgy, ahogyan Naámánnál is történt?
4. Géházi mely lelkülete teszi tönkre a legjobb szándékú evangélizációs erőfeszítéseinket is?
5. Mit vár el Isten minden kereszténytől – különösen, amikor bizonyságot tesznek?

8. Tanulmány - A MEGTÉRÉS RENDKÍVÜLI ÚTJAI
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9. Tanulmány

2014. augusztus 30.
Szombat

Napnyugta: H 19:29
Ro 19:56

NÉGY SIKERES MISSZIONÁRIUS
„Valának pedig ezek között a Júda [fogságba vitt] fiai közül: Dániel,
Anániás, Misáel és Azáriás” (Dán 1:6).
„Izráel azon ifjai között, akiket a hetven éves fogság kezdetén fogolyként
Babilonba vittek, Krisztusban hívő hazafiak voltak.” – CSA 52.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 297-304. (Babilon királyi udvarában) 		
		
308-311 (Nabukodonozor álma) 			
		
316-318 (A tüzes kemence) 			
		
334-339. (Az oroszlánok vermében)

Vasárnap

augusztus 24.

1. BABILON UDVARÁBAN
a. Mi volt Nabukodonozor király gondviselésszerű döntése négy héber
fogollyal kapcsolatban, és később az ő Istenükkel kapcsolatban is?
Dán 1:3-5.

b. Mi volt a nevük a kiválasztott fiatalembereknek? Dán 1:6. Miért
változtatták meg a nevüket, miután jóváhagyták számukra a három
éves kiképzést? Dán 1:7.
„A [babiloni] király nem kényszerítette a héber ifjakat hitük megtagadására és a bálványimádás melletti állásfoglalásra, de remélte, hogy fokozatosan
sikerül ezt elérnie. Arra számított, hogy a bálványimádásra jellemző nevek
viselése, a bálványimádó szokásokkal való naponkénti szoros kapcsolatuk és
a pogány istentisztelet csábító rítusainak hatása ráveszi őket népük vallásának
megtagadására, és így részt vesznek a babiloni bálványimádásban.” – PK 298.
„Ha az ellenség lelkünkbe tolakszik ravasz kételyeivel és kísértéseivel,
akkor zárjuk be az ajtót gyorsan, és kergessük el sugallatának a befolyását.”
– RH 1888. augusztus 7.
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Hétfő

augusztus 25.

„[Az izráelitáknak] fogságuk földjén kellett véghezvinniük Isten szándékát, hogy a pogány népek is részesüljenek a Jahve megismeréséből fakadó
áldásokban. Isten képviselői voltak.” – PK 297.
b. Milyen döntést hoztak az ifjak, az őket körülvevő kísértések miatt?
Jak 1:12.

„[Idézve: Dán 1:8.] A héber fiatalok nem vakmerőségből, hanem Isten iránti szilárd bizalomból jutottak erre az elhatározásra. Nem akartak különcködni;
de inkább azt választották, mintsem szégyent hozzanak Istenre. Ha engednek
a körülmények kényszerének, és egyezséget kötnek a bűnnel, elveik feladása
gyengíti a jó iránti érzéküket, és csökkenti a bűnnel szembeni irtózásukat. Az
első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, mígnem megszakad a men�nyel való kapcsolatuk, és elsodorja őket a kísértés.” – PK 299.
c. Hogyan áldotta meg Isten az ifjak hűséges törekvéseit? Dán 1:19.

„A héber ifjakat három évig tanították ’a káldeusok írására és nyelvére.’ Ez
alatt szilárdan megőrizték Isten iránti hűségüket és hatalmába vetett bizalmukat. Önmegtagadó szokásaikhoz céltudatosság, szorgalom és állhatatosság járult. Nem hiúságból vagy becsvágyból kerültek a király udvarába, azok
társaságába, akik nem ismerték és nem félték Istent. Foglyok voltak idegen
országban, ahova a végtelen Bölcsesség helyezte őket. Az otthon hatásaitól és
a szent kapcsolatoktól elszakítva is igyekeztek becsületesen helytállni, hogy
elnyomott népüknek megbecsülést szerezzenek, Istent pedig – akinek szolgáltak – megdicsőítsék.” – PK 300.

9. Tanulmány - NÉGY SIKERES MISSZIONÁRIUS
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2. A HŰSÉGET ISTEN ÁLDÁSAI KÖVETIK
a. Hogyan segítette meg Isten a héber ifjakat a nehéz körülményeik
alatt is, hogy világító fénysugarak legyenek a pogányok között? Dán
1:17.

Kedd

augusztus 26.

3. AZ ISTENI HATALOM EGYESÍTVE AZ EMBERI ERŐFESZÍTÉSSEL
a. Hogyan és miért tűntek ki a héber ifjak? Dán 1:20.
„Babilon királyi udvarában minden ország képviseltette magát tehetséges, természetes képességekkel gazdagon megáldott, a világ által nyújtható
legnagyobb műveltséget elsajátított emberekkel. A héber ifjak mégis kiváltak
mindannyiuk közül. Fizikai erőben és szépségben, szellemi frissességben és
irodalmi műveltségben utolérhetetlenek voltak. Egyenes tartásuk, határozott, rugalmas járásuk, tiszta tekintetük, józan gondolkodásuk, kellemes leheletük helyes szokásaikról és olyan emelkedettségről tanúskodtak, amellyel
a természet tünteti ki azokat, akik törvényeinek engedelmeskednek.
Dániel és társai sokkal eredményesebbek voltak a babiloni tudományok
elsajátításában, mint tanulótársaik. Tudásuk azonban nem a véletlen műve
volt. Tudásukat a Szentlélek irányításával szerezték, miközben lelkiismeretesen használták képességeiket.” – PK 301.
b. Mit értettek meg az ifjak? Mit kell hasonlóképpen megfontolni
mindazoknak, akiket Isten az igaz vallás képviseletére hívott el?
2Tim 2:15.

„[Dániel és társai] megértették, hogy csak tiszta értelemmel és krisztusi
jellemmel képviselhetik az igaz vallást a pogányság hamis vallásai között.” –
PK 301.
c. Hogyan tanított Jézus a sikeres evangélizációról, figyelembe véve,
hogy a világ valami szentebbet keres bennünk, mint amilyen önmaga?
Mt 5:13-16.

„Mialatt Isten munkálta Dánielben és társaiban ’mind az akarást, mind a
munkálást jó kedvéből’ (Fil 2:13), ők is munkálkodtak saját üdvösségükön.”
– PK 301.

50

A világ világossága (III.) – 2014. július - szeptember

Szerda

augusztus 27.

b. Hogyan ismerte el a menny Istenét Nabukodonozor, miután Dániel
megmagyarázta az álmát? Dán 2:47. Mit mondott Nabukodonozor
feleletül Dániel társai hű bizonyságtevésére a Dura mezején? Dán
3:27-29.

„A három héber ifjú Babilon egész népe előtt megvallotta hitét Abban,
akit imádtak. Istenre hagyatkoztak. A próba idején megemlékeztek az ígéretről: ’Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem
borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng meg nem perzsel téged’
(Ésa 43:2). Így Isten mindenki szeme láttára csodálatosan megtisztelte az
élő Igébe vetett hitüket. Bámulatos szabadulásuk hírét sok országba elvitték
a különböző népek képviselői, akiket Nabukodonozor meghívott a szobor
felszentelési ünnepségére.” – PK 317.
c. Hogyan figyelmeztette Nabukodonozort Isten az Ő kegyelméből és
béketűrésében? Dán 4:2,7-13,16-20. Miután Dániel megmagyarázta
a királynak a második álmát is, milyen felhívást intézett a királyhoz?
Dán 4:24. Milyen megalázó tapasztalat vezette Nabukodonozort a
teljes megtérésre? Dán 4:27-31,34.

„Isten feddése alatt Nabukodonozor büszke szíve megalázkodott.” – RH
1896. szeptember 8.
„Az egykor büszke király Isten alázatos gyermekévé; a zsarnoki, fennhéjázó uralkodó bölcs és könyörületes királlyá lett… A királyok Királya és
uraknak Ura dorgálása nyomán Nabukodonozor végre megtanulta azt a leckét, amelyet minden uralkodónak meg kell tanulnia – hogy az igazi nagyság
tulajdonképpen az igazi jóság.” – PK 521.
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51

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS KÖZPONT RÉSZÉRE NAMÍBIÁBAN

4. NABUKODONOZOR ISTENT DICSŐÍTI
a. Nem sokkal azután, hogy Dániel és társai a babiloni király szolgálatába léptek, milyen esemény kínált Dánielnek lehetőséget, hogy
bizonyságot tegyen Istenről? Dán 2:1-2.

Csütörtök

augusztus 28.

5. MENNYEI VILÁGOSSÁG RAGYOG DÁRIUS KIRÁLYRA
a. Hogyan volt próbára téve Dániel hite Dárius uralkodása idején, akit
már megérintett az igazsággal? Milyen csapdát állítottak Dániel számára? Dán 6:1-2,5-9.
b. Mit tett Dániel a rendelettel ellentétben? Dániel 6:10-13.
c. Hogyan érezte magát Dárius király, amikor rájött arra, hogy azok az
alattvalói csapták be, akik látszólag a trónjának biztonságát védték?
Dán 6:14,18-23. Hogyan magasztalta fel a pogány király Dániel Istenét, mint az egyedüli igaz Istent? Dán 6:25-26.
„Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyermekeinek a próbában és a fájdalomban pontosan úgy kell viselkedniük,
mint amikor a jövő ragyogó kilátásokkal kecsegteti őket, és környezetük a
lehető legkívánatosabb. Dániel az oroszlánok vermében ugyanaz volt, mint
aki első miniszterként és a magasságos Isten prófétájaként állt a király előtt.
Az az ember, akinek szíve Istenre támaszkodik, ugyanolyan a legsúlyosabb
próbában is, mint a jó sorsban, amikor Istentől fény, az emberektől pedig
jóakarat sugárzik reá…
A menny nagyon közel van azokhoz, akik szenvednek az igazságért.” –
PK 337.

Péntek

augusztus 29.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mik azok a ravasz csapdák előttünk és fiataljaink előtt ma, amelyek hasonlítanak a Babilonban lévő három héber ifjú esetére?
2. Mi volt a titka a héber fiatalok sikerének?
3. Mit várnak el a megszenteletlen hitetlenek tőlünk?
4. Milyen leckét tanult meg Nabukodonozor, amit nekünk is meg kell, attól
függetlenül, hogy magas tisztséget töltünk be vagy sem?
5. Mutasd be annak a bizonyítékát, hogy Dárius szívében a Szentlélek munkálkodott!
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2014. szeptember 6.
szombat

ANGOLA

Kedves testvérek és testvérnők szerte
a világon! Keresztény üdvözletünket
Tsumeb
küldjük a 2Kor 9:6-7. versekkel! Emlékezzetek arra, hogy „Aki szűken vet,
NAMÍBIA
BOTSWANA
Walvis Bay
szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is
Atlanti
Windhoek
arat. Kiki amint eltökélte szívében, nem
óceán
szomorúságból, vagy kénytelenségből;
mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
Keetmanshoop
Luderitz
Namíbia Afrika déli részén helyezkedik el, északról Angola és Zambia határolja,
keletről Botswana, Dél-Afrika délkeletről és
délről, és az Atlanti óceán nyugatról. Az emberek
legnagyobb része keresztény, főleg evangélikus, katolikus, metodista, anglikán, holland református, mormon, de adventisták is vannak kevés számban.
Ebben az országban a hívők teljes vallásszabadságot élveznek.
A Reformmozgalom munkája ebben az országban 1992-ben kezdődött,
amikor az angolai testvéreink egy csoportja elmenekült az Angolában zajló
polgárháborúból. Ezek a menekült testvéreink missziós buzgósággal kapcsolatokat létesítettek a menekülttársaikkal, de keresték az evangélizációs
lehetőségeket a namíbiai őslakosok között is. Kemény munkába került olyan
lelkeket találni, akik fogékonyak voltak az üzenet iránt, de évek múlva az első
gyümölcsök kezdték megmutatni e munka eredményét, amikor megkeresztelkedett több mint tíz személy.
A Dél-angolai Misszió nagyszerű támogatást nyújtott az új lelkeknek azáltal, hogy küldött Szombati Bibliai Tanulmányokat, és prédikátorokat, akik
végezték a keresztség és az úrvacsora szent szertartásait.
Jelenleg a Namíbiai Missziót 20 megkeresztelkedett tag alkotja, de már
vannak felkészült jelöltek a következő keresztségre is. A munka növekedik, de
még nincs megfelelő hely, amit a mű központjaként használhatnánk.
Felhívjuk a világon élő összes testvéreinket, segítsetek bennünket úgy az
imáitokkal, mint a pénzügyi támogatásaitokkal tervünkben, hogy létrehozzuk a központunkat Windhoek-ben, Namíbia fővárosában. Az Úr áldja meg
mindazokat, akik közvetlenül vagy közvetve segítenek bennünket ebben a
vállalkozásban!
Az Afrikai Régió Titkára
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Központ részére Namíbiában

10. Tanulmány

2014. szeptember 6.
Szombat

Napnyugta: H 19:15
Ro 19:43

NAGY VÁLSÁG IZRÁELBEN
„És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?” (Eszt 4:14.)
„A Gondviselés folytán a magasságos Istent félő zsidó Eszter lett a MédóPerzsa birodalom királynéja.” – CC 244.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 372-375. (Eszter királyné kora)

Vasárnap

augusztus 31.

1. EGY ROSSZ TÖRVÉNY NAGY VÁLSÁGOT OKOZ
a. Mi volt a neve annak a két Médó-perzsiai királynak, akik kiadták a két
első törvényt (Kr.e. 536-ban és 528-ban) ami megengedte a zsidóknak,
hogy hazatérhessenek a szülőföldjükre? Ezsd 1:1-3; 6:1-2,6-8.

b. Milyen válsággal kellett szembenézni az izráelitáknak Ahasvérus király uralkodása alatt Kr.e. 510-ben? Eszt 3:8-13. Milyen gyötrelmet
és gyászt okozott ez a törvény a zsidók között? Eszt 4:3.

c. Milyen üzenetet küldött az Úr nekik a válság előtt? Zak 2:6-9.

„Az Úr előre látta, hogy milyen nyugtalan idők következnek Xerxes – az
Eszter könyvében szereplő Ahasvérus – uralkodása alatt; egyrészt megváltoztatta a hatalmon levők érzéseit, másrészt arra indította Zakariást, hogy
bírja rá a foglyokat a hazatérésre…
Az Úrnak most is az volt a szándéka, ami kezdettől fogva: dicsérjék népét
a földön, hogy általuk az Ő neve megdicsőüljön.” – PK 372.
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Hétfő

szeptember 1.

„Sátán, ennek a tervnek rejtett ösztönzője, megpróbálta a föld színéről eltüntetni azokat, akik megőrizték az igaz Isten ismeretét… Az ellenség cselszövését
azonban meghiúsította az emberek fölött uralkodó Hatalom.” – PK 373.
b. Tudta-e a király, hogy a rendelete miatt meg kell öletnie a saját zsidó
származású feleségét is? Miért gondolta úgy Márdokeus, hogy az isteni gondviselés juttatta Esztert a királyságra? Eszt 4:13-14.

„Márdokeus közeli rokona volt Eszternek. Szorult helyzetükben elhatározták, hogy Xerxeshez fordulnak népük érdekében. Eszternek kellett közbenjáróként Xerxes elé merészkednie.” – PK 374.
c. Milyen üzenetet küldött Eszter királynő Márdokeusnak? Mire tanít
bennünket az, hogy hajlandó volt még az életét is feláldozni a népéért? Eszt 4:16.

„A megoldásra váró válság Esztertől gyors és megfontolt cselekvést igényelt.
Mind ő, mind Márdokeus tudta, ha Isten nem tesz valami rendkívüli dolgot
érdekükben, saját erőfeszítésük hiábavaló. Eszter időt szentelt az Istennel –
ereje forrásával – való bensőséges beszélgetésre.” – PK 374.
„Azok a próbák, amelyek Isten népét Eszter korában sújtották, nemcsak
arra a korra jellemzőek…
Az a lelkület, amely a letűnt korokban az igaz egyház üldözésére késztette az embereket, a jövőben hasonló eljárást fog kiváltani Isten hűséges
gyermekeivel szemben. Már folynak az előkészületek erre az utolsó nagy
küzdelemre.” – PK 375.
10. Tanulmány - NAGY VÁLSÁG IZRÁELBEN
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2. ISTEN GONDVISELÉSE MEGHIÚSÍTJA SÁTÁN TERVÉT
a. Mire emlékezzen vissza Isten népe, ha nehéz helyzettel szembesül?
Rm 8:31. Hogyan munkálta Isten gondviselése az ellenség tervének
a meghiúsítását? Eszt 2:15-16.

Kedd

szeptember 2.

3. AMIT AZ IMA ÉS A BÖJT MEGTEHET
a. Miután Eszter három napot töltött el imában és böjtben, milyen kedvező választ kapott a férjétől, amikor megjelent előtte? Eszt 5:1-3.
„Akkor, amikor Eszter és a vele levő asszonyok böjtöltek és imádkoztak,
készen a gyors cselekvésre, s a felmerült baj megoldására, úgy tűnt, hogy
nincs hatalom, ami megmenthetné őket.” – CC 245.
b. Milyen meghívást nyújtott Eszter a férjének és Hámánnak? Hogyan
értékelte Hámán, hogy ott lehetett az ünnepségen? Eszt 5:4-5,12-13.
Mit javasolt Hámánnak az ő felesége, látva annak Márdokeus iránti
gyűlöletét? Eszt 5:14.
c. Hogyan munkálkodott Isten gondviselése az éjszaka folyamán a második lakoma előtt? Eszt 6:1-3. Mit mondott a király Hámánnak, mielőtt ő engedélyt kérhetett volna Márdokeus megölésére? Eszt 4:4-10.
d. Milyen állapotban sietett haza Hámán, hogy beszámoljon a napi eseményekről? Eszt 6:11-12. Mire figyelmeztette Hámánt, az ő felesége
Zéres? Eszt 6:13.
„Isten naponta bizonyítja, hogy szeret bennünket, mi mégsem tartjuk
eszünkben kedvezéseit, és közönyösen haladunk el a kérlelései mellett. Pedig gyöngédségének, szeretetének, és hosszútűrésének lelkületével törekszik
mély benyomást tenni ránk; mi mégis alig vesszük tudomásul szeretetének
jeleit, s vajmi kevés a fogalmunk a szeretet leckéiről, amelyekre meg szeretne tanítani minket. Némelyek, akár Hámán, elfelejtik Isten áldásait, mivel
Márdokeus ott van a szemük előtt, s ezt még nem is szégyellik, mivel telve a
szívük inkább ellenségeskedéssel, gyűlölettel, mint szeretettel, a drága Megváltónk lelkületével, Aki drága életét adta oda az ellenségeiért. Bár valljuk,
hogy egy az Atyánk, hogy mind ugyanazon halhatatlan haza felé haladunk,
hogy ugyanannak a csodálatos hitnek örvendezünk, s ugyanabban a megpróbáló üzenetben hiszünk, mégis sokan úgy marakodunk egymással, mint
megannyi civakodó gyerek.” – 4B 222.
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Szerda

szeptember 3.

b. Mit javasolt az egyik udvarmester a királynak, amikor látta annak
Hámán elleni haragját? Eszt 7:7-10. Miről ne felejtkezzenek el a mások iránti rossz indulatú emberek? Péld 26:27.

„Márdokeus megkapta azt a megtisztelő helyet, amelyet korábban Hámán foglalt el. ’Második volt Ahasvérus király után, nagy a zsidók között,
és kedves az ő atyjafiai sokasága előtt’ (Eszt 10:3); s igyekezett elősegíteni
a zsidók jólétét. Így juttatta Isten választott népét újra kedvező helyzetbe a
Médó-Perzsa udvarban; így valósíthatta meg azt a szándékát, hogy visszaviszi őket földjükre. Számottevő csoport azonban csak évekkel később – Nagy
Xerxes utódja, I. Artaxerxes uralkodásának hetedik évében – tért vissza
Jeruzsálembe Ezsdrás vezetésével.” – PK 374-375.
c. Hogyan szólt az Ahasvérus király által jóváhagyott ellenrendelet?
Eszt 8:5,13. Hogyan szabadultak meg a zsidók, akik ima és böjt által
keresték az Úr segítségét? Eszt 9:1-2,16-17.

„Isten csodálatosan cselekedett bűnbánó népe érdekében. A király ellenrendeletet adott ki, amely megengedte a zsidóknak életük védését. ’A futárok
a királyi gyors paripákon… sietve és sürgősen a király parancsolata szerint’
(Eszt 8:14) – juttatták el a birodalom minden részébe a királyi rendeletet,
amely megengedte a zsidóknak, hogy védjék életüket.” – PK 374.
„Bizonyos dolgokért javasolt és helyénvaló a böjt és az ima. Isten kezében
ezek a szív megtisztításának és az elme befogadóképessége elősegítésének
eszközei. Imáinkra választ nyerünk, mert megalázzuk lelkünket Isten előtt.”
– ÉTT 187-188.
10. Tanulmány - NAGY VÁLSÁG IZRÁELBEN
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4. ISTEN ELLENKEZŐJÉRE FORDÍTHATJA A NEHÉZSÉGEKET
a. Milyen kéréssel fordult Eszter Ahasvérus királyhoz a lakoma második napján? Eszt 7:3-4. A király meglepődve Eszter szavain, mit
kérdezett tőle? Eszt 7:5-6.

Csütörtök

szeptember 4.

5. A TÖRTÉNELEM MEGISMÉTLŐDIK
a. Milyen prófétai szavak beteljesedését látja meg Isten népe a közeljövőben? Mt 24:9; Jel 12:17.

„Az a lelkület, amely a letűnt korokban az igaz egyház üldözésére késztette az embereket, a jövőben hasonló eljárást fog kiváltani Isten hűséges
gyermekeivel szemben. Már folynak az előkészületek erre az utolsó nagy
küzdelemre.
Isten maradék népe elleni végső rendelet nagyon fog hasonlítani ahhoz,
amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen. Az igaz egyház ellenségei ma a
szombat parancsát megtartók kis csoportjában Márdokeust látnak a kapuban…
Sátán felháborodást ébreszt a népszerű szokásokat és hagyományokat
visszautasító kisebbséggel szemben. Magas állású és neves emberek fognak
szövetkezni a törvényt megvető, gonosz emberekkel, hogy tanácskozzanak
velük Isten népe ellen. Gazdagság, lángelme, műveltség összefog, hogy
megvetéssel illesse őket. Üldöző uralkodók, lelkészek, egyháztagok esküsznek össze ellenük. Szóban és írásban, kérkedéssel, fenyegetéssel és gúnnyal
igyekeznek megtörni hitüket. Megtévesztéssel és dühös felhívásokkal fogják
felkelteni az emberi indulatokat. Mivel az ’így szól a Szentírás’ szavakkal nem
tudnak a bibliai szombat képviselői ellen semmit sem felhozni, ezért az erőszak eszközével lépnek fel… Ezen a csatatéren vívja meg utolsó nagy harcát
az igazság a tévelygéssel. Nem lehet kétség a harc kimeneteléről.” – PK 375.

Péntek

szeptember 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan jelentette meg Isten előre azt a válságot, amellyel Eszter királynő
uralkodása alatt néztek szembe a zsidók?
2. Mi volt Eszter első lépése azon törekvésében, hogy elhárítsa a katasztrófát?
3. Hogyan változtatta meg Isten a gonosz emberek terveit Eszter idejében? Hajlandó-e Isten napjainkban is megtenni ezt?
4. Hogyan büntette meg Isten Hámánt, a válság értelmi szerzőjét?
5. Hogyan használta fel Isten a válságot gondviselésszerű eszközként az evangélizációra? Hogyan fogja a történelem önmagát megismételni a győzelmes
végkimenetellel?
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11. Tanulmány

2014. szeptember 13.
Szombat

Napnyugta: H 19:00
Ro 19:30

EZSDRÁS - A KÉPZETT ÍRÁSTUDÓ
„Mert Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr
törvényét, és tanítani Izráelben a rendeléseket és ítéleteket” (Ezsd 7:10).
„Ezsdrás vallásos élete… felkeltette Artaxerxes király érdeklődését és
jóindulatát, akivel Ezsdrás nyíltan beszélt a menny Istenének hatalmáról, aki
vissza akarja vinni a zsidókat Jeruzsálembe.” – RH 1908. január 30.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 376-387. (Ezsdrás, a pap és írástudó; Lelki megújulás)

Vasárnap

szeptember 7.

1. EZSDRÁS ÉS ARTAXERXES
a. Milyen jelentősége van a Médó-Perzsa király, Artaxerxes Longimánus nevének Isten népe történelmében? Ezsd 7:7,10-14. Melyik évben adta ki Artaxerxes a rendeletét?

„[Artaxerxes] uralkodása alatt élt és munkálkodott Ezsdrás és Nehémiás.
Artaxerxes adta ki Kr.e. 457-ben a harmadik és egyben utolsó rendeletet
Jeruzsálem helyreállítására.” – PK 376.
b. Milyen beosztása volt Ezsdrásnak Artaxerxes udvarában? Hogyan
tudott segíteni Isten népén, akik még mindig fogságban voltak?
Ezsd 7:1,6,10,21.

„Artaxerxes hosszú uralkodása alatt sokszor tanúsított jóindulatot Isten
népe iránt. Bizalmas és szeretett zsidó barátaiban – Ezsdrásban és Nehémiásban – Isten által különleges munkával megbízott embereket ismert meg.
Ezsdrás olyan különös életet élt a Babilonban maradt zsidók között, hogy
felkeltette Artaxerxes király érdeklődését és jóindulatát. Ezsdrás nyíltan beszélt vele a menny Istenének hatalmáról, aki vissza akarja vinni a zsidókat
Jeruzsálembe.” – PK 376.
11. Tanulmány - EZSDRÁS - A KÉPZETT ÍRÁSTUDÓ
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Hétfő

szeptember 8.

2. EZSDRÁS LEGFŐBB MUNKÁJA
a. Milyen további fontos munkát végzett el Ezsdrás? Ezsd 7:10.
„Ezsdrás fel akarta éleszteni a Szentírás tanulmányozása iránti érdeklődést. Ez a törekvése együtt járt a Szent Iratok megőrzése és sokszorosítása érdekében kifejtett élethosszig tartó lelkiismeretes munkájával. Összegyűjtötte
a Törvény minden példányát, amit csak fel tudott kutatni. Lemásoltatta és
szétosztotta őket. Az így sokszorosított és sok ember kezébe helyezett tiszta
Ige felbecsülhetetlen értékű ismeretet nyújtott.” – PK 377.
b. Milyen cselekedetre vezette Ezsdrást az Istenbe vetett hite, az Izrael népe iránti szeretete, és a királlyal kialakult baráti kapcsolata?
Ezsd 7:9.
„Ezsdrás hitte, hogy Isten csodát tesz népéért. Ez a hite késztette, hogy
elmondja Artaxerxesnek, szeretne hazamenni Jeruzsálembe, hogy érdeklődést ébresszen Isten szava tanulmányozása iránt és testvéreinek segítsen
a szent város helyreállításában. Ezsdrás bizonyságot tett arról, hogy teljes
szívéből hisz Izráel Istenében, aki minden körülmények között képes megvédeni népét és gondját viselni. A királyt mélyen érintették ezek a szavak.
Megértette: a zsidók vissza akarnak térni Jeruzsálembe, hogy szolgálhassák
Jahvét. Annyira bízott Ezsdrás becsületességében, hogy megkülönböztetett
jóindulatot tanúsított iránta. Teljesítette kérését, és gazdag ajándékokat adott
a templomszolgálatra. A Médó-Perzsa birodalom különleges képviselőjévé
tette, és nagy hatalommal ruházta fel, hogy véghez tudja vinni szándékát és
szíve vágyát.
Artexerxes Longimanus rendelete Jeruzsálem helyreállítására kiadott
harmadik rendelet volt a hetvenéves fogság lejárta óta. Ez a rendelet nevezetes a menny Istenéről tett kijelentéséről; elismerte Ezsdrás képességeit, s
Isten maradék népe számára bőséges adományokról gondoskodott.” – PK
377-378.
c. Foglald össze Artaxerxes király rendeletét! Ezsd 7:12-21.
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Kedd

szeptember 9.

3. LECKÉK A MEGŐRZÉSRŐL ÉS A VÉDELEMRŐL
a. Milyen óvintézkedés mellett szállították át a szent kincseket (aranyat
és ezüstöt) Babilonból Jeruzsálembe? Ezsd 8:24-29.

„Isten áldása nem tette szükségtelenné az óvatosságot és előrelátást. A
kincsek biztonságáról Ezsdrás külön gondoskodott. Kiválasztott ’a papok
vezetői közül tizenkettőt’, akiknek becsületessége és megbízhatósága kiállta
a próbát. Átmérte nekik ’az ezüstöt, az aranyat és az edényeket, amelyeket a
király, a tanácsosai, vezető emberei és az egész ott élő Izráel ajándékozott’
(Ezsd 8:24-25). Ezsdrás ünnepélyesen megparancsolta ezeknek az embereknek, hogy éber sáfárokként vigyázzanak a rájuk bízott kincsre…
Azzal, hogy megbízott becsületes tisztviselőket – kincstárosokat – az Úr
javainak kezelésével, Ezsdrás elismerte az Isten munkájával kapcsolatos rend
és szervezés szükségességét és fontosságát. ” – PK 381.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le abból – főleg a gyülekezetvezetők és
tisztségviselők – hogy körültekintéssel és elővigyázatossággal szállították át az Úr kincseit?
„Ezsdrás óvatossága, amellyel az Úr kincsének szállításáról és biztonságáról gondoskodott, valamire tanít, amivel érdemes komolyan foglalkozni.
Ezsdrás csak azokat választotta ki, akiknek megbízhatósága kiállta a próbát,
és világos eligazítást adott nekik felelősségükről.” – PK 381.
„A kötelesség útján Isten angyalai védelmezik népét, de nincs biztosítékuk a védelemről azoknak, akik készakarva a Sátán területére merészkednek.” – 5B 198.
c. Mit tett Ezsdrás és csapata indulás előtt, készen a hosszú és veszélyes
útra? Ezsd 8:21,23.

„Az igaz böjt és imalelkület olyan lelkület, ami az értelem a szív és az
akarat átadását jelenti Istennek.” – 3B 324.
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Szerda

szeptember 10.

4. EZSDRÁS KITARTÓ MUNKÁJA
a. Miért döntött Ezsdrás úgy, hogy nem kér a királytól katonai védelmet a Babilonból Jeruzsálembe vivő útra? Ezsd 8:22.

„E dologban Ezsdrás és társai alkalmat láttak arra, hogy Isten nevét megdicsőítsék a pogányok előtt. A zsidókban is erősíthetik az élő Isten hatalma
iránti hitet, ha most megmutatják, fenntartás nélkül hisznek mennyei Vezérükben. Ezért elhatározták, teljesen Istenre hagyatkoznak. Nem kérnek
katonai őrséget. Nem adnak a pogányoknak alkalmat arra, hogy emberi
erőnek tulajdonítsák az egyedül Istent megillető dicsőséget. Isten népeként
nem szolgáltatnak alapot arra, hogy pogány barátaik kételkedjenek Istenükbe vetett bizalmuk őszinteségében” – PK 381.
„[Az utazás során] mindenki sértetlen maradt. Isten féken tartotta az
ellenséget, hogy ne ártsanak nekik.” – PK 382.
b. Milyen gondolatokat írt levelében a király, amelyek kifejezik Ezsdrás
vallásos befolyását a királyra? Ezsd 7:11,15,21.

c. Hogyan használta fel Isten a zsidók szétszórását arra, hogy az igazság megismerésére terelje a pogányok figyelmét? Mikor használt az
Úr hasonló eljárást? Apcs 8:1.

„A szétszórva élő zsidók minden országból Jeruzsálembe gyülekeztek az
évenkénti ünnepekre. Amikor pedig visszatértek otthonaikba, világszerte
elmondhatták a Messiás eljövetelének hírét.” – JÉ 24.
„Sokszor úgy tűnt, hogy a zsidók nem tudják, vagy nem akarják megérteni, mi Isten szándéka a pogányokkal… Krisztus azért jött, hogy ledöntsön
minden válaszfalat. Kitárta a templom minden helyiségét, hogy mindenki
szabad utat találjon Istenhez.” – PK 229-230.
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Csütörtök

szeptember 11.

5. EGY CSODÁLATOS ÉBREDÉS ÉS REFORMÁCIÓ
a. Amikor Ezsdrás megérkezett Jeruzsálembe, milyen lelki állapotban
találta azokat, akik már előbb visszatértek? Ezsd 9:1-3.

b. Mi volt Ezsdrás imájának a lényege, amit a gyűlés kezdetén mondott? Ezsd 9:6-15.

c. Milyen határozatot hoztak a papok és a nép a gyűlésen? Ezsd 10:3-5,
7-12.

„Sokan, akik az előző években tértek vissza Jeruzsálembe, életük végéig
hűségesek maradtak Istenhez. Gyermekeik és unokáik közül azonban többen
szem elől tévesztették Isten törvényének szentségét. Még a felelős tisztséget
viselők között is voltak olyanok, akik nyíltan bűnben éltek. Viselkedésük nagymértékben hatástalanította azokat az erőfeszítéseket, amelyeket mások tettek
Isten ügye előmozdítására. Amíg a törvény nyílt megsértése dorgálás nélkül
maradt, addig a menny áldása nem nyugodhatott meg a népen.” – PK 383.
„[Idézve Ezsd 9:1 - Ezsd 10:5.] Csodálatos reformáció kezdete volt ez.
Ezsdrás és társai végtelen türelemmel és tapintattal, minden érintett személy
jogait és érdekeit körültekintően mérlegelve, igyekeztek Izráel bűnbánóit a
helyes útra vezetni.” – PK 385.

Péntek

szeptember 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Hogyan tudott Ezsdrás segíteni Isten népének Artaxerxes uralkodása alatt?
Milyen munkát végzett Ezsdrás azért, hogy megőrizze a Szentírást?
Hogyan segítette Isten Ezsdrást a királlyal való baráti kapcsolatán keresztül?
Az isteni védelem és személyes felelősség mely leckéit tanulhatjuk meg abból, ahogyan a kincseket átszállították?
5. Hogyan szolgált eszközül a zsidók szétszóratása az evangélizációra?
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12. Tanulmány

2014. szeptember 20.
Szombat

Napnyugta: H 18:46
Ro 19:17

NEHÉMIÁS
A HATÁROZOTT REFORMÁTOR
„Emlékezzél meg én Istenem az én javamra!” (Neh 13:31)
„[Nehémiáson] keresztül… Isten áldást akart árasztani népére atyáik
földjén.” – CC 262.
Javasolt olvasmányok: Próféták és Királyok, 390-409. (Az alkalmak embere, A fal építői,
A kizsákmányolás megfeddése, A pogányok cselvetései)

Vasárnap

szeptember 14.

1. ISTEN MEGSEGÍTI NEHÉMIÁST
a. Ki volt Nehémiás? Milyen híreket kapott Jeruzsálemből, ami gyászra, böjtre, és imára indította? Neh 1:2-5.
„Nehémiás, a héber foglyok egyike, befolyásos és megtisztelő helyet foglalt
el a perzsa királyi udvarban. Pohárnokként szabad bejárása volt a királyhoz.
Állásánál fogva, valamint képességei és megbízhatósága eredményeként az
uralkodó barátja és tanácsadója lett.” – PK 390.
„Nehémiás sokszor öntötte ki szívét népe sorsa miatt. Most, imádkozás
közben, szent elhatározás formálódott lelkében. Eltökélte, hogy ha megkapja a király jóváhagyását, valamint a szükséges támogatást eszközök és
anyagok beszerzésére, vállalja a falak újjáépítését és Izráel nemzeti erejének
helyreállítását. Kérte az Urat, indítsa a királyt jóindulatra iránta, hogy terve
megvalósulhasson.” – PK 391.
b. Mennyi ideig várt Nehémiás, hogy elmondhassa kívánságát a királynak? Mondd el a párbeszédet! Neh 2:2-3.
„Nehémiás négy hónapig várt a kedvező alkalomra, amikor feltárhatta
kérését a királynak. Eközben – jóllehet szívét nehézzé tette a fájdalom –
megpróbált jókedvű lenni a király jelenlétében.” – PK 391.
c. Hogyan imádkozott Nehémiás? Hogyan segítette meg a Mindenható
hatalma imája folyamán? Neh 2:4-6.
64

A világ világossága (III.) – 2014. július - szeptember

Hétfő

szeptember 15.

2. EGY FONTOS TANULSÁG RÉSZÜNKRE
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Nehémiás imájából? Neh 2:4.ur.

„A szükség idején mondott nehémiási ima menedék, amit a hívő ember
igénybe vehet olyan helyzetekben, amikor más formájú imára nincs lehetőség A kavargó élet nehézségeivel küzdők és már-már csatát vesztők a kuszaságok útvesztőjében felküldhetnek egy-egy fohászt mennyei eligazításért. A
tenger és a szárazföld utasa nagy veszélyben így bízhatja rá magát a Menny
oltalmára. A hirtelen nehézségben vagy veszélyben a szív segítségért kiálthat
hozzá, aki megígérte, hogy hűséges, hívő gyermekei segítségére siet, bármikor hívják. Minden helyzetben és körülményben a fájdalomtól és gondtól
lesújtott vagy heves kísértéstől megtámadott lélek biztonságot, támaszt és
segítséget találhat a szövetségét megtartó Isten kimeríthetetlen szeretetében
és erejében.” – PK 392.
b. Milyen elővigyázatosságot tett meg Nehémiás megbízatásával és jogaival kapcsolatban? Neh 2:7-9.

„[A nehémiási] bölcs előrelátás és határozott cselekvés szolgáljon tanulságul minden kereszténynek. Isten gyermekeinek nemcsak hinni és imádkozni kell, hanem szorgalmas és körültekintő gonddal cselekedni is. Sok
nehézséggel találkoznak, és mivel úgy gondolják, hogy az óvatosságnak és
a szorgalmas munkának nincs sok köze a valláshoz, sokszor akadályozzák
a Gondviselés értük végzett munkáját. Nehémiás nem gondolta, hogy mindent megtett akkor, amikor az Úr előtt sírt és imádkozott. Esedezését szent
igyekezettel párosította, és imával kísért komoly erőfeszítést tett vállalkozása
sikeréért. A gondos megfontolás és a jól átgondolt terv ma is éppoly nélkülözhetetlen a szent vállalkozások megvalósításához, mint ahogy az Jeruzsálem falainak újjáépítésekor volt.
Az Úr az igazság ügye érdekében ma is kész indítani azok szívét, akiknél
javai vannak. Az érte munkálkodók vegyék igénybe az Ő késztetésére nyújtott segítséget.” – PK 393.
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Kedd

szeptember 16.

3. ISTENNEK DOLGOZNI
a. Mi volt Nehémiás első dolga Jeruzsálemben? Hogyan nyerte meg a
helyi lakosok együttműködését? Neh 2:11-16.

„Nehémiás titokban és csendben tette meg a falak körüli útját. [Idézve:
Neh 2:16.] Az éjszaka hátralevő részét imában töltötte, mert tudta, hogy a
reggel komoly erőfeszítésre szólítja. Fel kell ráznia, és egyesítenie kell elcsüggedt, megosztott honfitársait.
Nehémiásnál királyi megbízólevél volt, amely arra szólította a lakosságot, hogy működjék együtt vele a város falainak újjáépítésében. Nehémiás
nem kívánt hatalmi szóval élni, inkább meg akarta nyerni a nép bizalmát és
megértését, mert tudta, hogy az előtte álló nagy munkában szívük egységére
éppolyan szüksége van, mint kezük összefogására.” – PK 395.
b. Milyen felhívást intézett Nehémiás a néphez? Hogyan válaszolt erre
a nép? Neh 2:17-18.

„Amikor másnap összehívta a népet, olyan érveket hozott fel, amelyeket
alkalmasnak gondolt szunnyadó tetterejük felébresztésére és a széthúzók
egyesítésére.
Nehémiás hallgatói nem tudtak az előző éjszaka sötétjében tett körútjáról,
ő pedig nem beszélt róla. E körútja sokban hozzájárult eredményességéhez,
mert oly pontosan és részletesen tudott beszélni a város állapotáról, hogy
hallgatóit bámulatba ejtette. Az a hatás, amit Jeruzsálem gyengesége és megalázottsága tett rá, súlyt és erőt adott szavainak…
Miután mindezt elmondta, és bebizonyította, hogy mind Izráel Istene,
mind a perzsa király támogatja hatalmával, megkérdezte a népet, él-e ezzel
az alkalommal, és kész-e a falat felépíteni.
Nehémiás egész lelkével benne volt a vállalkozásban. Reménysége, tettereje, lelkesedése, eltökéltsége ugyanezzel a szent bátorsággal és fennkölt
szándékkal hatotta át a többieket is.” – PK 395.

66

A világ világossága (III.) – 2014. július - szeptember

Szerda

szeptember 17.

4. TÁMADÁSOK AZ ELLENSÉG RÉSZÉRŐL
a. Hogyan rejtik el némelyek mérgüket és a félelmüket? Hogyan gúnyolódtak Izráel ellenségei, amikor meghallották, hogy a zsidók
ismét elkezdtek építkezni? Neh 4:1-4.

b. Mit terveltek ki Izráel ellenségei, amikor látták, hogy félelmük beigazolódott? Neh 4:11. Hogyan próbálta Sátán elcsüggeszteni az építőket azokon a zsidókon keresztül, akik visszautasították, hogy részt
vegyenek a munkában? Neh 4:12.

„Máshonnan is igyekeztek csüggeszteni. ’A zsidók, akik őmellettük laknak’, akik nem vettek részt a munkában, összegyűjtötték ellenségeik állításait
és híreszteléseit, majd csüggesztésre, és elkedvetlenítésre használták fel azokat.” – PK 398.
c. Mi történt, amikor a zsidók megtudták ellenségeik tervét? Ahelyett,
hogy megijedtek volna, milyen körülmények között folytatták tovább a munkát? Neh 4:15-18.

„Olyan támadásokkal és csüggesztésekkel, amelyek Nehémiás korában
érték az építőket a nyílt ellenség és a barátságot színlelők részéről, találkoznak
majd azok is, akik ma Istennek szolgálnak. Nemcsak az ellenség haragja, megvetése és kegyetlensége próbálja meg a hívőket, hanem az állítólagos barátok
és jóakarók nemtörődömsége, állhatatlansága, közömbössége és hűtlensége
is. Gúnyt és szemrehányást szórnak rájuk. Az az ellenség, amely megvetést
szít, kegyetlenebbül és erőszakosabban lép fel, ha erre alkalma van.
Sátán minden szentségtelen tényezőt felhasznál szándékai véghezvitelére.
Azok között, akik vallják, hogy Isten ügyét támogatják, vannak olyanok,
akik Isten ellenségeivel egyesülve, ügyét a legelkeseredettebb ellenség támadásának teszik ki… Nehémiáshoz hasonlóan, Isten népe ne féljen, de ne is
becsülje alá az ellenséget. Istenbe vetett bizalommal menjen kitartóan előre,
szolgálja Őt önzetlenül, és bízza gondviselésére azt az ügyet, amelyet képvisel.” – PK 399.
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Csütörtök

szeptember 18.

5. SÁTÁN TERVEINEK FELISMERÉSE
a. Mi történt, amikor Izrael ellenségei meghallották, hogy a zsidók
már majdnem befejezték a fal építését? Hogyan változtatták meg a
zsidók ellenségei a taktikájukat? Neh 6:1-3.

„Azt színlelve, hogy szeretnének megegyezésre jutni a szembenállókkal,
[Szanballat és a szövetségesei] tanácskozást próbáltak szervezni Nehémiással;
ezért találkozóra hívták egy Ónó-völgyi faluba. Mivel azonban a Szentlélek
rávilágított valódi céljukra, Nehémiás nem fogadta el meghívásukat.” – PK 405.
b. Milyen új cselhez folyamodtak Szanballat és a szövetségesei? Hogyan
válaszolt Nehémiás nekik? Neh 6:5-8. Milyen hibát akart Nehémiás
elővigyázatosan elkerülni?

„Aki bármilyen meggondolatlan tettével gyalázatnak teszi ki Isten ügyét,
vagy csökkenti munkatársai munkaképességét, az nehezen eltávolítható foltot
ejt saját jellemén, és komolyan veszélyezteti későbbi hasznosságát.” – PK 408.
c. Mit éreztek a zsidók, amikor elkészült a fal és a kapuk? Neh 8:16-17.
Hogyan érezték magukat Isten népének az ellenségei? Neh 6:15-16.

Péntek

szeptember 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mit tett Nehémiás, mielőtt válaszolt volna Artaxerxes királynak?
Milyen gondosságot gyakorolt Nehémiás minden intézkedésében?
Mit tett először a reformátor Jeruzsálemben – és miért?
Hogyan nyerhetünk előnyt napjainkban Sátán taktikáival szemben – éppen
úgy, amint a fal építői az ő korukban?
5. Mit volt képes Nehémiás felismerni az ellenségeiben?
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13. Tanulmány

2014. szeptember 27.
Szombat

Napnyugta: H 18:32
Ro 19:04

TOVÁBB A REFORMÁCIÓBAN!
„Emlékezzél meg én rólam én Istenem ezért, és ne engedd, hogy
eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem vala az én
Istenem házával és rendtartásaival!” (Neh 13:14)
„A világ elfordult Istentől, s annak törvénytelensége rémülettel kell eltöltse szíveinket! Ezért vezessen ez mindenkit – akik hűségesek a nagy Királyhoz – munkára a reformációért!” – ST 1884. január 17.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 414-419. (Reformáció)

Vasárnap

szeptember 21.

1. NEHÉMIÁS ELSŐ INTÉZKEDÉSEI
a. Miután a zsidók letelepedtek a szülőföldjükön, és elkötelezték magukat arra, hogy engedelmeskednek Istennek, mi történt Nehémiás
távollétében? Neh 8:18; 9:1-2; 10:28-31;
b. Mit tett Eliásib, a főpap, Isten szavával nyíltan szembeszegülve
(5Móz 23:3-6), míg Nehémiás nem volt Jeruzsálemben? Neh 13:1-6.

„A bálványimádók nemcsak a városban vetették meg lábukat, de jelenlétükkel még a templom körzetét is megfertőzték. Házasság útján barátság jött
létre Eliásib, a főpap családja és Izráel elkeseredett ellensége, az ammonita
Tóbiás között. E szentségtelen kapcsolat következményeként Eliásib megengedte Tóbiásnak, hogy elfoglalja a templomhoz tartozó egyik helyiséget, amelyet addig a nép tizedének és adományainak tárolására használtak.” – PK 414.
c. Mi volt Nehémiás első lépése a reformáció munkájában? Neh 13:7-9.
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Hétfő

szeptember 22.

2. FELHÍVÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE
a. Amikor a felelős zsidók az adományokat rosszul használták fel,
milyen értelemben csüggedt el sok ember a népből? Mit cselekedett
szükségszerűen a templom sok szolgálattevője? Neh 13:10.

„[Isten parancsát] semmibe véve a főpap eltávolította az Úr házának
kamrájában tárolt adományokat, hogy helyet adjon a kitiltott nemzetség e
képviselőjének. Így kedvezett Isten és igazsága ellenségének. Ennél jobban
nem sérthette volna meg Istent.
Amikor Nehémiás Perzsiából visszatérve megtudta, hogy milyen arcátlanul megszentségtelenítették a templomot, azonnal intézkedett a betolakodó
eltávolításáról…
Nemcsak megszentségtelenítették a templomot, hanem az adományokat
is hűtlenül kezelték. Ez rossz hatással volt a nép adakozó kedvére. Elvesztve
buzgalmukat és lelkesedésüket, kelletlenül fizették a tizedet. Az Úr házának
kincstára elszegényedett. Számos énekes és egyéb templomi szolgálattevő
otthagyta Isten munkáját, mert nem kaptak elegendő fizetést, és máshol
vállaltak munkát.” – PK 414.
b. Milyen hatással volt a népre Nehémiás határozott reformációs fellépése? Neh 13:11-13.

„Nehémiás munkához látott, hogy helyrehozza a visszaéléseket. Ös�szegyűjtötte azokat, akik otthagyták az Úr házának szolgálatát, és ’helyükre
állította őket’. Ez bizalmat ébresztett a népben, és az egész Júda elhozta ’a
gabonának, a mustnak és az olajnak a tizedét.’ Nehémiás ’a tárházak felügyelőjévé’ olyanokat rendelt, akiket ’híveknek ítéltettek’, s ’az ő tisztük volt
kiosztani atyjukfiainak részét’ [Neh 13:11-13].” – PK 415.
„Nehémiás erőfeszítéseit kísérő eredmények mutatják, hogy mit lehet
elérni imával, hittel és bölcs, határozott cselekvéssel. Nehémiás nem volt
pap. Próféta sem volt. Nem tartott igényt rangos címre. Nehémiás reformátor volt, akit Isten e fontos időre támasztott. Nehémiás azt akarta, hogy a
nép megbéküljön Istennel. Nemes céltól lelkesítve, minden energiáját ennek
megvalósítására összpontosította.” – PK 418.
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Kedd

szeptember 23.

3. A SZOMBATÜNNEPLÉS HELYREÁLLÍTÁSA
a. Hogyan hagyták figyelmen kívül az izraeliták Nehémiás távollétében azt a jelet, amely megkülönböztette őket a pogányoktól? Neh
13:15-16.

„A bálványimádókkal való kapcsolat másik következménye az volt, hogy
nem figyeltek a szombatra, arra a jelre, amely megkülönböztette a zsidókat –
mint az igaz Isten imádóit – minden más nemzettől. Nehémiás látta, hogy a
környékről pogány kereskedők jönnek Jeruzsálembe, és sok zsidót rávesznek
a szombatnapi kereskedésre. Egyeseket nem lehetett az elvek feláldozására
rábírni, de voltak, akik vétkeztek, és a pogányokkal együtt igyekeztek a lelkiismeretesebbek aggályait eloszlatni. Sokan merészelték nyíltan megrontani
a szombatot…
Ezt az állapotot megelőzhették volna, ha a vezetők gyakorolják hatalmukat. De saját érdekeiket helyezték előtérbe, és ezért kedveztek a gonoszoknak.” – PK 415.
b. Hogyan feddte meg Nehémiás a vezetőket kötelességük elhanyagolásáért? Neh 13:17-18.

„’A kereskedők és minden áruk árusai’ nem akartak szándékuktól elállni,
és ezért ’kívül hálának Jeruzsálemen egyszer vagy kétszer.’ Remélték, hogy
üzletet fognak kötni (Neh 13:20).” – PK 415.
c. Mit tett Nehémiás, hogy helyrehozza a dolgok ezen állapotát? Neh
13:19-22.

„[Nehémiás] a lévitákat is megbízta a kapuk őrzésével. Tudta, hogy nagyobb tiszteletet keltenek, mint a köznép; és az Isten házával való szoros
kapcsolatuk folytán elvárható tőlük, hogy buzgóbban késztetik a népet Isten
törvénye iránti engedelmességre.” – PK 416.
„Azokért a vétkekért, melyeket megakadályozhattunk volna, épp oly felelősek vagyunk, mint ha magunk követtük volna el őket.” – JÉ 374.
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Szerda

szeptember 24.

4. LEGYÜNK HŰEK A MEGGYŐZŐDÉSÜNKHÖZ
a. Hogyan segítette Isten Nehémiást, hogy felébressze az emberek lelkiismeretét egy határozott reformáció szükségességére a házassági
kapcsolatokban? Neh 13:23-27.
„Ezek a törvényellenes kapcsolatok [a bálványimádókkal való összeházasodások és barátságok] nagy zűrzavart keltettek Izráelben; néhány magas
állású vezető – akiktől a nép jogosan várt tanácsot és hű példamutatást – kialakított ilyen kapcsolatot. Előre látva, mily katasztrófa fogja a népet sújtani,
ha ezt a gonoszságot szabadon folytathatja, Nehémiás komolyan beszélt a
törvénysértőkkel…
Amikor eléjük tárta Isten parancsait és kilátásba helyezett büntetését, valamint büntető ítéleteit, amelyekkel éppen e bűn miatt látogatta meg Izráelt
a múltban, lelkiismeretük felébredt, és reformációs munka indult, ami Isten
tetszésével találkozott. Elfordította haragját, és áldást hozott rájuk.” – PK 416.
b. Mi volt az, amit Nehémiás az ő emberi gyengeségében megcselekedett, de az Úr szőlőskertjében dolgozó munkásnak sohasem kellene
megismételnie? Neh 13:25.
„A reformátoroknak előre kell haladniuk, nem pedig hátrafelé. Határozottnak, szilárdnak, eltökéltnek, tántoríthatatlannak kell lenniük, de a szilárdságuk soha ne fajuljon zsarnoki szellemmé!” – 6B 151.
c. Mi volt a fő oka, hogy Eliásib, a főpap, a fia, és az unokája alkalmatlanná váltak a papságra? Neh 13:28-29. Mi történik azokkal, akiknek
ugyan van nézetük, de nincs meggyőződésük, nincs bűntudatuk? Mt
15:14.

„A szent tisztségek viselői közül egyesek védelmükbe vették pogány feleségüket. Azt mondták, nem tudnak elszakadni tőlük. Nehémiás azonban
nem tett különbséget. Nem volt tekintettel sem rangra, sem állásra. Azokat
a papokat és vezetőket, akik nem voltak hajlandók megszakítani kapcsolataikat a pogányokkal, azonnal elbocsátotta az Úr szolgálatából. A főpap unokáját, aki a hírhedt Szanballat lányát vette feleségül, nemcsak eltávolította
szolgálatából, hanem azonnal száműzte Izráelből.” – PK 416.
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Csütörtök

szeptember 25.

5. TANULSÁGOK NAPJAINKRA
a. Milyen leckéket tanuljunk meg Ezsdrás és Nehémiás munkájából?
Ésa 57:12-14; Rm 15:4.
„A ma végrehajtandó reformációs munkában szükség van Ezsdrásokra
és Nehémiásokra, akik nem szépítgetik és nem mentegetik a bűnt, hanem
bátran megvédik Isten méltóságát. Azok, akikre ennek a munkának a terhe
nehezedik, nem hallgathatnak a gonoszság láttán, és nem takarhatják be a
bűnt a hamis könyörület köpenyével. Tudjuk, hogy Isten nem személyválogató, és, hogy a kevés emberrel szemben gyakorolt szigor irgalmasságnak
bizonyul a tömegek iránt. Azt sem felejthetik el, hogy a bűn megfeddőjében
Krisztus Lelkének mindig meg kell mutatkoznia.
Ezsdrás és Nehémiás – miközben dolgoztak – megalázták magukat Isten előtt; megvallották a maguk és népük bűneit; bocsánatért könyörögtek,
mintha ők vétkeztek volna. Türelmesen fáradoztak, imádkoztak és szenvedtek.” – PK 417.
„Ez a helyreállítási munka és reformáció… a lelki helyreállításnak olyan példáját tárja elénk, amit a föld történelmének záró napjaiban kell véghezvinni…
A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést,
amelyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell javítani.
Isten maradék népének – amelynek tagjai reformátorokként állnak a világ
előtt – meg kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden maradandó reform
alapja, és hogy a negyedik parancsolat szombatja a teremtés emlékműveként
Isten hatalma állandó emlékeztetőjeként érvényben marad. Világosan és érthetően meg kell magyarázniuk, hogy a Tízparancsolat minden előírásának
engedelmeskedni kell. Krisztus szeretetének késztetésére együtt működnek
vele a puszta helyek felépítésében. A romlás kijavítóinak és ösvények helyreállítóinak kell lenniük, ’hogy ott lakhassanak’ (Ésa 58:12).” – PK 419.

Péntek

szeptember 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan vitte előre Nehémiás az ő reformációs erőfeszítéseit?
2. Hogyan állította helyre Nehémiás a szombatünneplést?
3. Istennek minden nemzedék részére volt egy arra a korszakra szóló igazsága.
Mi Isten akarata ma a házasság szentségével és megóvásával kapcsolatban?
4. Beszélj Ezsdrás és Nehémiás tapasztalatainak korunkra vonatkozó jelentőségéről!
5. Milyen kérdést tegyünk fel önmagunknak, mint Krisztus bizonyságtevői?
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (10-13. old.) AZ ÚR SZŐLŐSKERTJE

„Mert az Úr része az ő népe, Jákób a kimért öröksége. Puszta földön talált reá,
kietlen, vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét,
mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára
veszi, evezőtollán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen
isten” (5Móz 32:9-12). Így vonta magához Izráel népét, hogy a magasságos Isten
oltalmában éljenek. Csodák útján őrizte meg őket a pusztai vándorlás veszedelmeitől. Végül, Isten kegyeit élvező népként, letelepedtek az ígéret földjén.
Ézsaiás magával ragadó lendülettel, példázatban mondta el, hogyan hívta el
és nevelte Jahve Izráelt, hogy jó cselekedetekben bővölködő képviselője legyen
a világon.
„Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről! Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes
vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen...” (Ézsa 5:1-2).
Isten a választott nép útján áldást akart küldeni az egész emberiségnek. „A
Seregek Urának szőlője pedig - nyilatkoztatta ki a próféta - Izráelnek háza, és
gyönyörű ültetvénye Júda férfiai” (Ézsa 5:7).
Isten erre a népre bízta kinyilatkoztatásait. Védőfalként vették körül őket törvényének előírásai: az igazság, a jogosság és a tisztaság örökérvényű elvei. Az
alapelvek iránti engedelmesség védelmet jelentett számukra, mert óvta őket
az önmagukat tönkretevő bűnös élettől. Isten odahelyezte szent templomát az
ország közepébe, mint tornyot a szőlőskertbe.
Krisztus volt tanítójuk. Ahogy velük volt a pusztában, úgy volt most is tanítójuk és vezetőjük. Dicsősége jelen volt a szent sátorban és a templomban, a frigyláda fölött. Szeretetét gazdagon árasztotta rájuk, és mérhetetlenül türelmes volt
hozzájuk.
Mózes útján Isten megismertette velük szándékát, és világossá tette boldogságuk feltételeit. „Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy - mondta -.
Téged választott ki Istened, az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül,
amelyek a föld színén vannak.”
„Te ma azt kívánod az Úrtól, hogy ő a te Istened legyen, mert te az ő útjain
jársz, megtartod rendelkezéseit, parancsolatait és döntéseit, és hallgatsz a szavára. Az Úr pedig azt kívánja ma tőled, hogy légy az ő tulajdon népe, ahogyan
megmondotta neked, megtartván minden parancsolatát. Akkor az általa terem-
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tett összes nép fölé emel, hogy dicséretes, hírneves és tisztelt légy. Istenednek,
az Úrnak a szent népe leszel, ahogyan megígérte” (5Móz 7:6; 26:17-19).
Izráel fiainak el kellett foglalniuk azt az egész területet, amelyet Isten kijelölt
nekik. El kellett venniük azoktól a nemzetektől, amelyek nem akarták az igaz
Istent imádni és szolgálni. Isten szándéka az volt, hogy jellemének Izráel általi
kinyilatkoztatásával magához vonzza az embereket. Az evangéliumi meghívást
kellett megismertetniük az egész világgal. Az áldozati szertartásban rejlő tanítással fel kellett magasztalniuk Krisztust a nemzetek előtt, hogy mindenki, aki
feltekint reá, éljen. A választott néphez tartoztak mindazok, akik - a kanaánita
Ráhábhoz és a moabita Rúthoz hasonlóan - felhagyva a bálványimádással az igaz
Istent imádták. Izraelnek - amint száma növekedett - ki kellett volna szélesítenie
határait, amíg országuk magába zárja az egész világot.
De a régi Izráel nem cselekedett Isten szándéka szerint. Az Úr kijelentette: „Mint nemes vesszőt ültettelek el, mint igazán valódi magot. Hogyan változtál át idegen szőlőtő vad hajtásává?” „Dús lombú szőlőtő Izráel, gyümölcsöt
is bőven terem.” „Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt! Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg
nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? Most én
megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel: lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják! Hagyom, hogy elvaduljon: nem
metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is,
hogy ne adjanak rá esőt! A Seregek Urának szőlője: Izráelnek háza, és gyönyörű ültetvénye: Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra
várt, és lett kiáltó gazság!” (Jer 2:21; Hós 10:1; Ézsa 5:3-7).
Az Úr Mózes által népe elé tárta hűtlenségük következményeit. Ha nem tartják meg Istennel kötött szövetségük feltételeit, elszakadnak tőle, az élettől, és
nem részesülhetnek áldásában. Izráel időnként megfogadta Isten intéseit. Ilyenkor gazdagon áradt az áldás a zsidó népre, és általuk a környező nemzetekre. De
történelmük során sokszor elfeledkeztek Istenről, és szem elől tévesztették Isten
képviselőiként kapott magasztos kiváltságaikat. Megfosztották Istent a tőlük elvárt szolgálattól, embertársaikat a lelki vezetéstől és a szent példamutatástól. Ki
akarták sajátítani a szőlőskert gyümölcsét, amelyben Isten sáfársággal bízta meg
népét. Kapzsiságuk miatt még a pogányok is megvetették őket. Ezzel alkalmat
adtak a pogányoknak, hogy rosszul értelmezzék Isten jellemét és országának
törvényeit.
Isten atyai szeretettel hordozta népét. Kegyelmének árasztásával és visszavonásával is megpróbált hatni rájuk. Eléjük tárta bűneiket, és béketűréssel várta,
hogy beismerjék azokat. Prófétákat és követeket küldött, hogy hangoztassák követelményeit a szőlőmunkásoknak. De ahelyett, hogy szívesen fogadták volna
e tisztán látó lelki embereket, ellenségként bántak velük. A szőlőmunkások ülPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (10-13. old.) AZ ÚR SZŐLŐSKERTJE
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dözték és megölték őket. Isten újabb követeket küldött hozzájuk, de velük is úgy
bántak, mint az előbbiekkel. Sőt elszántabban gyűlölték őket.
Sokan megtértek a száműzetésben, amikor Isten visszavonta oltalmát. De az
ígéret földjére visszatért zsidó nép megismételte az előző nemzedékek hibáit
és politikailag összeütközésbe került a környező népekkel. A prófétákat, akiket
Isten a bűnösök megfeddése végett küldött, ugyanolyan gyanakodva és gúnyolódva fogadták, mint ahogy az előző korok követeit. Így a szőlőskert őrzői századról századra szaporították bűneiket.
A jól termő szőlőt - amelyet a mennyei Gazda ültetett Palesztina dombjain Izráel megvetette, és végül átdobta a szőlőskert falán, összezúzta és eltaposta.
Azt remélte, hogy örökre elpusztította. A Gazda azonban eltávolította a szőlőt
és elrejtette szemük elől. Majd újra elültette, de a falon kívül, s törzse nem volt
többé látható. Az ágak áthajoltak a falon, és más ágat lehetett azokba oltani, de
a törzs olyan helyen volt, ahol az ember nem érhette el, és nem árthatott neki.
Isten egyházának - a szőlőskert őrének - ma különlegesen értékesek azok
a tanácsok és intések, amelyeket Isten a próféták által adott, világossá téve
örökkévaló szándékát az emberiséggel. A próféták tanításaiban Isten érthetően kinyilatkoztatta szeretetét és a megváltásukra készített tervet. Isten követei,
akiket egyházához küldött, Izráel elhívásának, sikereinek, kudarcainak, Isten kegyeibe való visszafogadásának, a szőlőskert Gazdájától való elfordulásának történetéről, valamint arról beszéltek, hogy a korszakokat átfogó tervet a maradék
fogja megvalósítani, amelynek életében minden szövetségi ígéret teljesedni fog.
És ma Isten ugyanazt üzeni egyházának - az Úr szőlője hűséges munkásainak -,
mint amit hajdan prófétája által küldött:
„Azon a napon énekeljetek
a színbort adó szőlőről!
Én, az Úr vagyok az őrizője,
minduntalan öntözgetem.
Éjjel-nappal őrzöm,
hogy senki ne bánthassa” (Ézsa 27:2-3).
Izráel! Bízzál Istenben! A szőlőskert Gazdája még most is gyűjti régóta várt
drága gyümölcseit a nemzetek és népek közül! Nemsokára eljön övéihez; és
azon a boldog napon végre megvalósul Izráel házával való terve: „A jövőben
gyökeret ver Jákób, virágzani, virulni fog Izráel, termésével elárasztja a világot” (Ézsa 27:6).
<<<vissza az 1. tanulmányhoz
APOSTOLOK TÖRTÉNETE (9-11. old.) ISTEN TERVE EGYHÁZÁVAL

Isten hajdan Izráelt választotta ki, hogy általa kinyilvánítsa jellemét az emberiségnek, és hogy a világ üdvforrásává váljék. Rájuk bízta beszédének és akaratának
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kinyilatkoztatását. Már Izráel történelmének kezdetén ködös homályba veszett
az istenismeret, a világ népeinek sok bűnös szokása miatt. Egykor ismerték Őt,
de „nem mint Istent dicsőítették, sem néki hálákat nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek és az ő balgatag szívök megsötétedett.” (Róma 1, 21.)
Azonban Isten, nagy kegyelme folytán nem vetett véget életüknek, hanem
alkalmat akart nekik adni, hogy kiválasztott népe által Vele újból megismerkedjenek. Az áldozati szertartások rendszere Krisztust mutatta be és magasztalta
fel minden nép előtt, hogy akik Reá tekintenek, életet nyerjenek. Krisztus volt
a zsidó szertartások alapzata. Az előrevetített jelképek rendszere tömören az
egész Evangéliumot foglalta magában; szemléltetés volt, amelyben a megváltás
ígéretei egyesültek.
Izráel népe azonban ezt a magasztos kiváltságot nem becsülte, s így Istennek
nem volt méltó képviselője a földön. Megfeledkeztek Istenről és nem teljesítették szent missziójukat. A Tőle elnyert áldásokat nem használták a világ áldására.
Előnyeik saját dicsőítésüket szolgálták. A világtól elzárkóztak, csakhogy mindennemű kísértést elkerüljenek. A bálványimádókkal való érintkezésükre vonatkozó
korlátozásokat azért rendelte el Isten, nehogy lealacsonyodjanak a pogányok
szokásaihoz. Ezt arra használták fel, hogy válaszfalat emeljenek maguk és minden más nép közé. Istent megfosztották az általa megkívánt szolgálattól, embertársaikat pedig a vallásos vezetés és szent példaadás áldásaitól.
A papok, valamint a főemberek túlságosan belemerültek a különféle ceremóniákba. A vallási szertartások szigorú betartása teljesen kielégítette őket, s
így képtelenek voltak másokkal megismertetni a mennyből származó élő igazságot. Önigazságukkal teljesen elégedettek voltak és semmi vágyat nem éreztek
arra, hogy magasabb lelkiséget vigyenek a vallási ceremóniákba. Istennek az
emberek iránti jóindulatát nem tekintették az egész emberiség részére szóló
általános adománynak, hanem saját jócselekedeteikkel és érdemeikkel hozták
összefüggésbe. A szeretetből munkálkodó hit, mely nemesíti a lelket, nem párosulhatott a farizeusok vallásához, mely pusztán ceremóniákból és emberi rendeletekből állott.
Isten azt mondta Izráelről: „Pedig én úgy plántáltalak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem
idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává?” (Jer. 2, 21.) „Buja szőlőtő az Izrael, amely
termi az ő gyümölcseit.” (Hóseás 10, 1.) „Mostan azért Jeruzsálem lakosai és
Júda férfiai; ítéljetek köztem és szőlőm között! Mit kellett volna még tennem
szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék: És
parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg; tövis és gaz veri fel és
parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak! A Seregek Urának szőlője
APOSTOLOK TÖRTÉNETE (9-11. old.) ISTEN TERVE EGYHÁZÁVAL
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pedig Izráel háza és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése és várt jogőrzésre,
s lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!” (Ésa. 5, 3-7.) „A gyöngéket nem
erősítettétek, és a betegeket nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek,
hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok.” (Ezék. 34, 4.)
A zsidó vezetők sokkal bölcsebbnek tartották magukat, semhogy oktatásra
szorulnának. Annyira igazságosnak vélték magukat, hogy nem érezték szükségét
a megváltásnak; szerintük annyi tisztelet övezte őket, hogy arra a dicsőségre,
mely Krisztustól árad, nem volt szükségük. Az Üdvözítő tehát elfordult tőlük. Azt
a kiváltságot, amellyel visszaéltek és azt a munkát, amelyet mellőztek, másokra
bízta. Isten dicsősége kinyilatkoztatásra várt. Igéjét hirdetni kellett. Meg kellett
alapítani Krisztus országát e világon, az emberi szívekben. A sötétségben élőknek meg kellett hallaniuk az üdvtervet. Így hát a tanítványok kaptak megbízatást
annak a munkának végzésére, amelyet a zsidó vezetők elmulasztottak.

<<<vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUS ÉLETE (293-294. old.) AZ ELSŐ EVANGÉLISTÁK

A tanítványok még nem rendelkeztek a mártírok bátorságával és állhatatosságával, szükségük volt erre a kegyelemre. Azután teljesedett be a Megváltó ígérete. Amikor Péter és János bizonyságot tett a Magas Tanács előtt,
az emberek”csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak
vala” (Acs 4:13) Istvánról íratott meg, hogy”szemeiket reá vetvén a tanácsban ülők mindnyájan, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.” Az emberek „nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, mely által
szólt” (Acs 6:15.10). S Pál, amikor saját megpróbáltatásairól ír a császári udvarban, ezt mondja: „Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt
mindnyájan elhagytak. [...] De az Úr mellettem állott, és megerősített engem;
hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából” (2Tim 4:16-17).
Krisztus szolgáinak nem kell előre beszéddel készülniük, amikor megpróbáltatnak. Előkészületeiket nap mint nap kell megtenniük: kincsként kell őrizniük
Isten igéjének értékes igazságait, imával megerősíteniük hitüket. Ha próba jön
rájuk, a Szentlélek éppen azokat az igazságokat idézi emlékezetükbe, melyekre
szükségük van.
A mindennapi, őszinte igyekezet Isten és küldötte, Jézus Krisztus megismerésére erőt, eredményességet ad a léleknek. A Szentírás szorgalmas kutatásával
nyert tudás megvilágítja az elmét éppen a megfelelő időpontban. Ám ha valaki
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elhanyagolja Krisztus igéjének megismerését, ha próbában sohasem tapasztalta
meg kegyelmének erejét, nem várhatja, hogy a Szentlélek emlékezetébe idézze
szavait. Naponta osztatlan ragaszkodással és bizalommal kell szolgálnunk Istent!
Az evangéliummal szembeni ellenségeskedés oly keserű lehet, hogy még a
legkedvesebb földi kötelékeket sem veszik tekintetbe. Krisztus tanítványait halálra adhatja saját házanépük. „Lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért - mondotta Ő - de aki mindvégig megmarad, az megtartatik” (Mk 13:13).
Azonban megparancsolta, hogy ne tegyék ki magukat szükségtelen üldöztetésnek. Ő Maga gyakran felcserélte egyik munkaterületét egy másikkal, hogy elmeneküljön azoktól, akik életére törnek. Amikor Názáretben visszautasították,
és saját földijei megpróbálták megölni, lement Kapernaumba, ahol az emberek
csodálkoztak tanításán, „mert beszéde hatalmas vala” (Lk 4:32). Így szolgáinak
nem szabad elbátortalanodniuk az üldöztetéstől, hanem olyan helyet kell keresniük, ahol tovább dolgozhatnak a lelkek megmentéséért.
A szolga nem följebbvaló uránál. Az ég Fejedelmét Belzebubnak nevezték,
tanítványait hasonlóan fogják félreismertetni. Krisztus követőinek bármilyen
veszélyben meg kell vallaniuk elveiket. Meg kell vetniük a rejtőzködést. Nem
tehetik meg, hogy nem foglalnak állást, míg úgy nem érzik, biztonságban megvallhatják az igazságot. Őrökként kell állniuk, hogy figyelmeztessék az embereket felelősségükre. A Krisztustól kapott igazságot mindenkinek szét kell osztani
szabadon, nyíltan. Jézus így szólt: „Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek” (Mt
10: 27).

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (77-82. old.) A TISBÉBŐL VALÓ ILLÉS

Akháb korában Jordántól keletre, Gileád hegyei között élt egy hívő, imádkozó
ember, akinek rettenthetetlen szolgálata által akarta Isten a hitehagyás gyors
terjedését megállítani Izráelben. A tisbei Illés minden neves várostól távol élt,
nem töltött be semmilyen magas állást, de azzal a biztos tudattal kezdte el a reá
bízott munkát, hogy Isten elkészíti előtte az utat, és gazdag eredményt ad neki.
Szavából hit és erő áradt. Egész életét a reformációs munkára szentelte. Beszéde kiáltó szó volt a pusztában, amellyel a bűnt akarta feddni és a gonoszság
áradatát visszafordítani. A bűn ostorozójaként ment az emberekhez, de üzenete
mégis Gileád balzsamát kínálta a gyógyulásra vágyó bűnbeteg lelkeknek.
Illés szomorúan és felháborodva látta, hogy Izráel egyre mélyebbre süllyed a
hitehagyásban. Isten a múltban nagy dolgokat cselekedett népéért. MegszabaPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (77-82. old.) A TISBÉBŐL VALÓ ILLÉS
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dította őket a szolgaságból, és „a pogányok országát adta nekik, ...hogy megtartsák rendelkezéseit és megfogadják tanításait...” (Zsolt 105:44-45). Jahve
áldást hozó szándékáról azonban most majdnem elfeledkeztek. A hitetlenség
acélfalként állt a választott nép és erejének Forrása közé. Hegyi magányából Illés megrendülve figyelte a hitehagyást. Gyötrődő lélekkel könyörgött Istenhez,
hogy állítsa meg gonosz útján az egykor kedvelt népet. Ha szükséges, látogassa
meg ítéletével, hogy a maga valóságában ismerjék fel a mennytől való elpártolásukat. Illés megtérésüket szerette volna még mielőtt a gonoszságban oly mes�szire jutnak, hogy az Urat teljes elpusztításukra ingerlik.
Isten meghallgatta Illés imáját. A sokszor elmondott kérlelések, tiltakozások,
dorgálások nem vezették megtérésre Izráelt. Eljött az idő, amikor Isten az ítélet
eszközeivel kellett, hogy hozzájuk szóljon. A baál-imádók azt állították, hogy az
ég kincsei - a harmat és eső - nem Jahvétól származnak, hanem a természetben uralkodó erőktől; és hogy a föld a nap teremtő energiája által hozza gazdag
gyümölcsét. Ezért Isten átka súlyosan nehezedett a megrontott országra. Izráel
hitehagyó törzseinek látniuk kellett, milyen hiábavaló dolog földi áldásokat várni
a Baáltól. Ameddig bűneiket megbánva nem térnek Istenhez, és nem ismerik el,
hogy minden áldás tőle jön, nem hull földjükre sem harmat, sem eső.
Illés kapta azt a feladatot, hogy adja át a menny ítéletét meghirdető üzenetet
Akhábnak. Nem igyekezett az Úr követe lenni; az Úr kereste meg. Mivel féltette az Úr ügyének becsületét, nem tétovázott. Számított arra is, hogy a gonosz
király csakhamar életére tör. Mégis engedelmeskedett a mennyei felhívásnak.
Azonnal útnak indult. Éjjel-nappal ment, amíg Samáriába jutott. Nem kért bebocsátást a palotába. Arra sem várt, hogy szabályszerűen bejelentsék. A próféták
szokásos durva öltözékében, észrevétlenül haladt el az őrök mellett, és egy kis
ideig csak állt a megdöbbent király előtt.
Illés nem mentegette váratlan megjelenését. Izráel uralkodójánál nagyobb
valaki bízta meg, hogy szóljon. Kezét a menny felé emelve, ünnepélyesen hivatkozott az élő Istenre, és határozottan kijelentette, hogy a magasságos Isten büntetése nemsokára utoléri Izráelt. „Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a
szolgálatában állok hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem
eső, hanem csak az én szavamra.”
Illést Isten csalhatatlan szavába vetett erős hite indította arra, hogy ezt az
üzenetet átadja. Ha nem bízott volna teljesen abban, akinek szolgált, soha nem
jelent volna meg Akháb előtt. Samáriába vezető útján Illés bővizű folyók, zöldellő dombok és pompás erdők mellett haladt el. Úgy tűnt, hogy odáig nem jut
el az aszály. Minden, amin a szeme megpihent, szépségbe öltözött. A próféta
talán azon tűnődött, hogyan száradhatnak ki a szüntelen áramló folyók, hogyan
égetheti ki az aszály ezeket a dombokat és völgyeket. De nem adott helyet a
hitetlenségnek. Tökéletesen elhitte, hogy Isten megalázza a hitehagyó Izráelt, és
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a büntetés megtérésre indítja. A menny kiadta a parancsot. Isten beszéde nem
vallhat kudarcot. Illés életét kockáztatva bátran teljesítette megbízatását.
A küszöbön álló ítélet meghirdetése úgy érintette a gonosz királyt, mint a
derült égből a villámcsapás. De még mielőtt Akháb magához tért volna megdöbbenéséből és válaszolhatott volna, Illés eltűnt olyan hirtelen, ahogyan jött.
Nem várta meg az üzenet hatását. Az Úr előtte ment és egyengette útját. „Eredj
el innen, menj kelet felé - parancsolta a prófétának -, és rejtőzz el a Kerit-patak
mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.”
A király szorgalmasan tudakozódott a próféta után, de nem találta meg. Jézabel királyné haragra gerjedt az üzenet miatt, amely bezárta a menny kincseit.
Időt nem veszítve tanácskozott Baál papjaival, akik vele együtt átkozták a prófétát és dacoltak Jahve haragjával. Szerették volna megtalálni a csapás meghirdetőjét, de csalódniuk kellett. A hitehagyás miatt kimondott ítéletet mások előtt
titkolni sem tudták. Az a hír, hogy Illés leleplezte Izráel bűneit és megjövendölte
hamar bekövetkezett büntetésüket, gyorsan elterjedt az egész országban. Egyesek félni kezdtek, de általában gúnnyal fogadták a menny üzenetét és kinevették.
A próféta szavai azonnal teljesedtek. Akiknek először kedvük volt az elemi
csapás gondolatán gúnyolódni, azoknak nemsokára okuk volt komolyan elgondolkozni. Néhány hónap múlva kiszáradt a föld, amelyet sem harmat, sem eső
nem öntözött. A növények elhervadtak. Amint múlt az idő, az emberemlékezet
óta szüntelenül hömpölygő folyók apadtak, a patakok pedig kiszáradtak. A népet vezetőik mégis arra buzdították, hogy bízzanak Baál hatalmában. Ne törődjenek Illés üres jóslatával! A papok még mindig azt bizonygatták, hogy az eső
Baál hatalmának köszönhető. Ne féljetek Illés Istenétől! Ne reszkessetek szavától! - biztatták őket. Baál meghozza az aratást a maga idejében, és gondoskodik
emberről, állatról.
Istennek Akhábhoz küldött üzenete alkalmat adott Jézabelnek és papjainak,
valamint Baál és Asera minden követőjének arra, hogy próbára tegyék isteneik
hatalmát. Bizonyítsák be - ha tudják -, hogy nem igaz, amit Illés mond! A bálványimádó papok százainak állításával szemben Illés próféciája egyedül állt. Ha
a próféta kinyilatkoztatása ellenére Baál mégis tud harmatot és esőt adni, ha a
folyókból továbbra is vizet hoz elő, s a növények virulnak, akkor imádja őt Izráel
királya, és a nép is mondja: isten ő!
Baál papjai elhatározták, hogy tévedésben tartják a népet. Továbbra is áldozatokat mutattak be isteneiknek. Éjjel-nappal kérték őket, üdítsék fel a földet. A papok megpróbálták drága áldozatokkal lecsillapítani isteneik haragját.
Jó ügyhöz méltó kitartással és buzgósággal járkáltak pogány oltáraik körül, és
buzgón imádkoztak esőért. A megítélt országban éjszakáról éjszakára széltébenPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (77-82. old.) A TISBÉBŐL VALÓ ILLÉS
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hosszában hangzott kiáltásuk és könyörgésük. De nem jelentek meg a felhők a
nappali égen, hogy eltakarják a nap égető sugarait. Sem harmat, sem eső nem
üdítette fel a szomjas földet. Jahve szava változatlanul megáll! Tehetnek Baál
papjai mindent, amit csak tudnak!
Elmúlt egy év, és nem esett eső. A föld tikkadt volt, mintha tűz perzselte volna. A nap égető forrósága elpusztította azt a kevés növényt is, ami még megmaradt. A folyók kiapadtak. Bőgő csordák és bégető nyájak meggyötörten kószáltak
ide-oda. Az egykor virágzó mezők, mint az izzó sivatagi homok, sivár pusztasággá lettek. A bálványimádásra szentelt ligetekben nem volt levél; az erdő csontvázakhoz hasonló fái nem adtak árnyékot. A levegő száraz és fojtó volt. Porfelhők
vakították az ember szemét, és szinte elállították a lélegzetét. Az egykor virágzó
városok és falvak a kesergés helyévé lettek. Az éhség és szomjúság iszonyú halállal sújtotta az embert és az állatot. Az éhség - minden borzalmával - egyre
jobban közeledett.
Isten hatalmának e bizonyítékai ellenére sem tért meg Izráel. Nem tanulta
meg azt a leckét, amelyre Isten meg akarta tanítani. Nem értették meg, hogy Ő,
aki a természetet teremtette, törvényeit is kezében tartja. Áldás vagy pusztulás
eszközévé teheti őket. Büszkeségükben és hamis imádatuktól megtébolyultan
nem akartak Isten erős keze alatt megalázkodni. Kezdtek valami más okot keresni, amelyre szenvedésüket ráfoghatnák.
Jézabel nem volt hajlandó elismerni, hogy az aszály Jahve büntetése. Makacsul kitartott elhatározásában, hogy szembeszáll a menny Istenével. Szinte
egész Izráellel együtt azzal vádolta Illést, hogy ő az oka minden gyötrelmüknek.
Nem tett-e vajon bizonyságot istentiszteleti formáik ellen? Ha eltehetnék az útjukból - okoskodott Jézabel -, isteneik haragját lecsillapíthatnák, és gyötrelmeik
véget érnének.
A királyné unszolására Akháb mindent megtett a próféta rejtekhelyének felderítésére. Követeket küldött a környező népekhez - közelre és távolra -, hogy
keressék meg azt az embert, akit gyűlölt, de akitől félt is. Aggodalmában a legalaposabb nyomozást végeztette. A környező országoknak meg kellett esküdniük, hogy nem tudnak semmit a próféta hollétéről. A kutatás azonban nem járt
eredménnyel. A próféta biztonságban volt a király haragjától, akinek bűnei a
megsértett Isten ítéletét hozták az országra.
Jézabel tehát kudarcot vallott Illés elleni próbálkozásában. Ezért úgy állt bos�szút, hogy halálos ítéletet mondott Jahve minden prófétájára, aki Izráelben volt.
Egy sem maradhat életben! A felbőszült asszony Isten sok szolgájának lemészárlásával valósította meg szándékát. De nem halt meg mindegyik. Abdiás, Akháb
házának gondviselője - aki hű volt Istenhez -, „magához vett száz prófétát”, és
saját élete kockáztatásával „elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, és
ellátta őket kenyérrel és vízzel” (1Kir 18:4).
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Az éhínség második éve is elmúlt. A könyörtelen ég azonban az eső semmi
jelét nem mutatta. Az aszály és éhínség országszerte tovább pusztított. Apák és
anyák nem tudtak gyermekeik szenvedésén enyhíteni. Szemük előtt haltak meg.
A hitehagyó Izráel még mindig nem volt hajlandó megalázkodni Isten előtt. Tovább zúgolódott Illés ellen, akinek szava hozta ezt a rettenetes büntetést. Úgy
tűnt, képtelenek meglátni szenvedésükben és gyötrelmükben a megtérésre hívást, Isten közbelépését, hogy megóvja őket a végzetes lépéstől, amellyel túllépnék Isten bocsánatának határát.
Izráel hitehagyása félelmesebb veszedelem volt, mint az éhínség minden
borzalma. Isten meg akarta szabadítani a népet tévhitétől. Szerette volna megértetni velük, hogy az a valaki, akinek életüket és mindent köszönhetnek, számadásra fogja szólítani őket. Megpróbálta elvesztett hitüket újra feléleszteni.
Ezért szükségszerű volt a nagy megpróbáltatás.
„Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az Úr
-, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. ...Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok
meg, Izráel háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram,
az Úr -, térjetek hát meg és éljetek!” „Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?” (Ez 18:23, 31-32; 33:11).
Isten követeket küldött Izráelhez. Általuk kérte őket, hogy térjenek vissza
hozzá. Ha felfigyeltek volna a hívásra, ha Baált otthagyva az élő Istenhez tértek
volna, soha nem hangzott volna el Illés ítéletet hirdető üzenete. De az intések,
amelyek az élet illatát jelenthették volna, a halál illatát hozták. Önérzetükben
sértették meg őket, és megharagudtak a követekre. Most pedig mélységesen
gyűlölték Illés prófétát. Ha kezükbe került volna, örömmel adták volna át Jézabelnek - mintha elhallgattatásával szavai teljesedését meggátolhatnák! A súlyos
csapás ellenére is szilárdan megmaradtak bálványimádásukban. Így növelték a
gonoszságot, amely a menny büntetését hozta az országra.
A lesújtott Izráel gyógyulásához csak egyetlen út vezetett. Meggyógyul, ha
teljes szívéből az Úrhoz tér és elfordul bűneitől, amelyek a Mindenható büntetését hozták reá. Neki szólt az ígéret: „Ha majd bezárom az eget, és nem lesz
eső, vagy parancsolok a sáskának, hogy leegyék a földet, vagyha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is
meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat” (2Krón 7:13-14). Elő kellett idézni ezt az áldott célt, és Isten továbbra
is visszatartotta tőlük a harmatot és az esőt, amíg határozott reformáció nem
történik.
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Illés egy ideig a hegyekben, a Kérit patak mellett rejtőzködött. Hónapokon át
Isten csodálatosan ellátta táplálékkal. Később, amikor a tartós szárazság miatt a
patak kiszáradt, Isten megparancsolta szolgájának, hogy pogány földön keressen
menedéket. „Kelj föl - mondta -, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj
ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.”
Ez az asszony nem volt zsidó. Soha nem részesült azokban a kiváltságokban
és áldásokban, amelyeket Isten választott népe élvezett. De hitt az igaz Istenben, és követte mindazt a fényt, amely ösvényére hullott. Most pedig, amikor
Illés nem volt biztonságban Izráel földjén, Isten elküldte ehhez az asszonyhoz,
hogy nála találjon menedéket.
„Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett,
éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt
mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az
elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat
kenyeret is magaddal.”
Ezt a nyomor sújtotta hajlékot az éhínség különösen érzékenyen érintette.
Szánalmasan sovány készletük már-már kifogyott. Illés jövetele, pont azon a napon, amikor az özvegy már aggódva látta, hogy kénytelen feladni a létért való
harcot, végsőkig próbára tette az élő Isten gondviselő hatalmába vetett hitét. De
ebben a rettenetes szorult helyzetben is bizonyságot tett hitéről, mert teljesítette az idegen kívánságát, aki azt kérte, ossza meg vele utolsó falatját.
Az özvegy így válaszolt, amikor Illés ételt és italt kért tőle: „A te Istenedre, az
élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marok liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát,
hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk.” Illés ezt mondta neki: „Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan
mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és
a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az Úr, Izráel Istene: A lisztesfazék nem
ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre.”
Ennél nagyobb hitpróba nem érhette! Az özvegy eddig minden idegenhez szívélyes és nagylelkű volt. Most is tekintet nélkül az őt és gyermekét érhető szenvedésre, abban bízva, hogy Izráel Istene kielégíti minden szükségletét, e legnagyobb próbára vendégszeretettel válaszolt, „és az Illés beszéde szerint járt el.”
Bámulatos az a vendégszeretet, amelyet ez a föníciai asszony tanúsított Isten
prófétája iránt, és csodálatos az a jutalom, amit hitéért és nagylelkűségéért kapott. „És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztesfazék
nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által.
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Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának
a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony
így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy
emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat?
Ő ezt mondta neki: Add ide a fiadat! És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. ...Azután háromszor ráborult a gyermekre,
és ...kiáltott az Úrhoz: ...Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért
a gyermekbe, és az föléledt.
Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az
anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad! Az asszony így felelt Illésnek: Most
már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje!”
A sareptai özvegy megosztotta utolsó falatját Illéssel. Viszonzásul Isten megőrizte az asszony és gyermeke életét. Isten nagy áldást ígér mindazoknak, akik a
próba és szükség idején megértik és segítik a náluk szegényebbeket. Isten nem
változik. Hatalma nem csökkent Illés ideje óta sem. Nem kevésbé biztos ma sem
az ígéret, mint amikor Megváltónk mondta: „Aki befogad egy prófétát azért,
mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap...” (Mt 10:41).
„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg” (Zsid 13:2). Ezek a szavak semmit sem
vesztettek érvényükből az idő múlásával. Mennyei Atyánk most is áldást rejtő
alkalmakat helyez el gyermekei útján. Akik élnek ez alkalmakkal, nagy örömre
lelnek. „Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.
Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a
víz” (Ézsa 58:10-11).
Krisztus ma ezt mondja hűséges szolgáinak: „Aki titeket befogad, az engem
fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem.” Nem
marad észrevétlenül és jutalom nélkül egyetlen kedves cselekedet sem, amely
az Ő nevében történik. Ez a kedves elismerés érvényes Isten családjának leg�gyengébb és legigénytelenebb tagjára is. „Aki pedig csak egyetlen pohár friss
vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, - akik gyermekek a hitben és Krisztus ismeretében - semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát” (Mt 10:40, 42).
Az aszály és éhínség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy
Izráel népe megtérjen a bálványimádásból és ragaszkodjon Istenhez. A próféta
türelmesen várt, amíg az Úr keze súlyosan ránehezedett a szenvedő országra.
Szíve összeszorult a fájdalomtól, amikor látta, hogy mindenütt nő a szenvedés és
a nyomor. Azt kívánta, bárcsak gyors reformációt tudna indítani. Isten azonban
maga vitte véghez tervét, szolgája pedig nem tehetett mást, csak imádkozott
tovább hittel, és várta, amíg eljön a határozott cselekvés ideje.
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Az Akháb korában uralkodó hitehagyás sokéves gonoszság következménye
volt. Ahogy múltak az évek, Izráel lépésről lépésre tért le a helyes útról. Amint
egyik nemzedék követte a másikat, Izráel nem volt hajlandó az egyenes úton járni. Végül a nép nagy többsége meghódolt a sötétség hatalma előtt, és elfogadta
vezetését.
Hozzávetőleg egy évszázad telt el azóta, hogy - Dávid király uralkodása alatt
- Izráel népe örömteli dicshimnuszát énekelte a Magasságosnak, és elismerte,
hogy tőle van minden áldás, amelyben napról napra részesül. Figyeljük csak
éneküket, amelyben megfogalmazódik imádatuk:
„...szabadító Istenünk!...
Kelet és nyugat tájait
ujjongásra indítod.
Gondoskodsz a földről, megöntözöd,
nagyon meggazdagítod,
Isten patakja tele van vízzel.
Gabonával látod el az embereket,
így gondoskodsz a földről.
Barázdáit megitatod,
göröngyeit elegyengeted,
záporesővel porhanyítod,
növényzetét megáldod.
Megkoronázod az évet javaiddal,
és nyomaidon bőség fakad.
Legelők sarjadnak a pusztán,
ujjongás övezi a halmokat.
Nyájak lepik el a legelőket,
a völgyeket gabona borítja,
ujjonganak és énekelnek” (Zsolt 65:6-14).
Izráel akkor elismerte, hogy Isten „fundálta a földet.” Hitüket ebben az énekben fejezték ki:
„Mély vizekkel borítottad be,
mint valami öltözettel,
a hegyeken is állt a víz.
Dorgálásodra lefutottak,
mennydörgő szavadra elszéledtek.
A hegyek fölemelkedtek,
a völgyek lesüllyedtek oda,
ahol helyet készítettél nekik.
Határt szabtál nekik, nem léphetik át,
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nem önthetik el újból a földet” (Zsolt 104:6-9).
A végtelen Isten nagy hatalma határt szab a természeti erőknek a földön, a
tengerben és az égen. Ezeket az erőket felhasználja teremtményei boldogítására. „Gazdag kincsesháza” ajtaját szélesre tárja, „és idejében ad esőt... és megáldja” az ember kezének „minden munkáját”(5Móz 28:12).
„Te fakasztasz forrásokat a völgyekben,
hogy folydogáljanak a hegyek között.
Megitatnak minden mezei vadat,
a vadszamarak csillapíthatják szomjukat.
Fölöttük laknak az égi madarak,
sűrű lombok között énekelnek...
Füvet sarjasztasz az állatoknak,
növényeket a földművelő embernek,
hogy kenyeret termeljen a földből
és bort, ami felvidítja az ember szívét,
és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál,
a kenyér pedig erősíti az ember szívét...
Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram!
Valamennyit bölcsen alkottad,
tele van a föld teremtményeiddel.
Ott van a nagy és széles tenger!
Számtalan lény nyüzsög benne:
kisebb és nagyobb állatok...
Mindezek arra várnak,
hogy idejében adj nekik eledelt.
Ha adsz nekik, szedegetnek,
ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal”
(Zsolt 104:10-15, 24-28).
Izráelnek bőven volt miért örülnie. Az a föld, ahova az Úr vitte őket, tejjelmézzel folyó ország volt. Pusztai vándorlásuk alatt az Úr azzal bátorította a népet, hogy olyan országba viszi, ahol soha nem kell szenvedniük az eső hiánya
miatt. „Mert az a föld, ahova most bemégy, hogy birtokba vedd - mondta nékik
-, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahova
most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes föld, az égből hulló eső
vize itatja. Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel
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tartja azt Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig” (5Móz 11:10-12).
Amikor Isten bőséges esőt ígért, az engedelmességet szabta feltételként. „Ha
engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek nyilatkoztatta ki az Úr -, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szívvel
és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében,
korai és kései esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok
füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és jóllakhatsz.
Vigyázzatok - figyelmeztette az Úr a népet - hogy szívetek el ne csábítson
benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le
azok előtt, mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem
lesz eső, és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó
földről, amelyet az Úr ad nektek” (5Móz 11:13-17).
„De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek szavára, ha nem tartod meg, és
nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked - hangzott az óvó intés a zsidóknak -, ...az ég olyan lesz, mint
az érc, alattad a föld pedig olyan, mint a vas. Eső helyett homokot és port ad
földedre az Úr, az égből száll rád, míg el nem pusztulsz” (5Móz 28:15, 23-24).
Ezek szerepelnek Jahve bölcs tanácsai mögött, amelyeket az ősi Izráelnek
adott. „Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket - parancsolta
választott népének -, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy,
és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz” (5Móz 11:18-19). Világos parancsok
voltak ezek. Mégis, ahogy a századok múltak, és egyik nemzedék a másik után
szem elől tévesztette a lelki jóléte érdekében hozott intézkedéseket, félő volt,
hogy a hitehagyás romlásba taszító hatásai az isteni kegyelem nyújtotta korlátokat mind elsöprik.
Ezért történt, hogy Isten legszigorúbb büntetésével látogatta meg népét. Illés
jövendölése félelmetesen teljesedett. Három éven át városról városra, országról országra keresték a csapás meghirdetőjét. Akháb felszólítására sok uralkodó
megesküdött a becsületére, hogy a különös próféta nem található a fennhatósága alatt álló területen. Mégis tovább keresték, mert Jézabel és a Baál prófétái
halálosan gyűlölték Illést. Semmilyen fáradságot nem sajnálva igyekeztek hatalmukba keríteni. És az eső még mindig nem esett.
„Hosszú idő múlva... így szólt az Úr igéje Illéshez: Menj, jelenj meg Akhábnál,
mert esőt akarok adni a földre!”
A parancsnak engedelmeskedve „elment, hogy megjelenjen Akhábnál.” Abban az időben, amikor a próféta útnak indult Samáriába, Akháb azt javasolta
Abdiásnak, háza gondviselőjének, hogy nyomozzon alaposan források és patakok után, remélve, hogy talál legelőt kiéhezett nyája számára. A hosszantartó
szárazság következményeit még a királyi udvarban is érezték. A királyt nagyon
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aggasztották házanépének kilátásai. Elhatározta, hogy szolgájával tartva, maga
is legelő után kutat nyája számára. „Fölosztották azért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Akháb külön ment az egyik úton, Óbadjáhú is külön
ment a másik úton. Miközben Óbadjáhú úton volt, egyszer csak előtte termett
Illés. Óbadjáhú fölismerte, arcra esett, és ezt kérdezte: Te vagy az, uram, Illés?”
Izráel hitehagyása alatt Abdiás hűséges maradt. Gazdája, a király nem tudta rávenni az élő Istennel szembeni engedetlenségre. Most Illés megbízatással
tisztelte meg. Ezt mondta: „Menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés.”
Abdiás rémülten kiáltott: „Mit vétettem, hogy Akháb kezébe akarod adni
szolgádat, hogy megöljön?” Ilyen üzenetet vinni Akhábnak biztos halált jelentett. „Az élő Úrra, Istenedre mondom - magyarázta a prófétának -, hogy nincs
nép, sem ország, ahova el ne küldött volna az uram, hogy felkutasson téged. Ha
azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskette azt az országot és népet, hogy nem
találtak meg téged. És most te mondod: Menj el, és mondd meg uradnak, hogy
itt van Illés!? Megtörténhetik, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az Úr
lelke, nem is tudom hová. Ha én megyek, és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem
talál itt téged, akkor megöl engem...”
Abdiás könyörögve kérte a prófétát, hogy ne kényszerítse. „...pedig a te szolgád - hangsúlyozta - féli az Urat ifjúkorától fogva. Nem mondták meg neked,
uram, hogy mit tettem, amikor Jezábel öldökölte az Úr prófétáit? Elrejtettem az
Úr prófétái közül száz embert, ötvenenként egy-egy barlangba, és elláttam őket
kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod: Menj el, és mondd meg uradnak,
hogy itt van Illés?! Ő meg fog ölni engem.”
Illés ünnepélyes esküvel ígérte meg Abdiásnak, hogy küldetése nem lesz hiábavaló. „A Seregek élő Urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még
ma megjelenek előtte.” Így bátorítva „elment... Óbadjáhú Akháb elé, hogy jelentést tegyen neki.”
Rémülettel vegyes csodálkozással hallgatta a király annak az embernek az
üzenetét, akitől félt, de akit gyűlölt is, és olyan fáradhatatlanul keresett. Jól tudta, hogy Illés nem kockáztatja életét pusztán azért, hogy találkozzék vele. Lehetséges, hogy a próféta újabb jajt mond ki Izráel ellen? A királyt elfogta a félelem.
Emlékezett Jeroboám sorvadt karjára. Engednie kellett Illés felszólításának, és
nem merte felemelni kezét Isten követe ellen. Ezért a reszkető király katonai
védőőrség kíséretében ment, hogy találkozzék a prófétával.
A király és a próféta szemtől szemben állt egymással. Akháb tele volt szenvedélyes gyűlölettel. Első akadozó szavaival: „Te vagy az Izráel megrontója?” - öntudatlanul is elárulta, mit érez a szíve mélyén. Akháb tudta, hogy Isten szavára
vált olyanná az ég, mint a réz. Mégis a prófétát akarta felelőssé tenni az országra
nehezedő súlyos büntetésért.
Az természetes, hogy a törvény áthágója Isten követére hárítja a felelősséget
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a csapásokért, amelyek biztosan utolérik azt, aki letér az igazság útjáról. Akik
Sátán hatalma alá helyezik magukat, képtelenek úgy látni a dolgokat, ahogy
Isten látja. Amikor az igazság tükrét eléjük tartják, felháborodnak azon, hogy
megfeddik őket. Bűnös elvakultságukban nem hajlandók megtérni. Úgy érzik,
hogy Isten szolgái ellenük fordultak, és ezért azok rászolgálnak a legkeményebb
ítéletre.
Illés ártatlansága tudatában állt Akháb előtt. Nem próbálta magát mentegetni, sem a királyt áltatni. Haragját sem igyekezett kivédeni azzal a jó hírrel, hogy
nemsokára véget ér a szárazság. Nem volt miért bocsánatot kérnie. Felháborodva és Isten ügyének méltóságát féltve, visszafordította Akháb vádját. Bátran
megmondta a királynak, hogy az ő bűnei és atyái bűnei hozták Izráelre ezt a
rettenetes csapást. „Nem én rontottam meg Izráelt - jelentette ki Illés bátran
-, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a
Baalokat követed.”
Ma is szükség van a szigorú dorgálásra, mert súlyos bűnök választják el az
embereket Istentől. A hitetlenség gyorsan divattá válik. „Nem akarjuk, hogy ez
uralkodjék felettünk” (Lk 19:14) - mondják ezrek. A sokszor elhangzó udvarias
prédikációknak nincs tartós hatásuk. A trombita bizonytalan hangot ad. Isten
szavának világos, súlyos igazságai nem hatolnak az emberek szívébe.
Sok névleges keresztény van, akik, ha kifejeznék, amit igazán éreznek, ezt
mondanák: Miért kell olyan nyíltan beszélni? Éppúgy ezt is megkérdezhetnék:
Miért kellett Jánosnak így szólni a farizeusokhoz: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?” (Lk 3:7) Miért kellett
Heródiás haragját felkeltenie? Miért kellett azt mondania Heródesnek, hogy
törvényellenesen él együtt testvére feleségével? E nyílt beszéd miatt Krisztus
előfutára elvesztette életét. Miért nem tevékenykedett anélkül, hogy magára
vonja a bűnben élők haragját?
Így az emberek, akiknek hűségesen kellene Isten törvényét őrizniük, addig
érvelnek, amíg az igazlelkűség helyét elfoglalja a megalkuvás, és a bűn feddés
nélkül marad. Mikor lesz Isten házában újra hallható az elvhű dorgálás hangja?
„Te vagy az az ember” (2Sám 12:7) - mondta Nátán Dávidnak. Ma ritkán hallatszanak ilyen félreérthetetlen szavak a szószékről, és csak elvétve jelennek
meg a sajtóban. Ha ez nem volna olyan ritka, többször látnánk Isten hatalma
megnyilatkozását az emberek között. Az Úr követei addig ne panaszkodjanak
munkájuk eredménytelensége miatt, amíg meg nem térnek az elismerés szeretetéből és abból, hogy tetszeni vágyásból elhallgatják az igazságot.
Az emberek tetszését kereső lelkészek, akik így kiáltanak: béke, béke! - amikor Isten nem hirdet békét - alázzák meg szívüket Isten előtt, és kérjenek bocsánatot kétszínűségük és erkölcsi gyengeségük miatt. Nem felebarátjuk iránti
szeretetből tompítják a rájuk bízott üzenet élét, hanem mert önmaguk iránt el-

90

3. Tanulmány javasolt olvasmánya

nézőek, és szeretik a kényelmet. Az igazi szeretet elsősorban Istent akarja megdicsőíteni és lelkeket akar menteni. Akikben él ez a szeretet, azok nem kerülik
meg az igazságot, hogy megmeneküljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. Amikor emberek vannak veszélyben, Isten szolgája nem törődik önmagával, hanem azt az igét mondja, amelyet Isten mondat vele. Nem hajlandó
a bűnt mentegetni vagy szépítgetni.
Bárcsak minden lelkész megértené, hogy milyen szent az a szolgálat és az a
munka, amelyet illési bátorságot tanúsítva végez! A lelkésznek - mint Isten követének - félelmes a felelőssége. Ezt a feladatot kapta: „ints, feddj, biztass teljes
türelemmel” (2Tim 4:2). A Megváltó követségében kell dolgoznia mint a men�ny titkainak sáfára. Bátorítsa az engedelmest és intse az engedetlent! Eljárásait
nem szabhatja a világ normáihoz. Sohasem térhet le arról az ösvényről, amelyen Jézus parancsára jár. Hitben kell előre mennie, látva a bizonyságok fellegét maga körül. Amikor szól, ne saját elgondolásait fogalmazza meg, hanem azt
mondja, amit földi hatalmasságoknál nagyobb Valaki bízott reá. Tanítása legyen
az, amit „szól az Úr”. Isten Illéshez, Nátánhoz és Jánoshoz hasonló emberekre
vár - olyan emberekre, akik pontosan tolmácsolják üzenetét, tekintet nélkül a
következményekre; akik bátran megmondják az igazságot, még ha az mindenük
feláldozásába kerül is.
Isten nem tud felhasználni olyan embereket, akik a veszély idején - amikor
erőre, bátorságra és minden befolyásra szükség van - félnek az igazság melletti
határozott állásfoglalástól. Olyan emberekre vár, akik becsületesen harcolnak a
hibák ellen, küzdenek a láthatatlan hatalmasságokkal szemben, a sötétség erői
és a gonoszság lelkei ellen. Nékik mondja majd ezeket a szavakat: „Jól van, jó és
hű szolgám... menj be urad ünnepi lakomájára” (Mt 25:21).

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (93-98. old.) A KÁRMEL

Illés Akháb előtt állva kifejezte, hogy találkozni akar az egész Izráellel, a Baál
és Asera prófétákkal a Kármel hegyén. „Most azért üzenj - parancsolta -, gyűjtsd
ide hozzám az egész Izráelt a Kármel-hegyre, meg a Baal négyszázötven prófétáját az Asérá négyszáz prófétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek.”
Illés úgy adta ki ezt a parancsot, mint aki Jahve közvetlen közelében áll. Akháb azonnal engedelmeskedett, mintha a próféta lett volna a király és Akháb az
alattvaló. Gyors hírvivőket küldött szerte az országba. Általuk hívott mindenkit
az Illéssel, valamint a Baál és Asera prófétákkal való találkozóra. Minden városban és faluban készek voltak az emberek a kitűzött időre összejönni. Útban a
Kármel felé sok ember szíve különös balsejtelemmel telt meg. Valami szokatlan dolog volt készülőben, különben miért gyűjtenék őket a Kármelre? Micsoda
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újabb veszedelem készül ellenük és az ország ellen?
A szárazság előtt Kármel hegye gyönyörű volt. Vizeit kiapadhatatlan források
táplálták. Termékeny lejtőit gyönyörű virágok és viruló ligetek borították. Szépsége azonban elhervadt a sorvasztó átok nyomán. A Baál és Asera tiszteletére
emelt oltárok most lombtalan ligetekben álltak. Ezekkel éles ellentétben, a legmagasabb hegycsúcsok egyikén állt Jahve megrongált oltára.
A Kármelről óriási térségre nyílt kilátás. Magaslatait sok helyről láthatták Izráelben. A hegy lábánál helyenként jól lehetett látni azt, ami fent történik. Istent
különösképpen meggyalázták, amikor a Kármel lejtőin, az erdő fáitól takarva a
bálványokat imádták. Illés ezt a jól látható magaslatot választotta ki Isten hatalmának bemutatására és neve méltóságának megvédésére.
A kitűzött napon, kora reggel a hitehagyó Izráel kíváncsi várakozással gyülekezett a hegycsúcs közelében. Jézabel prófétái méltóságteljes díszben vonultak
fel. A király uralkodói pompában jelent meg, és elfoglalta helyét a papok élén.
A bálványimádók kiáltva köszöntötték. A papok szívében azonban nyugtalanság
támadt, amikor arra gondoltak, hogy a próféta szava nyomán Izráel földjére három és fél éve sem harmat, sem eső nem hullt. Félelmes válság közeledtét érezték. Az istenek, akikben bíztak, képtelenek voltak bizonyítani, hogy Illés hamis
próféta. Őrjöngő kiabálásukra, imáikra, könnyeikre, megalázkodásukra, undorító szertartásaikra, drága és szakadatlan áldozataikra imádatuk tárgyai furcsán
közömbösek maradtak.
Úgy állt ott Illés Akhábbal és a hamis prófétákkal szemben, körülvéve az
összesereglett Izráellel, mint aki egyedül védelmezi Jahve méltóságát. Akit az
egész ország vádolt a csapásért, most ott állt előttük, látszólag védtelenül az
Izráel királya, a Baál prófétái, a katonák és az őt körülfogó ezrek jelenlétében.
De Illés nem volt egyedül. Fölötte és körülötte a menny oltalmazó seregei álltak
- hatalmas erejű angyalok.
A próféta bátran állt a sokaság előtt. Nem félt és nem szégyenkezett. Teljesen
tudatában volt annak, hogy végre kell hajtania a menny ítéletét. Arcán ünnepélyes fény ragyogott. A nép nyugtalanul várta megszólalását. Illés először Jahve
lerontott oltárára nézett, majd a sokaságra, és úgy kiáltott, mintha trombita szólalt volna meg: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha
pedig Baal, akkor őt kövessétek!”
A nép nem szólt egy szót sem. Abban a népes gyülekezetben nem volt senki, aki Jahvéhoz való hűségéről tanúságot mert volna tenni. A megtévesztés és
elvakultság sötét felhőként terült el Izráelen. Nem egyszerre zárta őket körül
a végzetes hitehagyás, hanem fokozatosan, amint időről időre elutasították az
Úrtól küldött intő és feddő szavakat. Minden alkalommal, amikor helytelenül
cselekedtek, amikor nem voltak hajlandók megbánni a bűnt, egyre mélyebbre
süllyedtek a gonoszságban, és egyre távolabb sodródtak a mennytől. És most,
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ebben a válságos pillanatban, makacsul álltak. Nem foglaltak állást Isten mellett.
Az Úr utálja, ha valaki közömbös és hűtlen akkor, amikor ügye válságba jut. Az
egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és a rossz közötti nagy
küzdelem záró jeleneteit. Isten népe közeledik az örökkévalóság határához. Mi
lehetne fontosabb számára, mint az, hogy hű legyen a menny Istenéhez?! Minden korszakban voltak Istennek erkölcsi hősei. Most is vannak, akik - mint József,
Illés és Dániel - nem szégyellik magukat Isten választott népéhez tartozónak vallani. Isten különös áldása kíséri a tettek embereinek fáradozását, azokét, akik
nem hagyják magukat letéríteni a kötelesség útjáról, hanem mennyei erővel
szólnak: „Jöjjön hozzám, aki az Úré!” (2Móz 32:26) És nem állnak meg a puszta
kérdezésnél, hanem követelik, hogy mindazok, akik egyek akarnak lenni Isten
népével, lépjenek elő és félreérhetetlenül tegyenek tanúságot a királyok Királya
és uraknak Ura iránti hűségükről. Ezek az emberek akaratukat és terveiket Isten
törvénye alá rendelik. Saját életük sem drága nekik, mert szeretik Istent. Feladatuk az, hogy felfogják az Ige fényét, és ragyogtassák a világnak tiszta, szakadatlan
sugarakban. Hűség Istenhez - ez a jelszavuk.
Míg Izráel a Kármelen kétségeskedett és tétovázott, Illés hangja ismét megtörte a csendet: „Egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának, a Baal prófétái
pedig négyszázötvenen vannak. Adjanak nekünk két bikát; ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra, de tüzet
ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet
én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten.”
Illés ajánlata olyan elfogadható volt, hogy a nép nem tudott kitérni előle,
ezért bátran állapította meg: „Jó lesz így!” Baál prófétái sem mertek szót emelni
ellene. Illés így utasította őket: „Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el
először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok!”
A hamis papok látszólag merészen és kihívóan, de bűnös szívükben rémülettel csinálták meg oltárukat. Ráhelyezték a fát és az áldozatot. Aztán elkezdték varázsigéiket. Fülhasogató kiabálásuktól visszhangzott az erdő, és zengtek a
környező hegycsúcsok, amint istenüket nevén szólítva kiáltották: „Ó Baal! Felelj
nekünk!” A papok oltáruk köré gyűltek, és ugrálva, vonaglással, sikoltva, hajukat
tépve és testüket vagdalva könyörögtek istenükhöz, hogy segítsenek rajtuk.
Elmúlt a délelőtt. Jött a dél, és még mindig semmi jele annak, hogy Baál hallja-e becsapott követőinek kiabálását. Őrjöngő imájukra nem jött sem hang, sem
válasz. Az áldozat megemésztetlenül maradt.
Amint tovább folytatták vad szertartásaikat, a ravasz papok egyre csak megpróbáltak valamit kigondolni, amivel tüzet gerjeszthetnének az oltáron, és el
tudnák hitetni a néppel, hogy a tűz közvetlen Baáltól jött. Illés azonban figyelt
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minden mozdulatot. A papok pedig a kilátástalan helyzet ellenére is remélték,
hogy alkalom adódik a csalásra - és folytatták tovább értelmetlen szertartásaikat.
„Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta: Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten ő! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy
talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk
szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította
őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem
jött hang; nem felelt és nem figyelt rájuk senki.”
Sátán szívesen segített volna azoknak, akiket rászedett, és akik neki szolgáltak. Szívesen szórt volna villámokat, hogy meggyújtsa az áldozatot. Jahve azonban határt szabott neki; féken tartotta hatalmát - és az ellenség fortélya nem
tudott egyetlen szikrát sem juttatni Baál oltárára.
Végül a papok - amikor már rekedtre kiabálták magukat, és ruhájukat
beszennyezte öncsonkításuk vére - kétségbeestek. Őrjöngésük nem csökkent, s könyörgésük közben iszonyú szavakkal átkozták napistenüket. Illés továbbra is feszülten figyelt, mert tudta, hogyha a papoknak sikerül valamilyen fortéllyal tüzet gyújtani oltárukon, tüstént darabokra tépik őt.
Közeledett az este. Baál prófétái fáradtak, lankadtak, zavartak. Az egyik ezt, a
másik pedig mást javasolt, amíg végül már nem is kísérleteztek. Sikongásuk és
átkozódásuk már nem visszhangzik a Kármelen. Kétségbeesve lépnek vissza a
küzdelemből.
A nép egész nap szemtanúja volt a megtévesztett papok mutatványainak.
Látták az oltár körüli vad ugrálásukat, mintha a nap izzó sugarait akarták volna
megragadni, hogy céljukat szolgálja. Rémülettel nézték azokat a borzalmas sebeket, amelyeket a papok önmagukon vágtak. Alkalmuk volt elgondolkodni a
bálványimádás oktalanságán. A tömegben már sokan kimerültek az ördögi mutatványoktól és most nagy érdeklődéssel várták Illés mozdulatait.
Elérkezett az esti áldozat ideje. Illés hívja a népet: „Jöjjetek ide hozzám!” Amíg
remegve közel húzódnak, Illés a megrongált oltárhoz lép, ahol az emberek azelőtt a menny Istenét imádták, és kijavítja. Ez a romhalmaz drágább neki, mint
a pogányok pompás oltára.
Az ősi oltár újjáépítésével Illés tanúsította, hogy tiszteli azt a szövetséget,
amelyet az Úr kötött Izráellel, amikor a Jordánon átkelve az ígéret földjére léptek. „Fogott Illés tizenkét követ a Jákób fiaitól származó törzsek száma szerint.”
„A kövekből oltárt épített az Úr nevében...”
A csalódott Baál-papok hiábavaló erőlködésüktől elcsigázva figyelték, hogy
mit csinál Illés. Gyűlölték a prófétát, mert olyan próbát indítványozott, amely
leleplezte isteneik gyengeségét és tehetetlenségét. De féltek is hatalmától. A
nép is félt, és lélegzetvisszafojtva figyelte, amint Illés az előkészületeket végzi.
A próféta nyugodt magatartása éles ellentétben állt Baál követőinek bőszült,
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értelmetlen őrjöngésével.
Az oltár elkészült. A próféta árkot húzott körülötte. Miután rendbe rakta a fát
és elkészítette a tulkot, rátette az áldozatot az oltárra, és megparancsolta a népnek, hogy árasszák el vízzel az áldozatot és az oltárt. „Töltsetek meg négy vödröt vízzel - parancsolta -, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra! Azután
ezt mondta: Ismételjétek meg! És megismételték. Újra mondta: Harmadszor is
tegyétek meg! És harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az
árok is megtelt vízzel.”
Illés emlékeztette a népet a hosszú ideje tartó hitehagyásra, amely felkeltette
Jahve haragját. Felszólította őket, hogy alázzák meg szívüket, és térjenek atyáik
Istenéhez, hogy az átok eltávozzék Izráel földjéről. Majd a láthatatlan Isten előtt
tisztelettel meghajolva, ég felé emelt kézzel egyszerű imát mondott. A Baál-papok kora reggeltől késő délutánig sikoltoztak, tajtékoztak és ugráltak. Amikor
Illés imádkozott, nem visszhangzott értelmetlen sikoltozás a Kármel magaslatán.
Úgy imádkozott, mint aki tudja, hogy Jahve ott van, látja, ami történik, és hallja
könyörgését. Baál prófétái vadul, összefüggéstelenül imádkoztak; Illés egyszerűen és buzgón. Kérte Istent, mutassa meg Baál feletti hatalmát, hogy Izráel hozzá
térjen!
„Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! - esdekelt -. Hadd tudják
meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok,
és mindezt a te parancsodra tettem! Felelj nekem, Uram ...hadd tudja meg ez a
nép, hogy te, az Úr, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket!”
Ünnepélyes, nyomasztó csend nyugodott meg mindenen. Baál papjai remegtek a rémülettől. Bűnösségük tudatában gyors megtorlásra számítottak.
Alighogy Illés befejezte imáját, az égből lángok - mint fényes villámok - szálltak alá a kijavított oltárra. Elhamvasztották az áldozatot, és felnyalták a vizet az
árokból. Még az oltár köveit is megemésztették. A lobogó tűz megvilágította a
hegyet és elvakította a tömeget. Lent a völgyekben, ahol sokan kétségek között
figyelték a fent levők mozdulatait, a tűz alászállása tisztán látható volt. Mindnyájan elcsodálkoztak a látványon. Emlékeztette őket a tűzoszlopra, amely a Vöröstengernél elválasztotta Izráel fiait az egyiptomi seregtől.
A hegyen az emberek megilletődve arcra borultak a láthatatlan Isten előtt.
Nem merték tovább nézni a mennyből küldött tüzet. Féltek, hogy őket is megemészti. Már tudták mi a kötelességük. Meg kell vallaniuk, hogy Illés Istene
atyáik Istene, akinek engedelmességgel tartoznak. Ezért egy emberként kiáltották: „Az Úr az Isten, az Úr az Isten!” Megdöbbentően tiszta volt a kiáltás, amint
végigzengett a hegyen és visszhangzott lent a síkságon. Izráel végre felébredt.
Kijózanodott. Bűnbánatot tartott. A nép végre belátta, milyen szégyent hozott Istenre. A Baál-imádat jellege - éles ellentétben az igaz Isten által kívánt értelmes
szolgálattal - teljesen lelepleződött. A nép meglátta Isten igazságos és irgalmas
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voltát abban, hogy visszatartotta a harmatot és esőt addig, amíg nevét meg nem
vallják. Most készek voltak elismerni, hogy Illés Istene minden bálvány felett áll.
Baál papjai rémülten látták Jahve hatalmának csodálatos megmutatkozását.
De kudarcuk és a menny dicsőségének megjelenése ellenére sem voltak hajlandók gonoszságukat megbánni. Továbbra is Baál prófétái akartak maradni. Ezzel
megmutatták, hogy megértek a pusztulásra. Azért, hogy a bűnbánó Izráel védett
legyen azoknak a varázsától, akik Baál imádására tanították őket, az Úr utasította Illést, hogy pusztítsa el e hamis tanítókat. A nép haragja már feltámadt azok
ellen, akik bűnbe vitték; és amikor Illés kiadta a parancsot: „Ragadjátok meg a
Baal prófétáit, senki se menekülhessen el közülük!” - készek voltak engedelmeskedni. Megragadták a papokat és lehurcolták őket a Kison patakjához. Mielőtt
véget ért a nap, amely az igazi reformáció kezdetét jelezte, Baál szolgái holtan
hevertek. Egy sem maradhatott életben.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmánya
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Baál prófétái megölésével hatalmas lelki megújulás útja nyílt meg az északi királyság tíz törzse között. Illés rávilágított hitehagyásukra. Felszólította őket,
alázzák meg magukat és térjenek az Úrhoz. A menny ítéletét végrehajtotta. A
nép beismerte bűneit. Megvallották, hogy atyáik Istene az élő Isten. Most pedig
a menny visszavonja az átkot, és megújulnak az élet földi áldásai. A földet felüdíti az eső. „Menj föl, egyél, és igyál - mondta Illés Akhábnak -, mert eső zúgása
hallatszik.” Ezután a próféta felment a hegy tetejére imádkozni.
Nem az előjelek alapján mondta Illés olyan biztosan Akhábnak, hogy készüljön fel az esőre. A próféta nem látott semmiféle felhőt az égen, nem hallott
mennydörgést sem. Csupán azt mondta, amire a maga erős hite nyomán az Úr
Lelke késztette. Egész nap rendíthetetlenül hajtotta végre Isten akaratát, és tanúsította fenntartás nélküli hitét Isten jövendöléseiben. Tudta, hogy most - miután megtett minden tőle telhetőt - a menny gazdagon fogja árasztani az előre
jelzett áldásokat. Az az Isten, aki a szárazságot küldte, bő esőt ígért az igaz tettek
jutalmaként. Illés most várt a megígért záporra. Alázatosan „arcát a térdei közé
hajtotta”, s közbenjárt Istennél a bűnbánó Izráelért.
Illés újra és újra elküldte szolgáját oda, ahonnan kilátás nyílt a Földközi-tengerre, hogy megtudja, van-e valami látható jele annak, hogy Isten meghallgatta
imáját. A szolga minden esetben azzal tért vissza, hogy „nincs ott semmi”. A próféta nem vesztette el türelmét, sem hitét, hanem buzgón tovább imádkozott. A
szolga hatszor tért vissza azzal, hogy nincs jele esőnek a réz színű égen. Illés tán-
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toríthatatlanul újból elküldte; és a szolga most ezzel a hírrel jött vissza: „Most
egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből.”
Ez elég volt. Illés nem várt arra, hogy sűrű felhők tornyosuljanak az égen. Ebben a kis felhőben hite szakadó esőt látott; és hitével összhangban cselekedett.
Gyorsan elküldte szolgáját Akhábhoz ezzel az üzenettel: „Fogj be, és menj le, míg
fel nem tartóztat az eső!”
Isten azért használhatta fel Illést Izráel történetének ezekben a válsággal terhes óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, hitével megragadta a
menny ígéreteit, és rendíthetetlenül esedezett addig, amíg Isten nem válaszolt
könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden bizonyította, hogy Isten meghallgatta. A menny pártfogásának legkisebb jelére is kész volt mindent vállalni. Amit
Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Isten művében kapott. Hiszen ezt mondja a Szentírás a Gileád
hegyei közül jött prófétáról: „Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor
buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három
évig és hat hónapig” (Jak 5:17).
Ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten Igéje
ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Ez a hit szorosan ös�szekapcsol Istennel, és erőt ad, hogy megbirkózzunk a sötétség hatalmaival. Isten gyermekei „hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket
nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit
futamították meg” (Zsid 11:33-34). Hit által nekünk is el kell jutnunk a csúcsra,
oda, ahova Isten akar elvezetni.”Minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk 9:23).
A hit az eredményes ima elengedhetetlen feltétele. „...aki az Istent keresi,
annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” „Az
iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint
kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat
minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle” (Zsid 11:6; 1Jn
5:14-15). Jákób kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el
kéréseinket az Atyának, igényelve mindazt, amit megígért. Trónja méltósága
múlik szava teljesedésén.
Kármel körül már sűrűsödtek az éjszaka árnyai, amikor Akháb lefelé indult a
hegyről. „Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy
eső lett. Aháb harci kocsira szállt, és Jezréelbe ment.” Amint a sötétben, az átláthatatlan esőben a királyi város felé tartott, nem látta az utat maga előtt. Illés
Isten prófétájaként ezen a napon megszégyenítette Akhábot alattvalói előtt, és
megölte bálványimádó papjait, de elismerte őt Izráel királyának. Hódolata jeléül
az Istentől kapott erővel a királyi hintó előtt szaladt. Mutatta az utat a királynak
egészen a város kapujáig.
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Az az előzékeny magatartás, amelyet Isten követe tanúsított a gonosz király
iránt, tanítást rejt magában mindazok számára, akik, miközben Isten szolgáinak
vallják magukat, nagyra értékelik önmagukat. Vannak, akik úgy érzik, hogy az
általuk közönségesnek tartott munka végzésénél többre hivatottak. Még olyan
feladatoktól is húzódnak, amelyeket feltétlenül el kell látniuk. Attól félnek, hogy
mások szemében szolgai munkát végeznek. Ezeknek az embereknek sokat kell
tanulniuk Illés példájából. Szavára az ég három évig visszatartotta kincseit a földtől. Isten különlegesen megtisztelte, amikor a Kármelen imájára tűz lobbant az
égből, és elhamvasztotta az áldozatot. Keze végrehajtotta Isten ítéletét, amikor
megölte a bálványozó papokat. Amikor esőért könyörgött, imája meghallgatásra
talált. Mégis a szemmel látható diadal után, amellyel Isten Illés nyilvános szolgálatát megtisztelte, kész volt ellátni a szolga munkáját.
Jezréel kapujában Illés és Akháb elvált egymástól. A próféta a falakon kívül
akart maradni. Köpenyébe burkolózott és lefeküdt a puszta földre aludni. A király pedig bement a városba és nemsokára palotája védelmét élvezte. Elmondta
feleségének a nap eseményeit. Beszámolt Isten hatalmának csodálatos megnyilatkozásáról, amely bebizonyította Izráelnek, hogy Jahve az igaz Isten, Illés pedig
kiválasztott szolgája. Amikor a király elmondta a királynénak, hogy megölték a
bálványimádó prófétákat, a megátalkodott, konok Jézabel bőszült haragra gerjedt. Nem volt hajlandó a Kármel-hegyi eseményekben meglátni Isten intézkedését. Hajthatatlan maradt. Vakmerően kijelentette: Illésnek meg kell halnia.
Azon az éjszakán hírnök zavarta fel álmából az elcsigázott prófétát. Átadta
néki Jézabel üzenetét: „Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy
holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt.”
Azt gondolná az ember, hogy, miután Illés olyan rettenthetetlenül bátor volt
és olyan tökéletesen győzött királyon, papokon és népen, többé már nem vehet
erőt rajta a csüggedés, és senki nem tudja őt megfélemlíteni. De ő - aki Isten
szerető gondoskodásának sok bizonyságát tapasztalta - nem volt mentes az emberi gyengeségektől és ebben a sötét órában hite és bátorsága elhagyta. Rémülten rezzent fel szendergéséből. Szakadt az eső. Mindenütt sötét volt, és Illés
elfelejtve, hogy három évvel ezelőtt Isten olyan helyre vezette, ahol menedéket
talált Jézabel gyűlölete és Akháb nyomozása elől, most megfutamodott, hogy
mentse életét. Amikor eljutott Beersebába, „...legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre”.
Illésnek nem lett volna szabad a kötelesség helyéről elmenekülnie. Jézabel
fenyegetésének hallatára oltalomért kellett volna fordulnia ahhoz, aki megbízta
Jahve becsületének megvédésével. Azt kellett volna mondania a követnek, az
Isten, akiben bízik, meg fogja oltalmazni a királyné gyűlöletével szemben. Tudnia kellett volna, hogy Isten nem hagyja el. Hiszen csak néhány óra telt el azóta,
hogy látta Isten hatalma csodálatos megnyilatkozását. Ha ott marad, és Isten
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erejével, benne elrejtőzve, rendíthetetlenül kitart az igazság mellett, senki sem
árthat neki. Az Úr megbünteti Jézabelt, és ez újabb csodálatos győzelmet jelent
Illés számára. Ennek a királyra és a népre gyakorolt hatása nagy reformációt
eredményezett volna.
Illés sokat várt a Kármelen végrehajtott csodától. Azt remélte, Isten hatalmának e megmutatkozása után Jézabelnek nem lesz többé befolyása Akhábra,
és egész Izráelben rohamos reformáció megy végbe. Kármel hegyén egész nap
étlen keményen dolgozott. Mégis - a fizikai megterhelés ellenére - nagyon bátor
volt, amikor Akháb hintóját Jezréel kapujához vezette.
Attól az ellenhatástól, ami gyakran jár a nagy hit és fényes eredmények nyomában, Illés sem volt mentes. Attól félt, hogy nem lesz tartós a Kármelen elkezdődött reformáció, és erőt vett rajta a csüggedés. Korábban a Pisga csúcsáig
emelkedett, most pedig lent volt a völgyben. Amíg a Mindenható ihlette, kiállta a hit legkeményebb próbáját. Most pedig, amikor elcsüggedt, elengedte
Isten kezét. Jézabel fenyegetése csengett fülében, és úgy látszott, Sátán még
mindig diadalmaskodik a gonosz asszony ármánykodása által. Illés végtelen magasra emelkedett, és a visszahatás rettenetes volt. Istent elfelejtve menekült.
Addig ment, amíg egy kietlen pusztában nem találta magát - egyedül. Teljesen
kimerülve ült le egy fenyőfa alá pihenni. Amint ott ült, kérte Istent, hadd haljon meg. „Elég most már, Uram! - mondta. Vedd el életemet, mert nem vagyok
jobb elődeimnél!” A keserű csalódástól összetört és minden emberlakta helytől
messzire vetődött, menekülő, nem akart többé emberek szemébe nézni. Végül
teljesen kimerülten elaludt.
Mindenkit érnek keserű csalódások, és olykor mindenkit hatalmába kerít a
csüggedés; amikor fájdalom az ember sorsa, és nehéz hinnie, hogy Isten még
mindig jóságos segítője földi gyermekeinek; amikor annyira gyötrik a bajok,
hogy inkább kívánja a halált, mint az életet. Ilyenkor sokan elengedik Isten kezét, és a kétely rabságába, a hitetlenség fogságába esnek. Ha ekkor megnyílna
lelki szemük, és felfognák Isten intézkedéseit, megmentésükön fáradozó angyalokat látnának, akik lábukat az örök hegyeknél is erősebb alapra helyezik. És
akkor új hit, új élet ébredne bennük.
A hívő Jób a szenvedés és a homály napján ezt mondta:
„Vesszen el a nap, melyen születtem...
Bárcsak igazán mérnék meg elkeseredésemet,
szenvedésemmel együtt tennék mérlegre!...
Bárcsak teljesülne kívánságom,
és beteljesítené Isten reménységemet!
Bárcsak úgy döntene Isten, hogy összezúz,
kinyújtaná kezét, hogy elvágja életem fonalát!
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Akkor még lenne vigaszom...
Nem is tartóztatom meg a számat,
beszélni fogok szorongó lélekkel,
panaszkodni fogok keserű szívvel...
Inkább választom a fulladást,
inkább a halált, mint e csontvázat.
Megvetem az életemet,
nem kell tovább!”
(Jób 3:3; 6:2, 8-10; 7:11, 15-16).
Jób belefáradt az életbe, de Isten nem engedte meghalni. Feltárult előtte a
jövő lehetősége, és a reménység üzenetét kapta:
„...erős leszel és nem kell félned.
Elfelejted a nyomorúságot,
úgy gondolsz rá, mint elmúlt árvízre.
Fényesebbé lesz élted a déli verőfénynél,
a homály is olyan lesz, mintha reggel volna.
Akkor majd bízol,
mert lesz reménységed,
körülnézel és nyugodtan lefekszel.
Ha heversz, senki sem riaszt föl,
sőt sokan hízelegnek neked.
De a bűnösök szemei elsorvadnak,
menedékük elvész;
reménységük csak az,
hogy majd kilehelik lelküket”
(Jób 11:15-20).
Jób a csüggedés és reménytelenség mélységéből az Isten kegyelmébe és
megmentő hatalmába vetett feltétlen bizalom magaslatára emelkedett. Diadalmasan vallotta:
„Hiszen megölhet engem!
Nem is reménykedem!
Csak utaimat akarom védeni előtte.
Már az is segítség nekem...”
„Mert én tudom,
hogy az én megváltóm él,
és utoljára megáll a por fölött,
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s ha ez a bőröm lefoszlik is,
testemben látom meg az Istent.
Saját magam látom meg őt...”
(Jób 13:15-16; 19:25-27).
„Ekkor megszólalt az Úr a viharban” (Jób 38:1), és kinyilatkoztatta szolgájának hatalma nagyságát. Amikor Jób megragadott egy halvány sugarat Teremtője fényéből, megutálta önmagát és a porban és hamuban bűnbánatot tartott.
Ezután gazdagon áldotta meg az Úr, és utolsó éveit élete legszebb időszakává
tette.
Elengedhetetlenül szükségünk van reménységre és bátorságra, hogy tökéletesen tudjunk szolgálni Istennek. Ezek a hit gyümölcsei. A csüggedés bűnös
és ésszerűtlen dolog. Isten képes és kész „teljesebben” adni szolgáinak az erőt,
amelyre szükségük van a próbatétel és megpróbáltatás idején. Talán úgy tűnik,
hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették le terveiket.
Isten azonban megdöntheti a legbiztosabb terveket is. Meg is dönti, amikor
és ahogyan jónak látja - ha szolgái hitét már eléggé megpróbálta.
Van biztos orvosság a csüggedtek számára: a hit, az ima és a munka. A hit és
tevékenység napról napra növekvő biztonságérzetet és megelégedést ad. Kísérte az a gondolat, hogy átengedd magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes
csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj! Akkor sem, ha a látszat nagyon
ijesztő. Higgy Istenben! Ő tudja, mire van szükséged. Nála van minden hatalom.
Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét
nem váltja be! Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az Őt szeretőkkel kötött. Szükségletük szerinti erőt ad szolgáinak. Pál apostol
tanúsította: „De ő ezt mondta nekem: ,Elég neked az én kegyelmem; mert az én
erőm erőtlenség által ér célhoz’... Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12:9-10).
Elhagyta-e Isten Illést a megpróbáltatás órájában, amikor prófétája úgy érezte, hogy Isten és ember elhagyta? Ó dehogy! Most sem szerette kevésbé, mint
akkor, amikor imájára válaszként tűz lobbant az égből és fénnyel árasztotta el
a hegytetőt. Most pedig, amikor Illés ott aludt, szelíd érintés és kedves hang
ébresztette fel. Rémülten felugrott, mintha menekülni akarna. Megijedt, hogy
az ellenség rátalált. De a fölébe hajló szánakozó arc nem ellenség arca volt, hanem baráté. Isten angyalt küldött a mennyből, hogy táplálékot hozzon szolgájának. „Kelj föl, egyél” - mondta az angyal.”Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van.”
Illés fogyasztott az erősítő ételből és italból, amit Isten küldött neki. Majd
újra elaludt. Az angyal másodszor is jött. Megérintette a kimerült embert, és
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szánakozó szeretettel szólt: „Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted.
Ő fölkelt, evett és ivott.” Attól az ételtől megerősödve tudott menni „negyven
nap és negyven éjjel, az Isten hegyéig, a Hórebig”, ahol menedéket talált egy
barlangban.
<<<vissza a 4. tanulmányhoz
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (106-112. old.) „MIT CSINÁLSZ ITT, ILLÉS?”

Illés ugyan titokban menekült a Hóreb hegyére, de Isten tudott róla. A sötétség hatalmai szorongatták, de a fáradt és csüggedt próféta nem maradt magára
a velük vívott küzdelemben. A barlang bejáratánál, amelyben Illés menedéket
talált, Isten találkozott vele, nagy hatalmú angyalt küldött, hogy szükségleteiről
érdeklődjék, és megértesse, mi a menny szándéka Izráellel.
Amíg Illés nem tanult meg teljesen Istenben bízni, addig nem tudta elvégezni
munkáját azokért, akiket rávettek Baál imádására. A Kármel-hegyi emlékezetes
győzelem utat nyitott még nagyobb győzelmek felé. Illés azonban Jézabel fenyegetése miatt elfordult az előtte megnyílt csodálatos lehetőségektől. Isten emberének meg kellett látnia, hogy pillanatnyilag milyen gyenge annak a feladatnak a
nagyságához mérten, amellyel Isten meg akarja bízni.
Isten megkérdezte megpróbált szolgáját: „Mit csinálsz itt, Illés?” Én küldtelek
a Kérith patakjához, azután a sareptai özvegyhez. Majd megbíztalak, hogy térj
vissza Izráelbe és állj a bálványimádó papok elé a Kármelen. Én öveztelek fel
erővel, hogy vezetni tudd a király hintóját Jezréel kapujáig. De ki mondta neked,
hogy sietve menekülj a pusztába? Mi dolgod van itt?
És lelke keserűségében Illés elsírta panaszát: „Nagyon buzgólkodtam az
Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták
oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg,
de az én életemet is el akarják venni.”
Az angyal kihívta a prófétát a barlangból, hogy álljon az Úr elé a hegyen és
figyeljen szavára: „És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél
után földrengés következett; de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés
után tűz támadt; de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang
hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment,
és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz
itt, Illés?”
Nem isteni hatalmának óriási megmutatkozásával, hanem „halk és szelíd
hang”-on akarta Isten kinyilatkoztatni önmagát szolgája előtt. Meg akarta Illést
tanítani arra, hogy nem mindig a leglátványosabb munkával lehet a legeredményesebben véghezvinni szándékát. Miközben Illés várt az Úr kinyilatkoztatásá-
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ra, zengett az orkán, villámok cikáztak, pusztító tűz sepert el mellette; de Isten
ezekben nem volt jelen. Azután egy halk hangot hallott a próféta, és befedezte
fejét az Úr jelenlétében. Nem volt már ingerült. Szelíden és legyőzötten állt ott.
Most már tudta, hogy ha csendesen bízik és állhatatosan Istenre hagyatkozik, a
szükség idején mindig segítségre talál.
Isten igazságának nem mindig a legcsiszoltabb formában való feltárása győzi
meg és téríti meg az embereket. Nem az ékes vagy a logikus beszéd érinti szívüket, hanem a Szentlélek szelíd befolyása, amely csendben, de biztosan alakítja
és építi a jellemet. Isten Lelkének halk és szelíd hangja meg tudja változtatni
szívünket.
„Mit csinálsz itt Illés?” - kérdezte a hang; és a próféta újra csak ezt válaszolta: „Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték
meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.”
Az Úr azt felelte Illésnek, a törvénysértők nem maradhatnak büntetés nélkül
Izráelben. Különös szükség volt olyan emberekre, akik végrehajtják azt, amit Isten rendelt a bálványimádó országok megbüntetésére. Szigorúan kellett eljárni,
hogy mindenkinek alkalma legyen állást foglalnia az igaz Isten mellett. Illésnek
vissza kellett térnie Izráelbe, és másokkal osztoznia a reformáció megvalósításával járó terhekben.
„Menj - parancsolta az Úr Illésnek -, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi
fiát kend fel Izráel királyává; Elizeust, az ábélmehólái Sáfát fiát pedig kend fel
prófétává a magad helyébe! És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú
öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg.”
Illés azt gondolta, hogy Izráelben egyedül csak ő imádja az igaz Istent. De az
Úr, aki olvas mindenkinek a szívében, elárulta a prófétának, hogy sokan vannak
még, akik a hitehagyás hosszú évei alatt hűségesek maradtak Hozzá. „De meghagyok Izráelben hétezer embert - mondta Isten -, minden térdet, mely nem
hajolt meg a Baal előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt.”
Sok tanulságot vonhatunk le abból, amit Illés a csüggedés és látszólagos kudarc napjaiban tapasztalt. Felbecsülhetetlen tanulságok ezek Isten szolgái számára korunkban is, az igazságtól való általános elfordulás korában. Napjaink
hitehagyása hasonló ahhoz, ami a próféta korát jellemezte Izráelben. Az emberinek az isteni fölé értékelésével, a népszerű vezetők dicsőítésével, a mammon
imádásával és a tudománynak a kinyilatkoztatás fölé helyezésével tömegek követik ma a Baált. Kétely és hitetlenség árasztja végzetes befolyását az emberek
értelmére és szívére. Sokan az emberi elméleteket Isten kinyilatkoztatásai helyére teszik. Nyíltan tanítják, hogy eljutottunk abba a korba, amikor az emberi
értelmet az Ige tanításai fölé kell emelni. Kimondják, hogy érvénytelen Isten
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törvénye, az igaz élet mennyei normája. Az igazság ellenségének munkamódszere a megtévesztés. Ilyen eszközzel akarja rávenni az embert, hogy emberi
rendelkezéseket állítson az isteni helyére, és felejtse el azt, amit Isten az ember
boldogsága és üdvössége érdekében rendelt el.
Ez a hitehagyás, bármennyire elterjedt, mégsem egyetemes. Nem az egész
világ helyezkedik szembe a törvénnyel, és nem mindenki él bűnben. Nem mindenki állt az ellenség oldalára. Istennek sok ezer gyermeke van, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Sokan vannak, akik szeretnének többet tudni Krisztusról
és a törvényről; sokan vannak, akik az ész érvei ellenére is bíznak abban, hogy
Jézus nemsokára eljön, és véget vet a bűn és halál hatalmának. Sokan, akikért
Isten Lelke még mindig küzd, tudatlanságból imádják a Baált.
Ezeknek az embereknek szükségük van azok személyes segítségére, akik
megismerték Istent és Igéje erejét. Isten minden egyes gyermekének tevékenykednie kell mások megsegítésében. Isten angyalai kísérik a Biblia igazságának
ismerőit, amikor keresik azokat, akik az igazság világossága után sóvárognak.
Ahol angyalok járnak, ott ne féljen senki lépni. Az odaszentelt munkás állhatatos
fáradozása nyomán sokan elfordulnak a bálványimádástól, és leborulnak az élő
Isten előtt. Nem hódolnak többé emberformálta szokásoknak, hanem bátran
állást foglalnak Isten és törvénye mellett.
Sok múlik a becsületes és őszinte emberek kitartó munkálkodásán. Sátán
mindent megtesz azért, hogy keresztezze Isten szándékát, amelyet az engedelmesek által akar megvalósítani. Egyesek figyelmét eltereli nemes és szent küldetésükről. Úgy intézi, hogy földi örömök töltsék be életüket. Rábírja őket, hogy
saját kényelmükkel törődjenek, vagy nagyobb földi előnyökért hagyják el azt a
helyet, ahol életük áldás lehetne. Másokat pedig ellenvetésekkel és üldözéssel csüggeszt el, hogy megfutamodjanak a szolgálat elől. Ezeket az embereket
a menny mélységes szánalommal nézi. Isten minden egyes gyermekéhez, akit
a lelkek ellenségének sikerült elhallgattatnia, ez a kérdés hangzik: „Mit csinálsz
itt?” Megbíztalak, hogy menj el széles e világra, hirdesd az evangéliumot, és
készíts el egy népet Isten napjára. Miért vagy itt? Ki küldött ide?
Krisztust az az öröm segítette át az áldozaton és szenvedésen, hogy látni fogja a megváltott bűnösöket. Ez legyen Krisztus minden követőjének is öröme és
törekvéseinek ösztönző ereje. Akik ráébrednek arra, ha csak korlátozottan is,
hogy mit jelent nekik és embertársaiknak a megváltás, azok fogalmat tudnak alkotni az emberiség nagy ínségéről. Szívük szánalomra indul azoknak az ezreknek
erkölcsi és lelki nyomora láttán, akik annak az iszonyú végzetnek az árnyékában
élnek, amelyhez képest a fizikai szenvedés semmivé lesz.
Egyéneknek és családoknak egyaránt szól a kérdés: „Mit csinálsz itt?” Sok
gyülekezetben élnek Isten szavának igazságaira jól megtanított családok, akik
kiszélesíthetnék befolyásukat, ha olyan helyekre költöznének, ahol szükség van
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arra a szolgálatra, amit ők tudnának nyújtani. Isten arra szólítja a keresztény családokat, hogy menjenek el a föld sötét helyeire, és dolgozzanak bölcsen, kitartóan azokért, akiket lelki sötétség vesz körül. Csak önfeláldozással lehet ennek
a hívásnak eleget tenni. Miközben sokan arra várnak, hogy minden akadály eltűnjék útjukból, emberek halnak meg remény és Isten nélkül. Földi előnyökért,
tudományos ismeretért sokan járványtól fertőzött vidékekre merészkednek, és
elviselnek nehézségeket és nélkülözést. Hol vannak azok, akik készek ugyanezt
megtenni azért, hogy beszélhessenek másoknak a Megváltóról?
Ha lelkileg erős emberek elcsüggednek és elkeserednek a mérhetetlenül szorongató próbák között; ha néha semmi vonzót nem látnak az életben, amiért
érdemes volna ragaszkodni hozzá, - nincs ebben semmi különös vagy új. Ezek az
emberek gondoljanak arra, hogy egy próféta - a legnagyobbak közül - életét féltve futott egy felbőszült asszony dühe elől. A hosszú gyaloglástól megviselt, fáradt menekült, akinek lelkét keserű csalódás törte össze, azt kérte: hadd haljon
meg. De amikor reményét elvesztve úgy látta, hogy munkáját kudarc fenyegeti,
akkor tanulta meg életének legértékesebb leckéjét. Abban az órában, amikor a
leggyengébb volt, megtanulta, hogy szükséges és lehetséges Istenben bízni a
legfélelmesebb körülmények között is.
Illés tapasztalatából bátorságot meríthetnek azok, akiket - miközben energiájuk önfeláldozó munkában őrlődik - Sátán reményük és bizalmuk feladására
kísért. Isten éber gondoskodása, szeretete, hatalma különösképpen megmutatkozik azoknak a szolgáinak érdekében, akiknek lelkesedését félreértik vagy nem
értékelik, és reformtörekvéseikért gyűlölettel és ellenkezéssel fizetnek.
Amikor az ember a leggyengébb, akkor kísérti Sátán a leghevesebben. Így
szeretett volna Isten Fián is diadalmaskodni. Ezzel a módszerrel már sok embert
legyőzött. Azok is, akik hosszú ideig hősiesen álltak az igazság mellett, engedtek
a kísértésnek, amikor akaraterejük meggyöngült és hitük alábbhagyott. Mózes,
aki belefáradt a negyven évig tartó vándorlásba és hitetlenségbe, egy pillanatra
függetlenítette magát a Végtelen Hatalomtól, és megbotlott, éppen az ígéret
földje határán. Így volt ez Illéssel is. Ő, aki az aszály és éhínség éveiben megőrizte Jahvéba vetett hitét; aki bátran állt Akháb előtt; aki a próba napján végig ott
állt az igaz Isten tanújaként az egész Izráel előtt, kimerültségének egyik pillanatában engedte, hogy a halálfélelem legyőzze hitét.
Így van ez ma is. Sátán akkor próbálja megrendíteni Isten iránti bizalmunkat,
amikor küzdünk a kétellyel, amikor a körülmények kétségeket ébresztenek bennünk, amikor nyomor vagy bánat gyötör minket. Ilyenkor felsorakoztatja előttünk botlásainkat, és Istennel szembeni bizalmatlanságra, szeretetének megkérdőjelezésére kísért. Azt reméli, hogy elcsüggedve elengedjük Isten kezét.
Azok, akiket küzdelmes harcuk közben a Szentlélek különleges munkára késztet, a feszültség megszűnésekor sok esetben visszaesést tapasztalnak. A csügPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (106-112. old.) „MIT CSINÁLSZ ITT, ILLÉS?”
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gedés megrendítheti a leghősiesebb hitű és legerősebb akaratú embert is. De
Isten megérti, és ilyenkor is szánja és szereti. Olvas szívében, ismeri indítékait
és szándékait. Türelmesen várni és bízni, amikor minden sötétnek látszik - ez az
a lecke, amit Isten műve vezetőinek meg kell tanulniuk. A menny nem hagyja
cserben őket a viszontagságos órában. Látszólag nincs tehetetlenebb, de valójában legyőzhetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre
hagyatkozik.
Nemcsak nagy felelősséget hordozó emberek tanulhatják meg Illés tapasztalatából, hogyan kell bízni Istenben a próba idején. Aki Illés erőssége volt, hatalmas ahhoz, hogy támasza legyen minden küzdő gyermekének, bármilyen gyenge is. Isten mindenkitől hűséget vár el, és mindenkinek szükségletéhez mérten
ad erőt. Önmagában erőtlen az ember, de Isten erejével le tudja győzni a bűnt,
s győzelemre segíthet másokat is. Sátán soha nem juthat előnyhöz azzal az emberrel szemben, aki Isten oltalmába menekül.”És ezt mondják rólam: Csak az
Úrnál van igazság és erő!” (Ézsa 45:24).
Keresztény Testvérem! Sátán ismeri gyengeséged. Ezért kapaszkodj Jézusba!
Ha megmaradsz Isten szeretetében, kiállhatsz minden próbát. Csak Krisztus igaz
volta adhat erőt a világon végigsöprő gonoszság áradatának visszaszorítására.
Hit vezéreljen mindenben, amit cselekszel! A hit könnyít minden terhen, csökkenti a fáradtságot. A jelenleg titokzatosnak tűnő intézkedéseket megértheted,
ha szüntelenül bízol Istenben. Járj hittel azon az úton, amelyet Isten mutat! A
próbák jönni fognak, de csak menj előre! Ez erősíti hitedet és alkalmassá tesz a
szolgálatra. Isten nemcsak azért íratta meg a szent történelmet, hogy csodálattal olvassuk, hanem hogy az a hit, amely Isten szolgáiban régen munkálkodott,
bennünk is munkálkodjék. Az Úr ma is ugyanilyen látható módon tud megnyilatkozni ott, ahol hittel áthatott emberekre talál, akik közvetítik erejét.
Nekünk is szól az az ige, amit az Úr Péternek mondott: „...a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne
fogyatkozzék a hited” (Lk 22:31-32). Krisztus soha nem hagyja cserben azokat,
akikért meghalt. Mi elhagyhatjuk Őt, és legyőzhet a kísértés, - de Ő soha nem
fordul el attól, akiért saját életével fizette meg a váltságdíjat. Ha lelki szemünk
megnyílna, látnánk a bánattól lesújtott, megterhelt és megkísértett embereket,
akik roskadoznak, mint a kévékkel megrakott szekér. Csüggedten várnak a halálra. Látnánk, hogy angyalok sietnek segítségükre; visszaszorítják az őket körülvevő gonosz sereget, és lábukat biztos alapra helyezik. A két tábor közötti
harc éppen olyan valóságos, mint amit a világ seregei vívnak. A lelki küzdelem
kimenetelétől emberek örök sorsa függ.
Ezékiel próféta látomásában egy kéz jelent meg a kérubok szárnyai alatt. Ez
arra tanítja Isten szolgáit, hogy az eredményt Isten hatalma adja. Akiket Isten
a maga követeiként küld el, azok ne gondolják, hogy az Úr műve rajtuk múlik.

106

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

Isten nem helyezi halandó lényekre ennek a felelősségnek a terhét. Ő, aki nem
szunnyad, aki állandóan tervei véghezvitelén munkálkodik, előreviszi művét.
Meghiúsítja a gonosz emberek szándékát, és összezavarja azoknak a tanácsát,
akik rosszat forralnak népe ellen. A Király, a seregek Ura a kérubok között ül, és a
nemzetek harca és kavargása közepette őrzi népe nyugalmát. Amikor a királyok
erősségei összeomlanak, amikor a harag nyilai áthatolnak Isten ellenségeinek
szívén, népe biztonságban van a Mindenható karjában.
<<<vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (137-144. old.) ELIZEUS ELHÍVÁSA

Isten megparancsolta Illésnek, hogy „Elizeust... Sáfát fiát... kend fel prófétává
a magad helyébe” (1Kir 19:16). Illés a parancsnak engedelmeskedve elindult,
hogy megkeresse Elizeust. Ahogy észak felé haladt, egészen más látvány tárult
elé, mint rövid idővel azelőtt. Akkor a föld száraz volt, és a megművelésre váró
területek parlagon hevertek, mert sem harmat, sem eső nem hullott három és
fél évig. Most mindenfelé virultak a növények, mintha be akarnák pótolni a szárazsággal és éhínséggel elvesztegetett időt.
Elizeus apja jómódú gazdálkodó volt. Családja azok közé tartozott, akik a
csaknem egyetemes hitehagyás idején sem hajtottak térdet a Baál előtt. Otthonukban tisztelték Istent, és köznapi életükben hűen követték az ősi Izráel hitet.
Ilyen környezetben telt el Elizeus kora ifjúsága. A vidék csendjében Isten és a
természet volt a tanítómestere, a hasznos munka pedig fegyelmezte. Ebben az
iskolában megszokta az egyszerűséget, megtanulta a szülei és Isten iránti engedelmességet. Mindez növelte alkalmasságát arra a szent hivatásra, amelyet
később be kellett töltenie.
Isten akkor hívta el Elizeust prófétának, amikor apja szolgáival szántott a
mezőn. Azt a munkát végezte, ami éppen kínálkozott. Vezető egyéniség volt,
de tudott alázatosan szolgálni is. Nyugodt, szelíd, de energikus, következetes,
becsületes és megbízható volt. Szerette és félte Istent. Naponta ismétlődő, fárasztó munkája egyformaságában céltudatossá és nemes jelleművé nevelődött;
ismeretekben és lelki értékekben egyre gazdagodott. Miközben együttműködött
apjával az otthon feladatainak elvégzésében, megtanult együtt munkálkodni Istennel is.
Kicsi dolgokban való megbízhatósága készítette fel Elizeust a nehezebb feladatok elvégzésére. Naponkénti gyakorlati élete alkalmassá tette nagyobb, magasabb rendű feladatra. Megtanult szolgálni, eközben megtanulta, hogyan kell
tanítani és vezetni. Ez mindnyájunknak tanulságul szolgál. Senki sem tudhatja,
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mi Isten célja, amikor fegyelmez. Abban azonban mindannyian biztosak lehetünk, hogy a kicsi dolgokban való hűségünk tanúsítja alkalmasságunkat nagyobb
felelősség hordozására. Az életben minden tettünk jellemünket leplezi le. Isten
csak azt tisztelheti meg magasabb rendű szolgálattal, aki a kis feladatokban tanúsítja, hogy „oly munkás, aki nem vall szégyent” (2Tim 2:15).
Aki úgy érzi, lényegtelen, hogyan látja el a kis feladatokat, alkalmatlannak
bizonyul megtisztelőbb helyre. Lehet, hogy alkalmasnak véli magát nagyobb feladatra, de Isten látja, mi van a külszín mögött. Miután megvizsgálta és kipróbálta, ezt a terhelő mondatot írja ellene: „Megmért... a mérlegen, és könnyűnek
talált.” Hűtlensége visszahat reá. Nem kapja meg azt a kegyelmet, erőt, jellemszilárdságot, amelyhez csak akkor jut, ha teljesen átadja magát Istennek.
Sokan haszontalannak tartják életüket. Úgy érzik, nem tesznek semmit Isten
országa előre haladása érdekében, mivel munkájuk nem kapcsolódik közvetlenül a valláshoz. Ha valami nagyszerű dolgot tehetnének, örömmel vállalkoznának rá! De mivel csak kis jelentőségű dologban szolgálhatnak, azt gondolják,
joguk van, hogy ne csináljanak semmit. Nincs igazuk! Az ember akkor is szolgálhatja Istent, amikor megszokott, köznapi feladatait végzi - fát vág, gyomlál vagy
szánt. Az anya, aki Krisztusnak neveli gyermekeit, éppúgy Istennek szolgál, mint
a lelkész a szószéken.
Sokan különleges képességre vágynak, amellyel csodálatos munkát végezhetnének, közben szem elől tévesztik a kezük ügyében levő feladatokat, amelyeknek elvégzésével kellemessé tehetnék az életet. Fogjanak hozzá ahhoz a
munkához, ami éppen előttük van! Az eredmény nem annyira a képességen,
mint inkább a határozottságon és készségen múlik. Nem a ragyogó képességek
tesznek alkalmassá arra, hogy megfelelően lássuk el munkánkat, hanem a mindennapi feladatok lelkiismeretes elvégzése, a megelégedettség, a mások sorsa
iránti őszinte, képmutatás nélküli érdeklődés. A legszerényebb sorsúak között
igazi kiválóság található. A szerető szívvel és hűséggel végzett mindennapi feladatok is kedvesek Isten előtt.
Isten megparancsolta Illésnek, hogy keressen utódot. Amikor a próféta elhaladt a szántóföld mellett, ahol Elizeus szántott, rádobta a felszentelés palástját
az ifjú vállára. Az éhínség alatt Sáfát családja tudomást szerzett Illés munkájáról,
küldetéséről, és most Isten Lelke megértette Elizeussal, hogy mit jelent a próféta cselekedete. Számára annak a jele volt, hogy Isten elhívta Illés utódjául.
„Akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta: Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek! Ő azt felelte: Menj, de térj
vissza, mert valamit tettem veled.” Ez a hit próbája. Elizeusnak számolnia kellett
az áldozattal, és döntenie, hogy elfogadja vagy visszautasítja a hívást. Ha szíve
otthonához köti és a vele járó előnyökhöz ragaszkodik, jogában áll otthon maradnia. Elizeus azonban megértette, mit jelent a hívás. Tudta, hogy Istentől van,
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és tétovázás nélkül engedelmeskedett. Semmilyen világi előnyért nem akart lemondani arról a lehetőségről, hogy Isten hírnöke legyen. Nem akarta feláldozni azt a kiváltságot, hogy Isten szolgájának társa lehessen. Vette „az egyik pár
ökröt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst, odaadta a népnek,
és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és szolgálatába állt” (1Kir 19:20-21).
Tétovázás nélkül elhagyta családját, amely szerette, hogy elkísérje a prófétát bizonytalan életútján.
Ha Elizeus megkérdezte volna Illést, mit kell tennie, mi lesz a feladata - ezt a
választ kapta volna: az Úr tudja. Ő majd megismerteti veled. Ha az Úrra vársz,
választ kapsz tőle minden kérdésedre. Velem jöhetsz, ha biztos vagy abban,
hogy Isten hívott el. Győződj meg magad, hogy Isten áll mögötted, és az Ő hangja lesz az, amit hallasz! Ha szemétnek ítélsz mindent, hogy Isten tetszését megnyerd, akkor jöjj!
Elizeus elhívásához hasonló volt az a válasz, amit Krisztus adott a gazdag
ifjúnak, aki azt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” „Ha tökéletes akarsz lenni - felelte Krisztus -, menj el, add el vagyonodat,
oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem” (Mt 19:16, 21).
Elizeus elfogadta a szolgálatra szóló meghívást, és egyetlen pillantást sem vetett hátra. Nem vette számba az otthon örömét és kényelmét, amit elhagyott. A
gazdag ifjú, amikor hallotta a Megváltó szavait, „szomorúan távozott, mert nagy
vagyona volt” (Mt 19:22). Nem volt hajlandó áldozatot hozni. Jobban szerette vagyonát, mint Istent. Nem akart Krisztusért mindenről lemondani, és ezért
méltatlannak bizonyult arra, hogy helyet kapjon a Mester szolgálatában.
A felszólítás, hogy helyezzünk mindent a szolgálat oltárára, valamennyiünknek szól. Isten nem mindannyiunkat kér arra, hogy úgy szolgáljunk, mint Elizeus.
Nem mindannyiunknak mondja: adjuk el mindenünket. Azt azonban kéri, hogy
szolgálatát első helyre tegyük életünkben; ne engedjünk egyetlen napot sem
elmúlni anélkül, hogy ne tettünk volna valamit Isten földi műve előbbrevitelére! Az Úr nem vár mindannyiunktól ugyanolyan szolgálatot. Az egyiket elhívja, hogy szolgáljon idegen országban; a másiktól anyagiakat kér az evangélium
munkájára. Isten elfogadja mindenki áldozatát. Az élet és minden hozzáfűződő
érdek odaszentelésére van szükség. Akik így odaszentelődnek, azok meghallják
a menny hívását és engedelmeskednek.
Az Úr mindazoknak, akik kegyelmének részesévé lesznek, kijelöl valamilyen
munkát, amelyet másokért kell végezniük. Mindenkinek személy szerint kell
vállalnia a maga részét, mondván: „Itt vagyok, engem küldj.” Legyen pap vagy
orvos, kereskedő vagy gazdálkodó, értelmiségi vagy kétkezű munkás, felelősség
terheli. Feladata, hogy feltárja másoknak a megváltás evangéliumát. Mindennek, amivel az ember foglalkozik, ezt a célt kell szolgálnia.
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (137-144. old.) ELIZEUS ELHÍVÁSA
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Nem volt nagy az a feladat, amit Elizeusnak eleinte végeznie kellett. Köznapi
kötelességek még mindig eszközül szolgáltak arra, hogy fegyelmezzék. Azt olvassuk, hogy vizet öntött mesterének, Illésnek kezére. Kész volt bármit megtenni,
amivel az Úr megbízta. Minden lépésnél az alázatosság és szolgálat leckéit tanulta. Mint a próféta személyes kísérője, továbbra is hűségesnek bizonyult a kis
feladatokban, mialatt naponta erősödő elhatározással odaszentelte magát arra
a küldetésre, amelyet Isten kijelölt számára.
Elizeus élete, miután csatlakozott Illéshez, nem volt kísértésmentes. Nagyon
sok próba érte, de minden szorongató helyzetben Istenre támaszkodott. Az elhagyott otthon emléke kísértette, de nem figyelt rá. Az eke szarvára tette kezét,
és elhatározta, hogy nem fordul vissza. Megbízatásához a megpróbáltatásokban
is hűségesnek bizonyult.
A lelkészi szolgálat a prédikálásnál sokkal többet foglal magában. Fiatalok
kiképzését is jelenti, mint ahogy Illés is tette Elizeussal. Ki kell emelni őket köznapi feladatkörükből, és felelősséget helyezni rájuk Isten művében. Először kisebbeket, majd nagyobbakat, ahogy erősödnek és tapasztalatokat szereznek. A
lelkészi szolgálatban ott vannak a hit és ima emberei, akik elmondhatják: „Ami
kezdettől fogva volt, ...amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük” (1Jn 1:13). Istennek ezek a tapasztalt szolgái vegyék maguk mellé a fiatal, tapasztalatlan
munkásokat. Velük együtt dolgozva, tanítsák őket! A fiatalok így tanulják meg,
hogyan kell a terhet hordozniuk.
Akik vállalkoznak fiatal munkások nevelésére, nemes szolgálatot teljesítenek.
Az Úr maga támogatja fáradozásukat. A papi szolgálatra felszentelt fiatalok, akiknek kiváltságuk, hogy szoros kapcsolatba lépjenek buzgó, istenfélő munkásokkal, használják ki jól lehetőségüket. Isten megtisztelte őket azzal, hogy szolgálatára kiválasztotta és oda helyezte, ahol alkalmasságuk növekedhet. Legyenek
alázatosak, hűségesek, engedelmesek és áldozatra készek. Ha alávetik magukat
Isten fegyelmezésének, ha teljesítik parancsait, és szolgáit választják tanácsadókul, becsületes, emelkedett gondolkodású, állhatatos emberekké válnak, akikre
Isten felelősséget bízhat.
Miközben a tiszta evangélium hangzik, Isten embereket hív el az eke mellől,
vagy az üzleti életből, ahol az értelemnek elsődleges szerepe van, hogy tapasztalt emberek társaságában nevelődjenek. Ha megtanulnak eredményesen dolgozni, az igazságot is hathatósan tudják hirdetni. Az isteni gondviselés csodálatos munkája nyomán a hegyként tornyosuló nehézségek eltűnnek az útból és
a tengerbe hullanak. A föld lakóinak oly sokat jelentő üzenet hangozni fog. Az
emberek megértik és megtudják mi az igazság. Egyre nagyobb területet ölel fel
ez a munka, s végül az egész földre eljut a figyelmeztetés. És akkor jön el a vég.
Elhívása után Elizeus évekig dolgozott Illéssel együtt. A fiatalabb szolgatárs
napról napra jobban felkészült munkájára. Illés Isten eszköze volt a mérhetetlen
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gonoszság megszüntetésére. Erélyes „megállj”-t parancsolt a bálványimádásnak, amely Akháb és Jézabel befolyására megrontotta a nemzetet. Baál prófétáit
megölték. Az egész Izráel mélyen megrendült, és sokan újra Istent imádták. Elizeusnak, mint Illés utódjának, körültekintő, türelmes tanítással kellett vezetnie a
biztos úton Izráelt. Kapcsolata Illéssel, Mózes kora óta a legnagyobb prófétával,
felkészítette arra a munkára, amelyet nemsokára egyedül kellett végeznie.
A közös szolgálat éveiben Illés időről időre keményen dorgálta az égbekiáltó
bűnöket. Amikor a gonosz Akháb elvette Nábót szőlőjét, Illés volt az, aki megjövendölte végzetét és egész családja pusztulását. Amikor Akházia atyjának, Akhábnak halála után az élő Isten helyett Baálzebubhoz, Ekron istenéhez fordult,
újra hallható volt Illés nyomatékos tiltakozásának hangja.
A Sámuel által alapított prófétaiskolák Izráel hitehagyása idején hanyatlásnak indultak. Illés újjászervezte ezeket az iskolákat. Gondoskodott arról, hogy a
fiatalembereket a törvény tiszteletére és megdicsőítésére tanítsák. A Szentírás
három ilyen iskolát említ: a Gilgálban, a Béthelben és a Jerikóban lévőket. Illés,
közvetlen mennyberagadtatása előtt, Elizeussal együtt meglátogatta e nevelési
központokat. Isten prófétája most elismételte azokat a tanításokat, amelyeket
előző látogatásai alkalmával adott. Különösen arról beszélt az ifjaknak, hogy
mily nagy kiváltságban van részük, és maradjanak hűségesek a menny Istenéhez. Azt is lelkükbe véste, milyen fontos, hogy egyszerűség jellemezze tanulmányaik minden ágát. A menny csak így formálhatja őket, és csak így indulhatnak
munkába az Úr útján.
Illés szívét öröm töltötte el, amikor ezeknek az iskoláknak eredményeit látta.
A reformáció munkája nem oldott meg mindent, de országszerte tapasztalhatta,
hogy az Úr beszéde beigazolódott: „De meghagyok Izráelben hétezer embert:
minden térdet, mely nem hajolt meg a Baal előtt” (1Kir 19:18).
Miközben Elizeus szolgálati körútján iskoláról iskolára kísérte a prófétát, Isten
újra próbára tette hitét és elhatározását. Gilgálban, majd Béthelben és Jerikóban Illés felszólította, hogy forduljon vissza. „Maradj itt - mondta Illés -, mert
engem Bételbe küldött az Úr” (2Kir 2:2). Korábban, mikor Elizeus az ekét kezelte, megtanulta, hogy ne adja fel a harcot és ne veszítse el kedvét. Most pedig,
hogy a kötelesség más területén tette kezét az eke szarvára, nem hagyta magát
eltéríteni szándékától. Nem akart elválni mesterétől addig, amíg mellette alkalmasabbá válik a szolgálatra. Illés tudtán kívül eljutott tanítványaihoz a prófétaiskolába és különösen Elizeushoz annak a kinyilatkoztatásnak a híre, hogy a
prófétát Isten elragadja. Isten emberének kipróbált szolgája a próféta közelében
maradt. Ahányszor felszólította, hogy forduljon vissza, Elizeus mindannyiszor így
válaszolt: „Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el!”
„Elmentek tehát Bételbe... megálltak a Jordánnál... Illés fogta a palástját,
összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig mindketten
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szárazon mentek át rajta. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj
valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled.”
Elizeus nem kért világi dicsőséget vagy a föld nagyjai között vezető szerepet.
Amire sóvárgott, az Isten Lelkének nagy mértéke volt. Ezt a Lelket Isten bőségesen árasztotta Illésre, akit nemsokára azzal tisztelt meg, hogy magához ragadott.
Elizeus tudta, hogy egyedül csak az Illésen megnyugvó Lélek teheti alkalmassá
arra, hogy betöltse azt a helyet Izráelben, amelyre Isten elhívta. Ezért így könyörgött: „Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész!”
Kérésére Illés így válaszolt: „Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz; de ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután
tovább mentek, és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az
égbe” (2Kir 2:1-11).
Illés előképe lett azoknak a szenteknek, akik Krisztus második adventje idején élnek a földön, és akik elváltoznak „...hirtelen, egy szempillantás alatt az
utolsó harsonaszóra...” anélkül, hogy megízlelnék a halált (1Kor 15:51-52). Illés, amikor Krisztus földi szolgálatának vége felé Mózessel együtt a Megváltó
mellett állhatott a megdicsőülés hegyén, azokat ábrázolta, akik ugyanígy elváltoznak majd. Ezekben a megdicsőült emberekben a tanítványok a megváltottak országának miniatűr ábrázolását szemlélhették. Látták a menny fényébe
öltözött Jézust. Hallották a „hang”-ot „a felhőből” (Lk 9:35), amely Isten Fiának
vallotta. Látták Mózest, aki azokat jelképezte, akik a második adventkor feltámadnak. Ott állt Illés is azokat képviselve, akik a föld történelme végén halandókból halhatatlanokká változnak, akiket Isten elragad a mennybe anélkül,
hogy megízlelnék a halált.
A puszta magányában Illés csüggedten mondta, elege van az életből, és azért
imádkozott, hogy bárcsak meghalna. De az irgalmas Isten nem fogta szaván. Illésre még nagy munka várt. Amikor feladatát elvégezte, nem kellett csüggedten
és elhagyatottan elpusztulnia. Nem az volt a sorsa, hogy alászálljon a sírba, hanem hogy felemelkedjék Isten angyalaival a menny dicsőségébe.
„Elizeus látta ezt, és így kiáltott: Atyám! Atyám! Izráel harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította. Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán
partjára. Fogta Illés leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: Hol van
az Úr, Illés Istene, hol van Ő? Amikor ráütött a vízre, az kettévált, Elizeus pedig
átment rajta. Látták ezt a prófétatanítványok, akik átellenben, Jerikóban voltak,
és ezt mondták: Az Illésben működő lélek Elizeusra szállt! És eléje menve a földre
borultak előtte” (2Kir 2:12-15).
Amikor a gondviselő Isten jónak látja, hogy művéből elmozdítsa azokat, akiknek bölcsességet adott, segíti és megerősíti utódaikat, ha tőle várják a segítsé-
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get, és az Ő útin járnak. Elődeiknél bölcsebbek lehetnek, mert kamatoztathatják
azok tapasztalatait, és tanulva hibáikból, bölcsességet szerezhetnek.
Ettől kezdve Illés helyét Elizeus töltötte be. Aki hű volt a kevesen, hűségesnek
bizonyult a sokon is.

<<<vissza az 5. tanulmányhoz
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Elizeus prófétai működése bizonyos vonatkozásokban nagyon különbözött Illés munkájától. Illésre a kárhoztatás és ítélet üzenetét bízta Isten. A próféta bátran dorgált. A királyt és a népet bűnös útjuk elhagyására szólította. Elizeusnak
békésebb küldetése volt. Építenie és erősítenie kellett azt a munkát, amelyet
Illés elkezdett; tanítani a népet az Úr útjára. Az ihletett ige szerint személyes
kapcsolatba lépett a néppel. Prófétaifjak vették körül. Csodái és szolgálata által
gyógyulást és örömet hozott.
Elizeus szelíd és kedves ember volt, de szigorú is tudott lenni. Ezt a bétheli
úton tanúsított eljárása mutatja, amikor a városból kijövő gonosz fiatalok csúfolódtak vele. Ezek az ifjak hallottak Illés mennybemeneteléről, és ebből az ünnepélyes eseményből gúnyt űztek. Ezt mondták Elizeusnak: „Menj föl, kopasz!
Menj föl, kopasz!” Gúnyolódó szavaikat hallva a próféta hátrafordult és a mindenható Isten sugallatára megátkozta őket. A rettenetes büntetés Istentől származott. „Ekkor két medve jött ki az erdőből, és szétszaggatott közülük negyvenkét gyermeket” (2Kir 2:23-24).
Ha Elizeus figyelmen kívül hagyta volna a gúnyolódást, a gyülevész nép továbbra is csúfolta és sértegette volna. Küldetése pedig - a tanítás és mentés a
súlyos nemzeti vész idején - kudarcot vallhatott volna. Ez az egyetlen eset, amikor félelmes szigort alkalmazott, elég volt ahhoz, hogy egész életében tiszteletet
keltsen. Ötven éven át járt ki és be Béthel kapuján és szerte az országban városról városra tétlen, faragatlan, léha fiatalok között haladt át, de senki sem gúnyolta, senki sem becsülte le a magasságos Isten prófétájaként kapott képességeit.
A kedvességnek is van határa. A tekintélyt határozott szigorral kell őrizni, különben sokan gúnyolódnak rajta és semmibe veszik. A szülők és a gyámok az
úgynevezett féltő szeretettel, becézéssel és engedékenységgel árthatnak legtöbbet a gyermekeknek. Minden családban szükség van erélyre, szabályokra és
határozott követelményekre.
A tiszteletadás - ami nagyon hiányzott az Elizeust csúfoló fiatalokból - olyan
kegyelmi ajándék, amelyet gondosan ápolni kell. Minden gyermeket meg kell tanítani az Isten iránti őszinte tiszteletre. Sohasem szabad Isten nevét felelőtlenül
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (149-153. old.) A BÉKESSÉG PRÓFÉTÁJA

113

vagy meggondolatlanul kimondani. Az angyalok eltakarják arcukat, amikor Isten
nevét kiejtik. Nekünk, elbukott bűnös embereknek, mily tisztelettel kellene ajkunkra vennünk nevét!
Tiszteletet kell tanúsítanunk Isten képviselői - a lelkészek, tanítók és szülők
- iránt, akik Isten nevében szólnak és cselekednek. Az irántuk tanúsított tisztelettel Istent dicsőítjük meg.
Mindenkinek gyakorolnia kell az udvariasságot, amely szintén a Lélek egyik
kegyelmi ajándéka. Az udvariasság csiszolja természetünket. Nélküle ridegek
vagyunk és eldurvulunk. Nem tanultak Jézustól azok, akik - jóllehet Krisztus követőinek vallják magukat - gorombák, barátságtalanok és udvariatlanok. Talán
nem kell őszinteségüket kétségbe vonni és becsületességüket megkérdőjelezni,
de az őszinteséggel és becsületességgel nem lehet jóvátenni a ridegséget és
udvariatlanságot.
Elizeust jóindulatáról, amely arra képesítette, hogy hathatósan befolyásolja
sok ember életét Izráelben, tanúskodik az a történet, amely egy súnemi családhoz fűződő baráti kapcsolatát mondja el. Miközben járta az országot, Súnembe is eljutott. „Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy
ott egyék.” A ház asszonya felismerte, hogy Elizeus „Isten szent embere”, és ezt
mondta férjének: „Építsünk neki egy kis felső szobát, tegyünk bele neki ágyat,
asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön!” (2Kir 4:810). Elizeus gyakran betért ide, és hálás volt a nyugalomért, a békéért. Isten sem
hagyta figyelmen kívül e gyermektelen asszony kedvességét. Az Úr megjutalmazta vendégszeretetét, és fiúgyermekkel ajándékozta meg.
Múltak az évek. A gyermek elég idős lett ahhoz, hogy kint lehetett a mezőn
az aratókkal. Egy nap a hőségtől napszúrást kapott. „Egyszer csak azt mondta
az apjának: Jaj a fejem, a fejem!” Az apa elküldte egy fiúval a gyermeket az
anyjához: „föl is vette, és elvitte az anyjához; annak a térdén feküdt délig, akkor
meghalt. Az anya fölment, és lefektette az Isten emberének az ágyára, rázárta
az ajtót, és elment.”
A súnemita asszony fájdalmában elhatározta, hogy Elizeushoz fordul segítségért. A próféta akkor Kármel hegyén volt. Az asszony szolgája kíséretében azonnal útnak indult. „Amikor az Isten embere távolról meglátta őt, így szólt Géhazihoz, a szolgájához: Nézd csak, az ott a súnémi asszony! Fuss eléje, és kérdezd
meg, hogy jól van-e ő, jól van-e a férje, és jól van-e a gyermeke?” A szolga úgy
cselekedett, ahogy Elizeus parancsolta, de a lesújtott anya csak akkor mondta el
bánatát, amikor odaérkezett az Isten emberéhez. Amikor Elizeus meghallotta,
hogy milyen veszteség érte az asszonyt, megparancsolta Géházinak: „Övezd fel
derekadat, vedd kezedbe a botomat, és menj el! Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha valaki neked köszön, ne válaszolj! Tedd a botomat a fiú arcára!”
Az anya azonban nem nyugodott meg addig, amíg Elizeus maga el nem ment
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vele. „Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak itt - mondta. Elindult tehát Elizeus, és ment az asszony után. Géhazi már előttük elment, és a
botot a fiú arcára tette, de az nem szólt és nem eszmélt. Visszatért tehát Elizeushoz, és jelentette neki, hogy nem ébredt fel a fiú.”
Amikor a házhoz értek, Elizeus bement a szobába, amelyben a gyermek feküdt. „Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz. Majd
fellépett az ágyra, odafeküdt a gyermek mellé, és rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölmelegedett a gyermek teste. Azután néhányszor föl-alá járt a házban, majd ismét odalépett, és föléje hajolt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymásután, és felnyitotta a szemét.”
Így jutalmazta meg Isten az asszony hitét. Krisztus a nagy Élet-adó, visszaadta
fiát. Hasonlóképpen jutalmazza meg hűségeseit, amikor eljövetelekor a halál
elveszti fullánkját és Krisztus elveszi a sír hatalmát. Akkor visszaadja szolgáinak a
gyermekeket, akiket a halál elvett tőlük. „Ezt mondja az Úr: Hangos jajgatás hallatszik Rámában, és keserves sírás: Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, hogy nincsenek többé fiai. Ezt mondja az Úr: Hagyd abba a hangos sírást, ne
könnyezzenek szemeid! Mert meglesz szenvedésed jutalma... visszatérnek fiaid
az ellenség földjéről. Reménykedhetsz a jövőben - így szól az Úr -, mert visszatérnek fiaid hazájukba” (Jer 31:15-17).
Jézus az örökkévalóság reménységét kínálva vigaszt nyújt a halottak miatti
bánatunkban: „Kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol
van a tövised, halál? Hol a fullánkod, holtak hazája?” (Hós 13:14.) „Én vagyok...
az élő: halott voltam, de élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1:18). „Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava
és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük
együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor
az Úrral leszünk” (1Thessz 4:16-17).
Elizeus, a Megváltóhoz hasonlóan, akinek előképe volt, az emberek közötti szolgálatában a gyógyítás munkáját összekapcsolta a tanítással. Hosszú és
eredményes munkásságában mindig odaadóan és fáradhatatlanul támogatta
és segítette a prófétaiskolák által végzett fontos nevelési munkát. Tanította az
összegyűlt fiatalok lelkes csoportjait, a Szentlélek pedig mélységesen érintette
szívüket. Isten így hitelesítette a tanításokat és időnként más, félreérthetetlen
bizonyítékkal is erősítette Elizeusnak, mint Jahve szolgájának tekintélyét.
A Gilgálban alapított iskolában tett egyik látogatása alkalmával meggyógyította a mérgezett főzeléket. „...éhínség volt az országban. A prófétatanítványok
ott ültek előtte, ő pedig így szólt a szolgájához: Tedd föl a nagy fazekat, és főzz
valami főzeléket a prófétatanítványoknak! Egyikük kiment a mezőre, hogy valamilyen zöldségfélét szedjen. Talált is a mezőn egy indás növényt, és teleszedte a
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ruháját vadtökkel. Hazaérve belevagdalta a fazékba főzeléknek, mert nem tudták, mi az. Azután kimerítették a férfiaknak, hogy egyenek; de amikor enni kezdtek a főzelékből, így kiáltottak föl: Halál van a fazékban, Isten embere! És nem
tudták megenni. Akkor ezt mondta: Hozzatok lisztet! Beledobta azt a fazékba, és
így szólt: Merítsd ki a népnek, hadd egyenek! Akkor már nem volt semmi rossz a
fazékban” (2Kir 4:38-41).
Szintén Gilgálban történt, amikor még tartott az éhség, hogy Elizeus száz
embert táplált egy „Baal Sálisából” jövő férfi ajándékából. Ezeket hozta: „Első
termésből készült kenyeret: húsz árpakenyeret meg friss gabonát a tarisznyájában.” Olyan emberek voltak a prófétával, akiknek égető szükségük volt az ételre. Az ajándék érkezésekor Elizeus ezt mondta szolgájának: „Add oda a népnek,
hadd egyenek. A szolgája azonban így szólt: Hogyan adjam ezt száz embernek?
De ő így felelt: Add oda a népnek, hadd egyenek! Mert ezt mondja az Úr: Enni
fognak és még marad is. Odaadta tehát nekik, azok pedig ettek, és még hagytak
is belőle, ahogyan az Úr megmondta.”
Milyen kegyelmes volt Krisztus, hogy szolgája által csodát művelt emberek
éhségének kielégítésére! Az Úr Jézus azóta is újra és újra - ha nem is mindig ilyen
feltűnően és kézzel foghatóan - betöltötte az emberek szükségletét. Ha tiszta
lelki látásunk volna, hamarabb felismernénk, hogy Isten könyörületesen bánik
az emberrel.
Isten áldása nyomán lesz a kicsi mennyiség elegendő. Isten keze meg tudja
százszorozni a keveset. Készleteiből asztalt terít a kietlenben. Keze érintésével
meg tudja szaporítani a szűkös élelmet, hogy elég legyen mindenki számára. Az
Ő hatalma szaporította meg a kenyeret és a gabonát a prófétaifjak kezében.
Krisztus földi szolgálata idején, amikor hasonló csodát tett a tömegek táplálásával, ugyanaz a hitetlenség mutatkozott meg, mint amit a régi idők prófétájának társai tanúsítottak. „Hogyan adjam ezt száz embernek?” - kérdezte Elizeus
szolgája. Amikor Jézus megparancsolta a tanítványoknak, hogy adjanak enni a
tömegnek, ezt válaszolták: „Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, hacsak
el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak” (Lk 9:13).
Mi ez ilyen sok embernek?
Ez a lecke Isten gyermekeinek szól minden korban. Amikor feladattal bíz meg,
senki se vizsgálgassa, hogy ésszerű-e a parancs, vagy mit eredményezhet engedelmes fáradozása. A kezében levő készlet talán sokkal kevesebbnek tűnik, mint
amennyire szükség van, de az Úr kezében a szükségesnél is többnek bizonyul
majd. A szolga „odaadta... nekik, azok pedig ettek, és még hagytak is belőle,
ahogyan az Úr megmondta.”
Világosabban kellene látnunk, hogyan viszonyul Isten azokhoz, akiket Fia
odaajándékozásával vásárolt meg; jobban kellene hinnünk Isten földi ügye előre
haladásában. Erre a látásra és erre a hitre van nagy szüksége az egyháznak ma.
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Ne vesztegessük az időt a látható tartalékok szűk volta miatti sajnálkozással!
Lehet, hogy a külső látszat keveset ígér, de a tetterő és az Istenbe vetett bizalom
feltárja a tartalékokat. A hálaadással és áldáskéréssel hozzá vitt ajándékot megsokszorozza, amint megszaporította a prófétaifjaknak és az elcsigázott tömegeknek adott táplálékot.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (154-158. old.) NAÁMÁN

„Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez
a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.”
Benhadád, Szíria királya legyőzte Izráel seregeit. Akháb meghalt a csatában. Azóta a szíriaiak állandó határháborút viseltek Izráel ellen. Egyik portyázó
rabló hadjáratuk alkalmával egy fiatal leányt vittek el, aki fogságának országában „Naamán feleségének a szolgálója lett.” Ez a kislány otthonától távol raboskodott, de bizonyságot tett Istenről. Egyike volt azoknak, akik öntudatlanul
betöltötték azt a célt, amelyért Isten Izráelt népéül választotta. Amikor e pogány
házban szolgált, megszánta gazdáját. Visszaemlékezett Elizeus csodás gyógyításaira, és ezt mondta úrnőjének: „Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.” Tudta, hogy Elizeus men�nyei erőt kapott, és hitte, hogy ez az erő Naámánt is meggyógyíthatja.
A fogoly leány magatartása abban a pogány házban nagyszerűen tanúsítja,
milyen befolyása van a gyermekkorban kapott otthoni nevelésnek. Nincs szentebb az apák és anyák megbízatásánál. Gyermekeik gondozása és nevelése a
feladatuk. A szülőknek szerepük van gyermekeik szokásai és jelleme megalapozásánál. Példájuk és tanításuk jórészt meghatározza a gyermekek jövőjét.
Boldogok azok a szülők, akiknek az élete oly hűen tükrözi a mennyet, hogy
Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a gyermekekben; a
szülők, akiknek szerető gondoskodása, igazságos volta és türelme Isten szeretetét, igazságos voltát és türelmét tolmácsolja a gyermeknek. Mennyei Atyjuk
iránti szeretetre, bizalomra és engedelmességre oktatják a gyermekeket, amikor szüleik iránti szeretetre, bizalomra és engedelmességre tanítják őket. Azok
a szülők, akik ilyen ajándékban részesítik gyermeküket, drágább kincset adnak
nekik, mint a korszakok összes gazdagsága - kincset, amely maradandó, mint az
örökkévalóság.
Nem tudjuk milyen szolgálatot kell majd gyermekeinknek betölteniük. Lehet,
hogy életüket családi körben töltik el. Az is lehet, hogy köznapi pályára mennek,
vagy pogány országokban hirdetik az evangéliumot. De Isten mindannyiukat
misszionáriusnak hívja el, hogy a kegyelem üzenetét vigyék a világnak. Olyan nePRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (154-158. old.) NAÁMÁN
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velést kell kapniuk, amelynek segítségével önzetlen szolgálatban Krisztus mellé
tudnak állni.
Amikor ezt a héber kislányt szülei Istenről tanították, nem tudták, hogy mi
lesz a sorsa. De hűségesen teljesítették megbízatásukat, és gyermekük a szíriai
sereg fővezérének otthonában bizonyságot tett Istenről, akit megtanult tisztelni.
Naámán hallotta, mit mondott a kislány úrnőjének, és miután engedélyt kapott a királytól, útra kelt, hogy gyógyulást keressen. „...vitt magával tíz talentom
ezüstöt és hatezer aranyat meg tíz rend ruhát.” Levelet is vitt, amit a szíriai király
küldött Izráel királyának, „amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik,
kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád
küldtem!” Amikor Izráel királya elolvasta a levelet,”megszaggatta a ruháját, és
ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld
ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és
lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem!”
A dolog híre eljutott Elizeushoz, és ezt üzente a királynak: „Miért szaggattad
meg ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta
Izráelben!”
„Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál.” Követ által a próféta azt mondta neki: „Menj, és fürödj meg hétszer a
Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!”
Naámán a mennyből jövő erő valamilyen csodás megnyilatkozását várta. „Én
azt gondoltam - mondta -, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít
a bélpoklosságból.” Önérzetét sértette a próféta azzal, hogy azt mondta, fürödjék
meg a Jordánban. Megalázva és csalódottan kiáltott fel: „Hát nem többet érneke Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék
azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott.”
Naámán büszkesége lázadt az ellen, hogy Elizeus szava szerint járjon el. A
szíriai fővezér által említett folyókat széppé tették a környező ligetek, és az emberek özönlöttek e szép folyók partjára, hogy ott imádják bálványisteneiket.
Naámánnak nem jelentett volna olyan mélységes megalázkodást, ha lemegy az
egyik folyóhoz azok közül. De csak akkor gyógyulhatott meg, ha a próféta különleges utasításai szerint cselekszik. Csak készséges engedelmesség hozhatja meg
a kívánt eredményt.
Naámánt kérlelték szolgái, hogy hajtsa végre Elizeus utasítását. „...ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább
megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz.”Mindez
próbára tette Naámán hitét. Büszkesége és hite küzdött egymással, és a hit győzött. A gőgös szíriai megalázta magát, és engedelmesen meghajolt Jahve kinyilatkoztatott akarata előtt. Hétszer megmártotta magát a Jordánban „az Isten
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emberének a kívánsága szerint” és Isten megtisztelte hitét. „Akkor újra tiszta
lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.”
Hálásan „visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez” ezzel a vallomással: „Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben.”
A kor szokása szerint Naámán kérte Elizeust, hogy drága ajándékot fogadjon
el. A próféta azonban visszautasította. Nem fogadhatott el fizetséget azért az
áldásért, amelyet az irgalmas Isten árasztott. „Az élő Úrra mondom, ...hogy nem
fogadok el semmit! Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt.”
„Akkor ezt mondta Naamán: Ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár öszvér elbír, mert nem készít többé szolgád sem égőáldozatot, sem véresáldozatot más istennek, csak az Úrnak! Csak
azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én uram
bemegy Rimmón templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmón templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmón
templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak!”
És monda néki Elizeus: „Menj el békével!”
Géházinak, Elizeus szolgájának, az évek során alkalma nyílt arra, hogy a gazdája életét és munkáját jellemző önmegtagadó lelkületre eljusson. Kiváltsága volt,
hogy nemes lelkű zászlóvivő váljék belőle az Úr seregében. Régóta megkaphatta
volna a menny legnagyszerűbb ajándékait, de elfordult tőlük és helyettük a
világi gazdagság hitvány csillogását kívánta. Most kapzsi lelkének titkolt vágyai
arra késztették, hogy engedjen a mindent elsöprő kísértésnek. „Lám - okoskodott magában -, az én uram kímélte ezt az arámi Naamánt, és nem fogadta
el tőle, amit hozott. ...utánafutok, hogy kapjak tőle valamit!” Így történt, hogy
titokban utánafutott Géházi Naámánnak.
„Amikor Naamán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment,
és ezt kérdezte: Jól vagytok? Az így felelt: Jól.” Ekkor Géházi előre megfontoltan hazudott. „De uram ezt az üzenetet küldi: Éppen most érkezett hozzám két
prófétatanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt és
két rend ruhát. Naamán ezt mondta: Kérlek, fogadj el két talentumot! Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával
együtt” szolgákat bízott meg, hogy vigyék a kincset.
Amikor Géházi Elizeus otthonához közeledett, elbocsátotta a szolgákat, majd
pedig elrejtette az ezüstöt és a ruhákat. Ezután „...bement, és ura elé állt”, és
hogy elkerülje a dorgálást, újból hazudott. A próféta érdeklődésére: „Honnan
jössz, Géhazi?” ezt válaszolta: „Nem járt a te szolgád sehol sem.”
Ezután jött a szigorú ítélet, jelezve, hogy Elizeus mindent tud. „Nem igaz! Az
én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment - mondta
-. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerezz, és ruhákat, olajfákat és
szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy? Ragadjon rád és
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (154-158. old.) NAÁMÁN
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ivadékodra Naamán bélpoklossága örökre!” A vétkes férfit gyorsan utolérte a
büntetés. Géházi „poklosan ment ki előle, mint a hó.”
Komoly tanulságokat vonhatunk le annak az embernek esetéből, akinek Isten
nagy és szent kiváltságokat adott. Géházi eljárása arra szolgált, hogy botránykövet helyezzen Naámán útjába, akinek lelkébe csodálatos fény világított be, és hajlott az élő Isten szolgálatára. Géházi csalására nem lehetett mentséget felhozni.
Halála napjáig bélpoklos maradt, megátkozva Istentől és kerülve embertársaitól.
„Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot
beszél” (Péld 19:5). Az ember gondolhatja, hogy gonosz cselekedeteit el tudja
rejteni az emberek elől, de Istent nem lehet megtéveszteni. „Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő
szeme előtt” (Zsid 4:13). Géházi azt gondolta, hogy becsaphatja Elizeust. Isten
azonban megjelentette prófétájának, amit Géházi Naámánnak mondott, és minden részletét annak, ami a két ember között lejátszódott.
Az igazság Istentől van; a csalás számtalan formája pedig Sátántól. Aki bármilyen vonatkozásban letér az igazság egyenes útjáról, az kiszolgáltatja magát a
gonosz hatalmának. Akik Krisztustól tanultak, azoknak nincs részük „a sötétség
haszontalan cselekedeteiben” (Ef 5:11). Beszédükben egyszerűek, őszinték és
igazak - amilyen az életük -, mert a szentekkel való közösségre készülnek, akiknek szájában nincs álnokság. (Lásd: Jel 14:5.)
Századokkal azután, hogy Naámán gyógyult testtel és megtért lélekkel vis�szatért otthonába, a Megváltó utalt e szíriai csodálatos hitére. Tanulságul állította mindazok elé, akik vallják, hogy Istent szolgálják. „Sok leprás volt Izráelben
Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán” (Lk
4:27). Isten sok izráeli bélpoklost hagyott betegen, mert hitetlenségük elzárta
őket attól, ami javukat szolgálta volna. Isten úgy látta, hogy ez a pogány főember, aki hű ahhoz, amit helyesnek hisz, és érzi tehetetlenségét, méltóbb áldásaira, mint Izráel nyomorultjai, akik semmibe vették és lebecsülték Istentől kapott
kiváltságaikat. Isten munkálkodik azokért, akik értékelik kegyelmi ajándékait, és
felfogják a mennyből kapott világosságot.
Ma is minden országban vannak őszinte emberek. A menny rájuk sugározza
fényét. Ha hűségesen cselekszik azt, amit kötelességüknek tartanak, nagyobb
világosságot kapnak, amíg - az Ószövetség Naámánjához hasonlóan - ők is erre
a meggyőződésre jutnak: Nincs más Isten az egész földön.
Minden őszinte lélek, „...aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az
Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!” „Soha senki sem hallotta, fülébe nem
jutott, szemével nem látta, hogy volna isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne
bízókért. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol... „ (Ézsa 50:10; 64:3-4).
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PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (159-165. old.) ELIZEUS SZOLGÁLATÁNAK
ZÁRÓ SZAKASZA

Isten Akháb uralkodása idején hívta el Elizeust a prófétai szolgálatra. Élete
során Elizeus sok változásnak volt tanúja Izráel országában. Egyik büntetés a
másik után sújtotta a zsidókat a szíriai Hazáel uralkodása alatt, akinek feladata
volt, hogy a hitehagyó nemzet ostora legyen. Jéhu szigorú reformintézkedései
következményeként Akháb egész családját kiirtották. A szíriaiakkal vívott hos�szadalmas háborújában Jéhu utóda, Joakház, elvesztett néhány várost a Jordántól keletre. Egy ideig úgy tűnt, hogy a szíriaiak hatalomra jutnak az egész
birodalomban. A reformáció azonban, amelyet Illés indított el és Elizeus folytatott, sok embert Isten iránti érdeklődésre késztetett. Baál oltárait elhagyták, és
Isten szándéka lassan, de biztosan teljesült azok életében, akik teljes szívükkel
Őt akarták szolgálni.
Isten szerette a tévelygő Izráelt, ezért engedte meg, hogy a szíriaiak sanyargassák. Mivel szánta az erkölcsileg gyengéket, arra indította Jéhut, hogy ölje
meg a gonosz Jézabelt és Akháb egész családját. A könyörülő Isten intézkedése
folytán újra félreállították a Baál és Astoret papokat, és lerombolták pogány oltáraikat. A bölcs Isten előre látta, hogy ha a kísértés megszűnik, egyesek megtagadják a pogányságot, és tekintetüket a menny felé fordítják. Ezért engedte,
hogy egyik csapás a másik után sújtsa őket. Büntetését kegyelmével mérsékelte.
Amikor célját elérte, a csapást az őt keresők javára fordította.
Mialatt a jó és a gonosz befolyás küzdött a hatalomért, és Sátán mindent
megtett, ami hatalmában állt, hogy teljessé tegye Akháb és Jézabel uralkodása
alatti rontását, Elizeus folytatta bizonyságtevését. Ellenállást tapasztalt, de senki
sem tudta megcáfolni szavait. Az egész országban becsülték és tisztelték. Sokan
jöttek hozzá tanácsért. Jórám, Izráel királya, még Jézabel életében kérte útmutatását. Egyszer pedig, amikor Damaszkuszban volt, követ jött hozzá Benhadádtól,
Szíria királyától, aki szerette volna megtudni, hogy meghal-e akkori betegsége
következtében A próféta mindenkinek lelkiismeretesen bizonyságot tett olyan
időben, amikor az igazságot lépten-nyomon meghamisították, és a nép többsége nyíltan lázadt a menny ellen.
Isten sohasem hagyta el kiválasztott szolgáját. Egy alkalommal, amikor a szíriaiak betörtek az országba, Szíria királya meg akarta ölni Elizeust, mivel a próféta
tájékoztatta Izráel királyát az ellenség terveiről. A szíriai király szolgáival tanácskozott,”...hogy melyik helyen legyen a tábora.” Az Úr megjelentette ezt a tervet
Elizeusnak, aki üzenetet küldött „Izráel királyának: Vigyázz, ne vonulj át ezen a
helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izráel királya ekkor embereket küldött
arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott
vigyázzon magára. Így történt többször is.
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Felháborodott emiatt Arám királya, összehivatta udvari embereit, és ezt
mondta nekik: Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izráel
királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt: Senki, uram király! De az Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a dolgokat
is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz.”
A szíriai király elhatározta, hogy megöli a prófétát, és ezt parancsolta: „Menjetek, és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el!” A próféta Dótánban
volt. Amikor a király ezt megtudta, „...lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten
emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg
lovakkal, meg harci kocsikkal.”
Elizeus szolgája rémülten vitte a hírt a prófétának: „Jaj, uram! - kiáltotta - Mit
tegyünk?”
„Ne félj - volt a próféta válasza -, mert többen vannak velünk, mint ővelük!” Azután, hogy a szolga maga is meggyőződjön erről, „Elizeus így imádkozott:
Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a
szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci
kocsikkal.” Isten szolgája és a felfegyverzett ellenség között egy csapat mennyei
angyal volt. Hatalmas erővel szálltak le, de nem azért, hogy pusztítsanak vagy
hódolatot követeljenek, hanem hogy tábort járjanak az Úr gyenge és tehetetlen
gyermekei körül, és szolgáljanak nekik.
Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára,
egyedül az Úrban bízzon!
Amint a szíriai katonák csapata merészen nyomult előre, mit sem tudva a
láthatatlan mennyei seregekről, „imádkozott Elizeus az Úrhoz: Verd meg ezt a
népet vaksággal! Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik: Nem ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam,
majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette
őket Samá?iába.
Samáriába érkezve így szólt Elizeus: Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak! Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izráel királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól: Megölessem-e
őket, atyám? Ő így felelt: Ne ölesd meg! Meg szoktad-e öletni azokat, akiket
foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal: Adj nekik kenyeret és vizet, hadd egyenek
és igyanak, azután menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és
miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz” (2Kir 6).
E történet után a szíriaiak egy ideig nem támadták Izráelt. Később azonban a
célratörő Hazáel király erélyes irányítása mellett a szíriai seregek körülvették Samáriát és megostromolták. Izráel soha nem került olyan szorult helyzetbe, mint
akkor. Isten megbüntette az atyák vétkeit a fiaikban és a fiak fiaiban. A hosszúra
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nyúlt éhínség borzalmai elkeseredett intézkedésre késztették a királyt, amikor
Elizeus megjövendölte, hogy másnap megszabadulnak.
A következő nap virradatakor „az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci
kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották...” A szíriaiakat elfogta a félelem „...futásnak eredtek alkonyatkor, otthagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket.” Meg sem álltak addig,
amíg át nem keltek a Jordánon.
A menekülés éjszakáján a város kapujában négy bélpoklos az éhségtől elkeseredetten latolgatta, hogy bemegy a szíriai táborba, és kiszolgáltatja magát az
ostromlók kénye-kedvének. Azt remélték, hogy részvétre indítják őket, és élelmet kapnak tőlük. Csodálkoztak, amikor nem volt ott senki! Háborítatlanul és
akadálytalanul „bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt,
aranyat meg ruhákat, azután elmentek, és elrejtették azokat. Egy másik sátorba
is bementek, onnan is vittek el, azután elmentek, és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak: Nem helyes amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja” és „
hallgatunk”. Gyorsan visszamentek a városba az örömhírrel.
Nagy volt a zsákmány. Az élelem bősége következtében azon a napon „egy
szeá finomliszt egy sekelbe, és két szeá árpa is egy sekelbe került”, ahogy Elizeus megjövendölte előző nap. Isten neve újra megdicsőült a pogányok előtt „az
Úrnak szava szerint” Izráelben, ahogy prófétája által kijelentette. (2Kir 7:5-16).
Így munkálkodott Isten embere évről évre. Hűséges szolgálatában közel került a néphez, és válságos időkben bölcs tanácsadóként állt a királyok mellett.
Az uralkodók és a nép hitehagyó bálványimádásának hosszú évei elvégezték átkos munkájukat. A hitehagyás sötét árnya még mindenütt látható volt, de itt
is, ott is voltak olyanok, akik rendületlenül kitartottak, és nem hajtottak térdet
a Baálnak. Mialatt Elizeus folytatta a megújulás munkáját, sokan kigyógyultak
pogányságukból, és megtanultak örömmel szolgálni az igaz Istennek. A prófétát
megörvendeztették az isteni kegyelem e csodái, és nagyon vágyott mindazokkal kapcsolatba kerülni, akik szívükben becsületesek voltak. Ahova csak eljutott,
igyekezett embereket az igaz életre nevelni.
Emberi szemszögből nézve olyan kilátástalan volt a nemzet lelki megújulása,
mint amilyen reménytelennek látják a lelki megújulást ma Istennek a föld sötét
helyein dolgozó szolgái. Krisztus egyháza azonban Isten eszköze az igazság hirdetésére. Isten képessé teszi különleges munka végzésére. Ha hűséges Istenhez,
ha engedelmeskedik parancsolatainak, mindent felülmúló erő birtokosa lesz. Ha
kitartóan engedelmeskedik, nincs olyan hatalom, amely megállhat vele szemben. Az ellenség erői éppúgy tehetetlenek lesznek, mint ahogy a polyva képtelen ellenállni a forgószélnek.
Az egyházra boldog, dicsőséges nap hajnala virrad, ha magára öltve Krisztus
igazságosságát, a bűnnel minden közösséget megtagad.
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (159-165. old.) ELIZEUS SZOLGÁLATÁNAK ZÁRÓ SZAKASZA
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Isten felszólítja benne hívő hűségeseit, hogy bátorítsák azokat, akiknek nincs
hitük és reménységük. Térjetek az Úrhoz,”reménység foglyai”! Kérjetek erőt Istentől, az élő Istentől! Rendíthetetlenül és alázatosan higgyetek abban, hogy
meg tud és meg akar menteni! Amikor hitben megragadjuk erejét, csodálatosan
megváltoztatja a legreménytelenebb, a legcsüggesztőbb helyzetet is nevének
dicsőségére.
Ameddig Elizeus helyről helyre utazott Izráel országában, élénken részt vett
a prófétaiskolák fejlesztésében. Ahova csak eljutott, Isten vele volt, szavakat
adott, hogy szólja azokat, és hatalmat, hogy csodát műveljen. Egy alkalommal „azt mondták a prófétatanítványok Elizeusnak: Nézd csak, szűk nekünk ez
a hely, ahol mi veled lakunk. Hadd menjünk el a Jordánhoz, ott mindegyikünk
kivág egy szál fát, és készítünk magunknak helyet, ahol lakjunk” (2Kir 6:1-2).
Elizeus elment velük a Jordánhoz. Jelenlétével bátorította a próféták fiait; oktatta őket, sőt még csodát is tett, hogy segítse munkájukat. „De amikor az egyik
ledöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott, és ezt
mondta: Jaj, uram! Pedig ezt is kölcsönkértem! Az Isten embere megkérdezte:
Hová esett? Az megmutatta neki a helyet; ő pedig levágott egy darab fát, és
odadobta. A fejszevas ekkor úszni kezdett. Elizeus így szólt: Emeld ki! Az pedig
kinyújtotta a kezét, és kivette” (2Kir 6:5-7).
Oly eredményes volt szolgálata és oly messze ható a befolyása, hogy amikor
halálos ágyán feküdt, még az ifjú Joás király is - aki bálványimádó volt és alig
tisztelte Istent - Izráel atyját látta a prófétában, és elismerte, jelenléte közöttük a
bajban többet ér, mint lovak és szekerek sokasága. A feljegyzés így szól: „Amikor
Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá Jóás,
Izráel királya, ráborulva sírt, és ezt mondta: Atyám! Atyám! Izráel harci kocsijai
és lovasai!” (2Kir 13:14).
A próféta bölcs, együttérző atyaként állt sok nyugtalan, segítségre szoruló
lélek mellé. Nem fordult el a most előtte álló, felelős megbízatását méltatlanul
elfoglaló, megtéretlen ifjútól sem, akinek nagy szüksége volt tanácsra. A gondviselő Isten alkalmat adott a királynak arra, hogy a múlt hibáit jóvátegye és országát megerősítse. Vissza kellett szorítani a szíriai ellenséget, amely elfoglalta
Jordán keleti részét. Isten hatalmának újra meg kellett mutatkoznia a tévelygő
Izráel érdekében!
A haldokló próféta ezt mondta a királynak: „Fogj íjat és nyilakat!” Joás engedelmeskedett. Ekkor így szólt a próféta:”Feszítsd ki kezeddel az íjat! Amikor kifeszítette kezével, Elizeus rátette kezét a király kezére. Azután ezt mondta: Nyisd ki
a keletre néző ablakot” a Jordánon túli szíriaiak által bitorolt városok felé. Miután
a király kinyitotta a rácsos ablakot, Elizeus felszólította, lője ki nyilát. Amint a nyíl
elrepült, Isten ezekre a szavakra ihlette a prófétát: „Az Úr szabadításának a nyila
ez, az Arámtól megszabadító nyíl, mert teljesen le fogod verni arámot Aféknál!”
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Ezután a próféta próbára tette a király hitét. Felszólította Joást, hogy szedje
fel a nyilakat. Majd ezt mondta: „Üss a földre!” A király „ráütött a földre háromszor, azután megállt. ...Ötször vagy hatszor kellett volna ütnöd - kiáltotta
rémülten Elizeus -, akkor teljesen levernéd Arámot, de így csak háromszor vered
meg Arámot” (2Kir 13:15-19).
Ez a lecke mindazoknak szól, akik felelős helyet töltenek be. Amikor Isten
utat nyit egy bizonyos feladat elvégzésére, és biztosít az eredményről is, a választott eszköznek minden tőle telhetőt meg kell tennie a megígért eredmény
elérésére. A munka végzése közben tanúsított lelkesedés és kitartás arányában
adja Isten az eredményt. Csak akkor tud csodákat művelni népéért, ha az fáradhatatlan energiával megteszi a maga részét. Szolgálatára szentelődő, erkölcsileg
bátor emberekre van Istennek szüksége, akik mélységesen szeretik embertársaikat és buzgóságuk soha sem lankad. Az ilyen munkás semmilyen feladatot
nem tart terhesnek, semmilyen kilátást túl reménytelennek. Tántoríthatatlanul
addig fáradozik, amíg a látszólagos kudarc dicső győzelemmé lesz. A máglya és
a börtönfalak sem térítik el attól a szándékától, hogy Istennel együtt dolgozzon
országa építésén.
Elizeus munkája lezárult a Joásnak adott tanáccsal és bátorítással. Az, akire teljes mértékben szállt az Illésen megnyugvó Lélek, élete végéig hűségesnek
bizonyult. Soha nem ingadozott. Sohasem vesztette el a Mindenható erejébe
vetett bizalmát. Mindig hitben ment előre; akkor is, amikor úgy tűnt, zsákutcába
jut. Isten pedig megtisztelte bizalmáért, és megnyitotta előtte az utat.
Isten nem adta meg Elizeusnak, hogy kövesse mesterét a tüzes szekéren. Az Úr
megengedte, hogy hosszadalmas betegségben szenvedjen. Az emberi gyengeség
és szenvedés hosszú órái alatt hite erősen kapaszkodott Isten ígéreteibe, és mindig maga körül látta a vigasztaló és békét hozó mennyei követeket. Mint ahogy
Dotán magaslatain látta az őt körülvevő mennyei seregeket, Izráel tüzes szekereit
és lovasait, most is tudatában volt az együttérző angyalok jelenlétének, és ez erőt
adott neki. Egész életén át erős volt hite. Amint jobban megismerte Isten gondviselését és irgalmas jóságát, Istenébe vetett hite megingathatatlan bizalommá
érett. Amikor pedig a halál szólította, kész volt munkáját letenni és megpihenni.
„Drágának tekinti az Úr híveinek halálát” (Zsolt 116:15). „A maga gonoszsága miatt bukik el a bűnös, de vigaszt kap az igaz ha halálán van is” (Péld 14:32).
A zsoltáríróval együtt Elizeus bizalommal mondhatta: „De Isten engem kivált a
holtak hazájából, és magához fog venni” (Zsolt 49:16). Örömmel tanúsíthatta: „...tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött” (Jób
19:25). „Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek” (Zsolt 17:15).

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
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PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (166-174. old.) NINIVE, A NAGY VÁROS

A kettészakadt Izráel korában az ókor egyik legnagyobb városa, az asszír birodalom fővárosa, Ninive volt. A Bábel tornyánál történt szétszóródás után nemsokkal, a Tigris folyó termékeny partján alapították. Gazdagon virágzott századokon át, s „három nap kellett a bejárásához.” „...nagy város” lett (Jón 3:3).
Anyagi jóléte idején Ninive elöl járt a bűnözésben és gonoszságban. Az ihletett Ige „vérontó város”-ként jellemezte, amely „rablással van tele” (Náh 3:1).
Náhum próféta jelképes beszédében kegyetlen, ragadozó oroszlánhoz hasonlította Ninivét. „...van-e, akin nem gázolt át örökös gonoszságod?!” - kérdezte
(Náh 3:19).
Bármilyen elvetemültté vált is Ninive, mégsem merült el teljesen a bűnben.
Aki „...lát minden embert” (Zsolt 33:13) és akinek szeme „minden drágaságot
meglát” (Jób 28:10), sok olyan embert vett észre a városban, akik jobbra és
nemesebbre vágyakoztak, akik - ha alkalmuk lenne megismerni az élő Istent -,
elfordulnának a gonoszságtól, és Istent imádnák. Ezért a bölcs Isten félreérthetetlen módon kinyilatkoztatta nekik önmagát, hogy - ha lehet - bűnbánatra
indítsa őket.
Erre a munkára Jónás prófétát, Amittai fiát választotta ki eszközül. Az Úr így
szólt hozzá: „Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre!” (Jón 1:2).
Amikor a próféta megbízatásának nehézségeire és látszólagos kivitelezhetetlenségére gondolt, kísértést érzett arra, hogy megkérdőjelezze a küldetés bölcs
voltát. Emberileg nézve úgy tűnt, hogy semmilyen eredményt nem érhet el az
üzenet abban a büszke városban. Abban a pillanatban elfelejtette, hogy Isten,
akit szolgál, mindentudó és mindenható. Miközben kételkedve tétovázott, Sátán
egészen elbátortalanította. Nagy félelem lett úrrá rajta, és „el is indult... hogy
Társisba meneküljön...” Miután elment Jáfóba és ott indulásra kész hajót talált, „kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt...”(Jón 1:3).
Jónás feladata súlyos felelősséggel járt. De aki megparancsolta, hogy menjen, erőt és eredményt is tudott adni szolgájának. Ha a próféta habozás nélkül engedelmeskedik, sok keserű tapasztalattól megmenekül és Isten gazdagon
megáldja. Az Úr azonban nem hagyta el a kétségbeesett prófétát. Egy sor próba
és különös intézkedés nyomán újjáéledt bizalma Istenben és menteni tudó végtelen hatalmában.
Ha Jónás higgadtan gondolkozik első megbízatásakor, akkor megérti, ostoba
dolog bárminemű erőfeszítést is tennie a felelősség előli menekülésre. Azonban nem sokáig haladt háborítatlanul eszeveszett menekülése útján. „Az Úr...
nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt
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hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat; mindegyik a
maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így
könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély
álomba merülve” (Jón 1:4-5).
Miközben a tengerészek pogány isteneikhez könyörögtek segítségért, a hajó
gazdája végtelen aggodalommal kereste meg Jónást, és ezt mondta: „Mi van
veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez! Talán gondol ránk az
Isten, és nem veszünk el!” (Jón 1:6).
A kötelesség útjáról letérő ember imája azonban nem segített semmit. A tengerészek benyomása az volt, hogy a vihar különös hevessége isteneik haragját
jelzi. Végső menedékként a sorsvetést indítványozták „és tudjuk meg, ki miatt
ért bennünket ez a veszedelem - mondták! Sorsot vetettek, és a sors Jónásra
esett. Akkor így beszéltek hozzá: Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből
való vagy?
Ő így felelt nekik: Héber vagyok. Az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert
és a szárazföldet alkotta.
Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül - mert Jónás elmondta -, és ezt mondták neki: Hogy tehettél ilyet?!
Majd ezt kérdezték tőle: Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk
a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik: Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger!
Mert tudom, hogy énmiattam támadt ez a nagy vihar rátok.
Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak,
mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz: Jaj,
Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan
vér! Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz! Azzal fogták Jónást, beledobták a
tengerbe; a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak.
Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap
és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában.
Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a hal gyomrában. Ezt mondta:
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam,
és ő meghallgatott engem.
A halál torkából kiáltottam segítségért,
és te meghallottad hangomat.
Mélységbe dobtál, a tenger közepébe,
és áradat vett körül.
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (166-174. old.) NINIVE, A NAGY VÁROS
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Minden habod és hullámod
átcsapott fölöttem.
Azt gondoltam, hogy eltaszítottál
engem magad elől.
Bárcsak újra megláthatnám
szent templomodat!
Már-már életemet fenyegette a víz,
mélység és örvény vett körül,
hínár fonódott a fejemre.
Lesüllyedtem a hegyek alapjáig,
örökre bezárult mögöttem a föld,
de te kiemelted életemet a sírból,
ó, Uram, Istenem!
Amikor elcsüggedt a lelkem,
az Úrra gondoltam,
és imádságom eljutott hozzád,
szent templomodba.
Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak,
azok elhagyják jótevőjüket.
De én hálaéneket zengve áldozok neked,
és amit megfogadtam, teljesítem.
Az Úrtól jön a szabadulás!” (Jón 1:7-2:10)
Jónás végül megtanulta, hogy „az Úrtól jön a szabadítás” (Zsolt 3:9). Bűnbánata és Isten megmentő kegyelmének felismerése szabadulást hozott. Jónás
kiszabadult a nagy mélység veszélyeiből. A hal kivetette a szárazra.
Isten újra megbízta szolgáját, hogy intse meg Ninivét. „Az Úr igéje másodszor
is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az
üzenetet, amelyet én mondok neked!” Most már nem volt kérdés, most már
nem kételkedett, hanem tétovázás nélkül engedelmeskedett. „Jónás elindult, és
elment Ninivébe az Úr szava szerint” (Jón 3:1-3).
Amikor Jónás a városba érkezett, azonnal „ezt hirdette: Még negyven nap, és
elpusztul Ninive” (Jón 3:4). Utcáról utcára hirdette az intő üzenetet.
Az üzenet nem hangzott hiába! A hitetlen város utcáin végigharsogó kiáltást
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szájról szájra adták, amíg minden lakója meghallotta a megdöbbentő hírt. Isten
Lelke minden szívvel megértette az üzenetet, és tömegek remegtek bűneik miatt. Mély megalázkodás és bűnbánat ébredt szívükben.
„Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött
a város apraja-nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült.
Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket: Az
emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne
legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes
erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos
tetteivel! Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el!” (Jón 3:5-9)
A király és a főemberek a köznéppel együtt, nagyok és kicsinyek „megtértek
Jónás prédikálására” (Mt 12:41). Közösen kiáltottak a menny Istenéhez, és Ő
könyörült rajtuk. „...látta amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról: megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg” (Jón 3:10).
Az ítélet elhárult. Izráel Istene felmagasztosult és megdicsőült az egész pogány
világban, törvényét pedig tisztelték. Ninive csak hosszú évekkel később lett a
környező népek zsákmánya, amikor büszke gőgjében elfeledkezett Istenről. (As�szíria bukásának történetét lásd a 30. fejezetben.)
Jónásnak elsőként kellett volna örvendeznie a menny csodálatos kegyelmén,
amikor megtudta, hogy Isten irgalmaz a városnak, amely gonoszsága ellenére
bűnbánatot tartott, és zsákban, hamuban bánkódott. Ehelyett az a gondolat
foglalkoztatta, hogy hamis prófétának fogják tartani. Hírnevét féltve, szem elől
tévesztette, hogy a saját hírnevénél felmérhetetlenül többet érnek e szerencsétlen város lakói. Isten szánalma a bűnbánó niniveiek iránt „nagyon rosszul
esett Jónásnak, és megharagudott... Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor,
amikor még hazámban voltam! Azért akartam először Tarsísba menekülni, mert
tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod” (Jón 4:1-2).
Újra engedett gáncsoskodó, kételkedő hajlamának. Ismét erőt vett rajta a
csüggedés. Szem elől tévesztette mások érdekeit. Szeretett volna inkább meghalni mint élni és látni, hogy a város megmarad. Elégedetlenül kiáltott: „Most
azért Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem!”
„Igazad van-e hogy haragszol? - kérdezte az Úr. Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült
az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje
a rosszulléttől. Jónás nagyon örült a bokornak” (Jón 4:3-6).
Ezután az Úr szemléltető oktatást adott Jónásnak. „Isten azonban úgy intézte,
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hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon.
Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta:
jobb meghalnom, mint élnem!”
Isten ismét szólt a prófétához: „Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt: Igazam van! Haragszom mindhalálig!
Az Úr ezt mondta: Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet
nem te neveltél; amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg
ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer tízezer
ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között? És
ott a sok állat is!” (Jón 4:7-11).
Kuszáltan, megalázottan képtelen megérteni Isten célját Ninive megkímélésében. Jónás mégis teljesítette megbízatását, a nagy város megintését. Jóllehet a megjövendölt esemény nem következett be, az intő üzenet Istentől volt, és
megtörtént az, amit Isten el akart érni általa. Kegyelmének dicsősége megmutatkozott a pogányok között. Akik hosszú ideje”setétségben ültek, és a halálnak
árnyékában” „nyomorultan vasra verve”, „az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből és
a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte.” „Elküldte igéjét, meggyógyította,
és a sír mélyéről kimentette őket” (Zsolt 107:10, 13-14, 20).
Krisztus földi szolgálata alatt hivatkozott arra az eredményre, amelyet Jónás
prédikációja ért el Ninivében. E pogány központ lakóit összehasonlította azokkal, akik az Ő korában Isten népének vallották magukat. „Ninive férfiai - jelentette ki - feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a
nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására; ámde itt nagyobb van Jónásnál!” (Mt 12:41) Krisztus eljött a nyüzsgő világba, amely tele volt az üzleti
élet zajával és a kereskedők civódásával; ahol az emberek önmaguknak akartak
megszerezni mindent, amit csak tudtak. Krisztus eljött ide, és Isten harsonájaként hallatszott hangja a kavargás felett: „Mit használ ugyanis az embernek, ha
az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Mk 8:36).
Mint ahogy Jónás prédikálása jel volt a niniveieknek, ugyanúgy Krisztus prédikálása is jel volt az Ő nemzedékének. De mennyire másképpen fogadták most
az igét! Közömbösségük és gúnyolódásuk ellenére a Megváltó kitartóan dolgozott, amíg be nem fejezte küldetését.
Ez a tanítás Isten szolgáinak ma is szól. A nagy városoknak ma éppen olyan
szükségük van az igaz Isten tulajdonságainak és szándékainak megismerésére,
amint annak idején volt a niniveieknek. Krisztus követeinek meg kell ismertetniük az emberekkel a szem elől tévesztett nemesebb világot. A Szentírás tanítása szerint csak az a város marad meg, amelynek építője és alkotója Isten. A
hit szemével az ember megláthatja a menny küszöbét, amelyet eláraszt Isten
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dicsősége. Az Úr Jézus munkálkodó szolgái által szólítja fel az embert, hogy megszentelt vágyakozással törekedjen a soha el nem múló örökségre. Buzdítja, hogy
gyűjtsön kincset Isten trónjánál.
A városok lakóit gyorsan, biztosan és majdnem általánosan hatalmába ejti
a bűn, mert állandóan fokozódik a tudatos gonoszság. Annyira eluralkodott a
romlottság, hogy azt ember tolla nem képes leírni. Napról napra látjuk a viszály,
a megvesztegetés és a csalás újabb megnyilatkozásait. Minden nap meghozza a
maga csüggesztő beszámolóját az erőszakos és törvényellenes cselekményekről, az emberi szenvedéssel szembeni közömbösségről, az emberi élet brutális,
sátáni pusztításáról. Minden nap tanúskodik az elmebetegek, gyilkosságok és
öngyilkosságok szaporodásáról.
Sátán korszakról korszakra igyekszik az emberek elől elrejteni Jahve üdvöt hozó
tervét. Megkísérli eltakarni Isten törvényének nagyszerű elveit, a bennük feltárt
méltányosságot, irgalmasságot és szeretetet. Az ember büszkélkedik korunk csodás fejlődésével és felvilágosultságával. Isten azonban látja, hogy a föld tele van
gonoszsággal és erőszakossággal. Az ember azt mondja, Isten törvénye érvénytelen, a Biblia nem hiteles. Ennek következménye, hogy a bűn áradata oly mértékben söpör végig a világon, amire Noé és a hitehagyó Izráel kora óta nem volt példa. A nemeslelkűséget, szelídséget, kegyességet áruba bocsátják, hogy kielégítsék
tiltott dolgok utáni vágyukat. A nyerészkedésért elkövetett bűncselekmények sötét listája láttán a vér meghűl az emberben, és lelke rémülettel telik meg.
Istenünk az irgalom Istene. Hosszútűréssel és szerető szánalommal bánik törvénye áthágóival. Ma azonban, amikor az embereknek olyan sok alkalmuk van
a Szentírás kinyilatkoztatásából Isten törvényének megismerésére, a világegyetem nagy Ura nem nézheti nyugodtan a gonosz városok erőszakosságát és bűneit. Isten türelme a makacsul engedetlenkedőkkel szemben nemsokára véget ér.
Szükséges-e, hogy az embert meglepetésszerűen érje, amikor legfőbb Uralkodó hirtelen és váratlanul megváltoztatja bánásmódját az elbukott világ lakóival?
Csodálkozhat-e, amikor büntetés követi a törvényszegést és a fokozódó bűnt?
Meglepődhet-e azon, hogy Isten pusztulással és halállal sújtja azokat, akik csalással és megtévesztéssel jutottak nyereségükhöz? Sokan nem hajlandók Jahve
uralkodását elismerni, pedig Isten egyre nagyobb fénnyel világítja meg kívánalmait előttük. Inkább a menny kormányzása elleni lázadás elindítójának fekete
zászlaja alatt akarnak maradni.
Isten végtelenül türelmes. Elcsodálkozunk ezen a hosszútűrésen, ha arra gondolunk, hogy állandóan megsértjük szent parancsolatait. A mindenható Isten
fékezi saját magát, de kétségkívül meg fogja büntetni a gonoszokat, akik oly vakmerően dacolnak a Tízparancsolat jogos követelményeivel.
Isten próbaidőt ad az embernek; de Isten türelmének határa van és büntetése elkerülhetetlen. Az Úr hosszú ideig elnéző az emberekkel és a városokkal.
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Irgalmában figyelmezteti, hogy a menny haragjától megmentse őket. De eljön
az idő, amikor már nem hallgatja meg az irgalomért könyörgőket, és elpusztítja
az igazság világosságát állandóan visszautasító lázadókat, mert könyörületes velük és azokkal is, akiket befolyásolnának példájukkal.
Közel van az idő, amikor olyan gyötrelem lesz a világon, amelyet emberi balzsam nem tud gyógyítani. Isten visszavonja Lelkét. Tengeren és szárazon egyik
katasztrófa a másikat éri nagy gyorsasággal. Mily gyakran hallunk emberéletben
és anyagiakban nagy áldozattal járó földrengésekről és tornádókról, a tűz és víz
pusztításairól! Ezek az elemi csapások látszólag a természet megzavart, rendellenes erőinek szeszélyes kitörései, amelyeket az ember nem tud befolyásolni.
Belőlük azonban Isten szándékát olvashatjuk ki. Ezek is oly eszközök, amelyekkel
rá akarja ébreszteni az embert a veszélyre.
Isten szolgáit a nagy városokban ne csüggessze el a gonoszság, jogtalanság,
istentelenség, amellyel szembe kell nézniük, miközben a megváltás örömhírét
igyekeznek hirdetni. Az Úr ezeket a munkásokat ugyanazzal az üzenettel bátorítja, mint amelyet Pál apostolnak adott az elvetemült Korinthusban: „Ne félj,
hanem szólj és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni
és ártani neked, mert sok népem van ebben a városban” (ApCsel 18:9-10). A lelkek megmentésén fáradozók ne felejtsék el, hogy jóllehet sokan nem fogadják
meg Isten Igéje tanácsait, de nem az egész világ fordul el a menny világosságától
és igazságától; nem mindenki fordít hátat, amikor a türelmes, elnéző Megváltó
hívja. Minden városban, ha bűnnel és erőszakossággal van is tele, sok olyan ember van, akik megfelelő tanítással Krisztus követőivé válhatnak. Ezreket lehet így
a megmentő igazsággal elérni, és Krisztusnak mint személyes Megváltójuknak
elfogadására késztetni.
„Lelkem drága Jézusa,
Hozzád hajt a félelem,
Míg tombol a vad tusa
S nő a vész a tengeren.
Rejts el, rejts el, itt ne hagyj,
Míg eláll a fergeteg;
Biztonságos révet adj,
S majd fogadd el lelkemet!”
(Wesley Charles, 1740).
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PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (154-158. old.) NAÁMÁN

„Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez
a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.”
Benhadád, Szíria királya legyőzte Izráel seregeit. Akháb meghalt a csatában. Azóta a szíriaiak állandó határháborút viseltek Izráel ellen. Egyik portyázó
rabló hadjáratuk alkalmával egy fiatal leányt vittek el, aki fogságának országában „Naamán feleségének a szolgálója lett.” Ez a kislány otthonától távol raboskodott, de bizonyságot tett Istenről. Egyike volt azoknak, akik öntudatlanul
betöltötték azt a célt, amelyért Isten Izráelt népéül választotta. Amikor e pogány
házban szolgált, megszánta gazdáját. Visszaemlékezett Elizeus csodás gyógyításaira, és ezt mondta úrnőjének: „Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.” Tudta, hogy Elizeus men�nyei erőt kapott, és hitte, hogy ez az erő Naámánt is meggyógyíthatja.
A fogoly leány magatartása abban a pogány házban nagyszerűen tanúsítja,
milyen befolyása van a gyermekkorban kapott otthoni nevelésnek. Nincs szentebb az apák és anyák megbízatásánál. Gyermekeik gondozása és nevelése a
feladatuk. A szülőknek szerepük van gyermekeik szokásai és jelleme megalapozásánál. Példájuk és tanításuk jórészt meghatározza a gyermekek jövőjét.
Boldogok azok a szülők, akiknek az élete oly hűen tükrözi a mennyet, hogy
Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a gyermekekben; a
szülők, akiknek szerető gondoskodása, igazságos volta és türelme Isten szeretetét, igazságos voltát és türelmét tolmácsolja a gyermeknek. Mennyei Atyjuk
iránti szeretetre, bizalomra és engedelmességre oktatják a gyermekeket, amikor szüleik iránti szeretetre, bizalomra és engedelmességre tanítják őket. Azok
a szülők, akik ilyen ajándékban részesítik gyermeküket, drágább kincset adnak
nekik, mint a korszakok összes gazdagsága - kincset, amely maradandó, mint az
örökkévalóság.
Nem tudjuk milyen szolgálatot kell majd gyermekeinknek betölteniük. Lehet,
hogy életüket családi körben töltik el. Az is lehet, hogy köznapi pályára mennek,
vagy pogány országokban hirdetik az evangéliumot. De Isten mindannyiukat
misszionáriusnak hívja el, hogy a kegyelem üzenetét vigyék a világnak. Olyan nevelést kell kapniuk, amelynek segítségével önzetlen szolgálatban Krisztus mellé
tudnak állni.
Amikor ezt a héber kislányt szülei Istenről tanították, nem tudták, hogy mi
lesz a sorsa. De hűségesen teljesítették megbízatásukat, és gyermekük a szíriai
sereg fővezérének otthonában bizonyságot tett Istenről, akit megtanult tisztelni.
Naámán hallotta, mit mondott a kislány úrnőjének, és miután engedélyt kaPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (154-158. old.) NAÁMÁN
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pott a királytól, útra kelt, hogy gyógyulást keressen. „...vitt magával tíz talentom
ezüstöt és hatezer aranyat meg tíz rend ruhát.” Levelet is vitt, amit a szíriai király
küldött Izráel királyának, „amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik,
kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád
küldtem!” Amikor Izráel királya elolvasta a levelet,”megszaggatta a ruháját, és
ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld
ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és
lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem!”
A dolog híre eljutott Elizeushoz, és ezt üzente a királynak: „Miért szaggattad
meg ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta
Izráelben!”
„Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál.” Követ által a próféta azt mondta neki: „Menj, és fürödj meg hétszer a
Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!”
Naámán a mennyből jövő erő valamilyen csodás megnyilatkozását várta. „Én
azt gondoltam - mondta -, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja
Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meg�gyógyít a bélpoklosságból.” Önérzetét sértette a próféta azzal, hogy azt mondta,
fürödjék meg a Jordánban. Megalázva és csalódottan kiáltott fel: „Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan
eltávozott.”
Naámán büszkesége lázadt az ellen, hogy Elizeus szava szerint járjon el. A
szíriai fővezér által említett folyókat széppé tették a környező ligetek, és az emberek özönlöttek e szép folyók partjára, hogy ott imádják bálványisteneiket.
Naámánnak nem jelentett volna olyan mélységes megalázkodást, ha lemegy az
egyik folyóhoz azok közül. De csak akkor gyógyulhatott meg, ha a próféta különleges utasításai szerint cselekszik. Csak készséges engedelmesség hozhatja meg
a kívánt eredményt.
Naámánt kérlelték szolgái, hogy hajtsa végre Elizeus utasítását. „...ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább
megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz.”Mindez
próbára tette Naámán hitét. Büszkesége és hite küzdött egymással, és a hit győzött. A gőgös szíriai megalázta magát, és engedelmesen meghajolt Jahve kinyilatkoztatott akarata előtt. Hétszer megmártotta magát a Jordánban „az Isten
emberének a kívánsága szerint” és Isten megtisztelte hitét. „Akkor újra tiszta
lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.”
Hálásan „visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez” ezzel a vallomással: „Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben.”
A kor szokása szerint Naámán kérte Elizeust, hogy drága ajándékot fogadjon
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el. A próféta azonban visszautasította. Nem fogadhatott el fizetséget azért az
áldásért, amelyet az irgalmas Isten árasztott. „Az élő Úrra mondom, ...hogy nem
fogadok el semmit! Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt.”
„Akkor ezt mondta Naamán: Ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár öszvér elbír, mert nem készít többé szolgád sem égőáldozatot, sem véresáldozatot más istennek, csak az Úrnak! Csak
azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én uram
bemegy Rimmón templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmón templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmón
templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak!”
És monda néki Elizeus: „Menj el békével!”
Géházinak, Elizeus szolgájának, az évek során alkalma nyílt arra, hogy a gazdája életét és munkáját jellemző önmegtagadó lelkületre eljusson. Kiváltsága volt,
hogy nemes lelkű zászlóvivő váljék belőle az Úr seregében. Régóta megkaphatta
volna a menny legnagyszerűbb ajándékait, de elfordult tőlük és helyettük a
világi gazdagság hitvány csillogását kívánta. Most kapzsi lelkének titkolt vágyai
arra késztették, hogy engedjen a mindent elsöprő kísértésnek. „Lám - okoskodott magában -, az én uram kímélte ezt az arámi Naamánt, és nem fogadta
el tőle, amit hozott. ...utánafutok, hogy kapjak tőle valamit!” Így történt, hogy
titokban utánafutott Géházi Naámánnak.
„Amikor Naamán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment,
és ezt kérdezte: Jól vagytok? Az így felelt: Jól.” Ekkor Géházi előre megfontoltan hazudott. „De uram ezt az üzenetet küldi: Éppen most érkezett hozzám két
prófétatanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt és
két rend ruhát. Naamán ezt mondta: Kérlek, fogadj el két talentumot! Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával
együtt” szolgákat bízott meg, hogy vigyék a kincset.
Amikor Géházi Elizeus otthonához közeledett, elbocsátotta a szolgákat, majd
pedig elrejtette az ezüstöt és a ruhákat. Ezután „...bement, és ura elé állt”, és
hogy elkerülje a dorgálást, újból hazudott. A próféta érdeklődésére: „Honnan
jössz, Géhazi?” ezt válaszolta: „Nem járt a te szolgád sehol sem.”
Ezután jött a szigorú ítélet, jelezve, hogy Elizeus mindent tud. „Nem igaz! Az
én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment - mondta
-. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerezz, és ruhákat, olajfákat és
szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy? Ragadjon rád és
ivadékodra Naamán bélpoklossága örökre!” A vétkes férfit gyorsan utolérte a
büntetés. Géházi „poklosan ment ki előle, mint a hó.”
Komoly tanulságokat vonhatunk le annak az embernek esetéből, akinek Isten
nagy és szent kiváltságokat adott. Géházi eljárása arra szolgált, hogy botránykövet helyezzen Naámán útjába, akinek lelkébe csodálatos fény világított be,
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és hajlott az élő Isten szolgálatára. Géházi csalására nem lehetett mentséget
felhozni. Halála napjáig bélpoklos maradt, megátkozva Istentől és kerülve embertársaitól.
„Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot
beszél” (Péld 19:5). Az ember gondolhatja, hogy gonosz cselekedeteit el tudja
rejteni az emberek elől, de Istent nem lehet megtéveszteni. „Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő
szeme előtt” (Zsid 4:13). Géházi azt gondolta, hogy becsaphatja Elizeust. Isten
azonban megjelentette prófétájának, amit Géházi Naámánnak mondott, és minden részletét annak, ami a két ember között lejátszódott.
Az igazság Istentől van; a csalás számtalan formája pedig Sátántól. Aki bármilyen vonatkozásban letér az igazság egyenes útjáról, az kiszolgáltatja magát a
gonosz hatalmának. Akik Krisztustól tanultak, azoknak nincs részük „a sötétség
haszontalan cselekedeteiben” (Ef 5:11). Beszédükben egyszerűek, őszinték és
igazak - amilyen az életük -, mert a szentekkel való közösségre készülnek, akiknek szájában nincs álnokság. (Lásd: Jel 14:5.)
Századokkal azután, hogy Naámán gyógyult testtel és megtért lélekkel vis�szatért otthonába, a Megváltó utalt e szíriai csodálatos hitére. Tanulságul állította mindazok elé, akik vallják, hogy Istent szolgálják. „Sok leprás volt Izráelben
Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán” (Lk
4:27). Isten sok izráeli bélpoklost hagyott betegen, mert hitetlenségük elzárta
őket attól, ami javukat szolgálta volna. Isten úgy látta, hogy ez a pogány főember, aki hű ahhoz, amit helyesnek hisz, és érzi tehetetlenségét, méltóbb áldásaira, mint Izráel nyomorultjai, akik semmibe vették és lebecsülték Istentől kapott
kiváltságaikat. Isten munkálkodik azokért, akik értékelik kegyelmi ajándékait, és
felfogják a mennyből kapott világosságot.
Ma is minden országban vannak őszinte emberek. A menny rájuk sugározza
fényét. Ha hűségesen cselekszik azt, amit kötelességüknek tartanak, nagyobb
világosságot kapnak, amíg - az Ószövetség Naámánjához hasonlóan - ők is erre
a meggyőződésre jutnak: Nincs más Isten az egész földön.
Minden őszinte lélek, „...aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az
Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!” „Soha senki sem hallotta, fülébe nem
jutott, szemével nem látta, hogy volna isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne
bízókért. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol... „ (Ézsa 50:10; 64:3-4).
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Izráel fiai között, akiket a hetvenéves fogság kezdetén fogolyként vittek Babilonba, voltak Krisztusban hivő hazafiak, olyanok, akik sziklaszilárdan ragaszkodtak elveikhez, akiket nem rontott meg az önzés, hanem készek voltak minden
áron Isten megdicsőítésére. Nekik fogságuk földjén kellett véghez vinniük Isten
szándékát, hogy a pogány népek is részesüljenek a Jahve megismeréséből fakadó áldásokban. Isten képviselői voltak. Nem alkudhattak meg a bálványimádókkal; az élő Isten imádóiként vallott hitüket és nevüket nagy megtiszteltetésként
hordozták. Jólétben és viszontagságok között megdicsőítették Istent, Isten is
megbecsülte őket.
Az a tény, hogy Jahve imádói foglyok voltak Babilonban, és Isten házának edényeit a babiloni istenek templomában helyezték el, a győztesek ezt dicsekvően
idézték annak bizonyításaként, hogy vallásuk és szokásuk a héberek vallása és
szokása felett áll. De pontosan ebben a megalázásban, amelyet a zsidók Istentől
való elfordulása hívott ki, bizonyította be Isten Babilonnak a maga felsőbbségét,
kívánalmai szentségét és az engedelmesség áldásait. E bizonyságtételeket pedig
csak a hozzá hűségesek által adhatta.
Dániel és három társa is azok között volt, akik megőrizték Isten iránti hűségüket. Különösen szép példát mutattak arra, hogy mivé válhat az az ember, aki szövetségre lép a bölcsesség és hatalom Istenével. Ezeket a királyi ágból származó
ifjakat viszonylag egyszerű zsidó otthonukból a legfényesebb városba, és a világ
legnagyobb királyának udvarába vitték. Nabukodonozor azt mondta „főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izráel fiai közül királyi és nemesi
vérből való, vagy nemes származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az
ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi
palotában” szolgáljanak neki.
„Voltak közöttük júdaiak is: Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá.” Nabukodonozor észrevette, hogy rendkívüli képességek szunnyadnak e fiatalokban, és
elhatározta, kiképezteti őket birodalma fontos tisztségeinek betöltésére. Hogy
teljesen alkalmasak legyenek feladatukra, úgy rendelkezett, tanulják meg a káldeusok nyelvét. Három évig biztosította nekik a birodalom fejedelmei számára
nyújtott kivételes tanulási lehetőségeket.
Dániel és társai nevét Aspenáz a káldeus istenségekre emlékeztető nevekre változtatta. A héber szülők nagy jelentőséget tulajdonítottak a gyermekeknek adott
neveknek. A név sok esetben olyan jellemvonásokat jelzett, amelyeket a szülők
szerettek volna gyermekeikben később látni. Az udvarmesterek fejedelme, akinek gondjaira bízták a fogoly fiatalokat, „neveket adott nekik: Dánielt Baltazárnak,
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Hananját Sadraknak, Mísáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte”.
A király nem kényszerítette a héber ifjakat hitük megtagadására és a bálványimádás melletti állásfoglalásra, de remélte, hogy fokozatosan sikerül ezt elérnie.
Arra számított, hogy a bálványimádásra jellemző nevek viselése, a bálványimádó szokásokkal való naponkénti szoros kapcsolatuk és a pogány istentisztelet
csábító rítusainak hatása ráveszi őket népük vallásának megtagadására és így
részt vesznek a babiloni bálványimádásban.
Pályafutásuk legelején jellemük döntő próbáját kellett kiállniuk. A király úgy
intézkedett, hogy az asztaláról származó étel és bor legyen ételük és italuk. Így
akart kifejezést adni jóindulatának és sorsuk iránti érdeklődésének. Mivel azonban a király asztaláról egy részt a bálványoknak áldoztak, az bálványimádásra
szentelt étel volt. Aki abból evett, az hódolattal adózott Babilon isteneinek. Dánielnek és társainak Jahve iránti hűségük tiltotta ezt a hódolatot. Azzal is megtagadták volna hitüket, ha csak színlelik, hogy esznek az ételből és isznak a borból,
mert ezáltal a pogányság mellett foglalnak állást, Isten törvénye alapelveit pedig
meggyalázzák.
Nem kockáztatták azt a gyengítő, tompító befolyást, amit a fényűzés és kicsapongás gyakorol a fizikai, szellemi és lelki fejlődésre. Ismerték Nádáb és Abihu
történetét, akiknek részegségéről és annak következményeiről szóló feljegyzést
megörökítették a mózesi könyvek pergamen lapjai. Tudták, hogy fizikai és értelmi képességeikre káros hatással lenne a bor fogyasztása.
Dánielt és társait szüleik szigorú mértékletességre nevelték. Megtanulták:
Isten számon kéri képességeiket és ezért nem csorbíthatják, nem gyengíthetik
erőiket. Ez a nevelés őrizte meg Dánielt és társait Babilon királyi udvarának rontó hatásai között. Erős kísértések környékezték őket az erkölcstelen és fényűző
királyi udvarban, de ezek az ifjak romlatlanok maradtak. Semmilyen hatalom
és semmilyen befolyás nem tudta őket eltéríteni azoktól az elvektől, amelyeket
kora ifjúságukban Isten Igéjéből és műveiből megtanultak.
Ha Dániel akarta volna, találhatott volna jól hangzó mentséget a mértékletesség szigorú szokásainak elhagyására. Érvelhetett volna azzal, hogy a király
jóindulatától függ, és az ő hatalmában van, kénytelen enni a király ételéből és
inni borából; a menny tanításához való ragaszkodásával megsértené a királyt,
és elvesztené társadalmi helyét, és életét. Ha viszont az Úr parancsát semmibe
veszi, megőrzi a király pártfogását, s kulturális előnyöket és kitüntető földi lehetőségeket biztosít magának.
Dániel azonban nem habozott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint
a legnagyobb földi hatalmasság kegye - drágább, mint maga az élet. Elhatározta, hogy szilárdan őrzi feddhetetlenségét, történjék bármi. „...elhatározta,
hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott
inni.” És három társa vele tartott.
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A héber fiatalok nem vakmerőségből, hanem Isten iránti szilárd bizalomból
jutottak erre az elhatározásra. Nem akartak különcködni; de inkább azt választották, mintsem szégyent hozzanak Istenre. Ha engednek a körülmények kényszerének, és egyezséget kötnek a bűnnel, elveik feladása gyengíti a jó iránti érzéküket, és csökkenti a bűnnel szembeni irtózásukat. Az első hibás lépés további
helytelen lépéshez vezet, mígnem megszakad a mennyel való kapcsolatuk, és
elsodorja őket a kísértés.
„Isten a főudvarmestert jóindulatra és szeretetre indította Dániel iránt...” és
kérését - hogy ne kelljen magát megfertőztetnie - érdeklődéssel hallgatta, de
habozott, hogy teljesítse-e. „Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett
így ételetekről és italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok,
mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál!”
Dániel azután a felügyelőhöz fordult, akinek különös gondjaira bízta az udvarmesterek fejedelme a héber ifjakat. Arra kérte, hogy mentse fel őket a király
étele és itala fogyasztása alól. Kérte, hogy tegyen próbát tíz napig. Ez alatt kapjanak a héber ifjak egyszerű ételeket, míg társaik a királyi csemegéből esznek.
A felügyelő beleegyezett, bár félt, hogy e kérés teljesítése miatt magára
vonja a király haragját. Dániel pedig tudta, hogy nyert ügye van. A tíznapos
próba végén az udvarmesterek fejedelme az ellenkezőjét tapasztalta annak,
mint amitől félt. „...szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek.” Személyes megjelenésükben a héber ifjak
feltűnő fölényt mutattak társaikkal szemben. Ennek eredményeképpen Dánielnek és társainak megengedték, hogy folytassák egyszerű étrendjüket tanulmányuk egész ideje alatt.
A héber ifjakat három évig tanították „a káldeusok írására és nyelvére.” Ez
alatt szilárdan megőrizték Isten iránti hűségüket és hatalmába vetett bizalmukat.
Önmegtagadó szokásaikhoz céltudatosság, szorgalom és állhatatosság járult.
Nem hiúságból vagy becsvágyból kerültek a király udvarába, azok társaságába,
akik nem ismerték és nem félték Istent. Foglyok voltak idegen országban, ahova
a végtelen Bölcsesség helyezte őket. Az otthon hatásaitól és a szent kapcsolatoktól elszakítva is igyekeztek becsületesen helytállni, hogy elnyomott népüknek megbecsülést szerezzenek, Istent pedig - akinek szolgáltak - megdicsőítsék.
Az Úr elismeréssel figyelte a héber ifjak állhatatosságát, önmegtagadását,
tiszta szándékait; és áldása kísérte őket. „Megadta az Isten, hogy előrehaladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett
a látomások és az álmok magyarázatához is”. Teljesült az ígéret: „...akik engem
dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek...” (1Sám 2:30). Mivel Dániel rendíthetetlen bizalommal kapaszkodott Istenbe, a prófétaság lelkét kapta. Míg az udvari élet kötelezettségeiben emberektől kapott eligazítást, Isten megtanította
a jövő titkainak megértésére és arra, hogy az idők végéig tartó világtörténelmi
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eseményeket milyen képekben és szimbólumokban foglalja írásba az eljövendő
nemzedékek számára.
Amikor elérkezett az ifjak tanulmányi vizsgáztatásának ideje, a hébereket az
udvari szolgálat más jelöltjeivel együtt hallgatták meg. De „egysem akadt több
közöttük olyan, mint Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá.” Éles felfogásuk, sokrétű
ismeretük, választékos és szabatos beszédük tanúskodott értelmi képességeik
romlatlanságáról és elevenségéről.”...bölcsesség és értelem dolgában tízszerte
okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál.”
„...a király szolgálatába álltak.”
Babilon királyi udvarában minden ország képviseltette magát tehetséges, természetes képességekkel gazdagon megáldott, a világ által nyújtható legnagyobb
műveltséget elsajátított emberekkel. A héber ifjak kiváltak mindannyiuk közül.
Fizikai erőben és szépségben, szellemi frissességben és irodalmi műveltségben
utolérhetetlenek voltak. Egyenes tartásuk, határozott, rugalmas járásuk, tiszta tekintetük, józan gondolkodásuk, kellemes leheletük helyes szokásaikról és
olyan emelkedettségről tanúskodtak, amellyel a természet tünteti ki azokat, akik
törvényeinek engedelmeskednek.
Dániel és társai sokkal eredményesebbek voltak a babiloni tudományok elsajátításában, mint tanulótársaik. Tudásuk azonban nem a véletlen műve volt.
Tudásukat a Szentlélek irányításával szerezték, miközben lelkiismeretesen használták képességeiket. A Bölcsesség Forrásával léptek kapcsolatba, és Isten ismeretét tették művelődésük alapjául. Hittel könyörögtek bölcsességért, és imájuk
szellemében éltek. Úgy éltek, hogy Isten megáldhatta őket. Kerülték azt, ami
gyengítette képességeiket, és megragadtak minden alkalmat, hogy a tudomány
valamennyi ágában jártasságra tegyenek szert. Olyan életelveket követtek, amelyekkel együtt járt értelmi képességeik fejlődése. Tudásuk gyarapításának egyetlen célja volt: Isten megdicsőítése. Megértették, hogy csak tiszta értelemmel
és krisztusi jellemmel képviselhetik az igaz vallást a pogányság hamis vallásai
között. Maga Isten volt a tanáruk. Szüntelen imádkoztak, lelkiismeretesen tanultak, a Láthatatlannal kapcsolatban voltak; Istennel jártak, mint Énok.
Semmilyen munkában sem érhetünk el igazi sikert véletlenül vagy végzetszerűen. Az eredmény Isten gondviselésének műve, a hit, a józanság, a megfontoltság, az erkölcsi tisztaság és a kitartás jutalma. A nagyszerű értelmi képesség
és az erkölcsös viselkedés nem a véletlen eredménye. Isten ad alkalmakat, de a
siker azon múlik, hogy miként használjuk ki őket.
Mialatt Isten munkálta Dánielben és társaiban „mind az akarást, mind a
cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Fil 2:13), ők is munkálkodtak saját
üdvösségükön. Így valósul meg az együttműködés mennyei elve, ami nélkül
nincs igazi siker. Az emberi erőfeszítés eredménytelen a mennyei erő nélkül; és
emberi igyekezet nélkül a menny nem sokat tehet értünk. Isten kegyelme úgy
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lesz a miénk, ha a magunk részét megtesszük. Isten azért adja kegyelmét, hogy
munkálja bennünk az akarást és a cselekvést, de sohasem helyettesíti saját erőfeszítésünket.
Ahogy az Úr együttműködött Dániellel és társaival, úgy fog együttmunkálkodni azokkal, akik igyekeznek akaratát véghezvinni. Szentlelkével erősít minden igaz szándékot, minden nemes elhatározást. Akik az engedelmesség útján
járnak, számos akadályba ütköznek. A világ erős, szövevényes befolyásával magához kötheti őket. De az Úr hatástalanítani tud minden olyan erőt, amely választottai elbuktatására irányul. Az Ő erejével győzhetnek minden kísértésen,
küzdhetnek le minden nehézséget.
Isten kapcsolatba hozta Dánielt és társait Babilon nagyjaival, hogy a bálványimádó nép között képviseljék jellemét. Hogy lettek alkalmassá ily magas bizalmi
állásra és megtisztelő helyre? A kis dolgokban való hűségük meghatározta egész
életük irányát. Megdicsőítették Istent a súlyosabb kötelezettségekben éppúgy,
mint a legapróbb feladatokban.
Ahogy Isten elhívta Dánielt, hogy bizonyságot tegyen róla Babilonban, ugyanúgy hív el minket is, hogy tanúi legyünk ma a világban. Azt akarja, hogy mutassuk be az embereknek országa elveit az élet legkisebb és legnagyobb dolgaiban
egyaránt. Sokan valami nagy feladatra várnak, de napról napra elszalasztják azokat az alkalmakat, amikor megmutathatnák Isten iránti hűségüket. Nem végzik el teljes szívvel az élet kis feladatait. Mialatt valami nagy feladatra várnak,
amellyel bebizonyíthatnák feltételezett nagy tehetségüket és így kielégíthetnék
becsvágyukat - elmúlik az életük.
Az igazi keresztény életében nincsenek lényegtelen dolgok. A Mindenható
szemében minden feladat fontos. Az Úr pontosan felméri a szolgálat minden
lehetőségét. A nem használt képességeket éppúgy számon kéri, mint a felhasználtakat. Számot kell adnunk arról is, amit meg kellett volna tennünk, de nem
tettünk, mert képességeinket nem használtuk Isten megdicsőítésére.
A nemes jellem nem a véletlen műve. Nem tulajdonítható a Gondviselés különös kegyeinek vagy áldásainak. A nemes jellem önfegyelem eredménye. Akkor
alakul ki, ha lényünkben a magasabb rendű uralja az alacsonyabb rendűt, ha
énünket Isten és embertársaink szolgálatára szenteljük.
A héber ifjaknak a mértékletességi elvek iránti hűsége által Isten szól napjaink ifjúságához. Szükség van olyan emberekre, akik Dánielhez hasonlóan bátran
helytállnak az igazság ügye mellett. Tiszta szívre, határozott cselekvésre, rettenthetetlen bátorságra van szükség, mert a bűn és az erkölcsi tisztaság közötti harc
szakadatlan éberséget igényel. Sátán minden egyes lélekhez az étvágy kielégítésére csábító sokféle kísértéssel közeledik.
A test nagyon fontos eszköz az értelem és a lélek fejlődésén keresztül a jellem
kialakításában. Ezért a lelkek ellensége kísértéseivel az ember fizikai képességeit
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akarja gyengíteni és eltorzítani. Az itt elért sikerein keresztül Sátán sokszor az
ember egész lényét foglyul ejti. A fizikai mivoltunkban rejlő hajlamok minden
bizonnyal romlást és halált hoznak, ha nem kerülnek magasabb rendű képességeink uralma alá. Testünket lényünk magasabb rendű képességei kell uralják. Az
akarat uralkodjék az indulatokon, az akarat pedig legyen Isten uralma alatt. Az
Isten kegyelme által megszentelt értelemnek, e nagyszerű képességnek uralma
alatt kell tartania az életet. Értelmünk, fizikai állóképességünk és életünk hos�sza változhatatlan törvényektől függ. E törvények iránti engedelmesség által az
ember legyőzheti önmagát, saját hajlamait, győztes lehet harcában az „erők és
hatalmak”, „a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a
mennyei magasságban vannak” (Ef 6:12).
Az evangéliumot jelképező ősi rítusban nem lehetett hibás áldozatot vinni
Isten oltárára. Az áldozatnak, amely Krisztust szimbolizálta, hibátlannak kellett
lennie. Isten utal erre Igéjében, hogy gyermekeinek - „szent és feddhetetlen”
„élő... áldozat”-nak kell lenniük (Ef 5:27; Róm 12:1).
Ezek a derék héber ifjak hozzánk hasonló természetű emberek voltak, de a
babiloni udvar csábító hatásai ellenére szilárdan álltak, mert végtelen erőre támaszkodtak. Bennük a pogány nép Isten jóságát, áldásait és Krisztus szeretetét
szemlélhette. Életük példát mutat arra, hogy miként diadalmaskodik az elv a kísértésen, a tisztaság a romlottságon, az imádságos élet és hűség a hitetlenségen
és a bálványimádáson.
A dánieli lelkületre napjaink ifjúsága is szert tehet. Meríthetnek ugyanabból
az erőforrásból, ugyanúgy uralkodhatnak önmaguk felett, és életükben megmutatkozhatnak ugyanazok a kegyelmi ajándékok éppoly kedvezőtlen körülmények
között is. Ha bűnre csábító környezetben élnek is, különösen nagyvárosainkban,
ahol az érzéki örömök minden formája hívogat, Isten kegyelméből szilárdak lehetnek abban a szándékukban, hogy megdicsőítik az Úr nevét. Erős elhatározással és éberen őrködve ellen tudnak állni a lelkük ellen támadó minden kísértésnek. De csak azok győznek, akik a jót magáért a jóért akarják cselekedni.
Mily nagyszerű életmű volt e nemes lelkű hébereké! Amikor búcsút mondtak
a szülői háznak, aligha gondolták, hogy milyen magasztos sors vár rájuk. Rendületlen hűséggel engedelmeskedtek a mennyei vezetésnek, és Isten megvalósíthatta általuk szándékát.
Azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten e fiatalok útján feltárt, ki
akarja nyilatkoztatni a ma ifjúsága által is. Dánielnek és társainak élete mutatja,
hogy mit cselekszik Isten azokért, akik átadják magukat néki, és teljes szívvel
igyekeznek véghezvinni szándékát.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
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Ez az álom” - mondta magabiztosan Dániel. A király, aki feszülten figyelt minden részletre, tudta, hogy ez az az álom, amely annyira nyugtalanította. Ezért
nyitott szívvel és jóindulattal várta a magyarázatot is. A királyok Királya nagy igazságot akart közölni Babilon uralkodójával. Isten kinyilatkoztatta, hogy hatalma
van a világ országain - olyan hatalma, amellyel trónra emel, és megfoszt trónjuktól királyokat. Nabukodonozornak rá kellett ébrednie a menny iránti felelősségére. A jövő eseményei, melyek az idők végéig nyúlnak, nyilvánvalóvá lettek előtte.
„Ó király, királyok királya, akinek a menny Istene királyságot, hatalmat, erőt
és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett: te vagy az aranyfej!
De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig
egy harmadik királyság, rézből való, amely az egész földön uralkodik.
A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és
szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat.
Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak.
Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből,
ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny
lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel.
Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot,
amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Ös�szetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzá
nyúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A
nagy Isten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond
ez az álom, és bizonyos a magyarázata.”
A király meg volt győződve arról, hogy az álom azt jelenti, amit Dániel mondott. Alázattal és megilletődve, „arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt.” Így
szólt: „Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, a királyok ura és a titkok feltárója,
ezért tudta feltárni ezt a titkot.”
Nabukodonozor visszavonta a bölcsek elpusztítására kiadott rendeletét.
Megmenekültek, mert Dániel kapcsolatban volt a titkok Kinyilatkoztatójával. A
király pedig „nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki,
majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek előjárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Sadrakot, Mésakot és Abédnegót rendelje
szolgálatba Babilon városában; Dániel pedig a királyi udvarban maradt.”
Az emberiség történelmét megörökítő krónikák úgy tüntetik fel, hogy a nemPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (308-311. old.) NABUKODOZONOR ÁLMA
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zetek fejlődése, birodalmak emelkedése és bukása az emberi akarat és vitézség
függvénye, és az események alakulását nagymértékben emberek hatalma, becsvágya és szeszélye határozza meg. Isten Igéje azonban félrehúzza a függönyt,
és az emberi érdekek, hatalmak és indulatok minden pro és kontra ténykedése
fölött, mögött és általuk meglátjuk a végtelen irgalmú Isten munkáját, aki csendben, türelmesen viszi véghez a maga szándékát.
Pál apostol páratlanul szép és kedves szavakkal tárta Athén bölcsei elé, hogy
mi volt Isten célja a teremtéssel, valamint a fajok és népek felosztásával. „Az
Isten, aki teremtette a világot - mondta az apostol -, ...az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta
elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják... „ (ApCsel 17:24, 26-27).
Isten világossá tette, hogy akik akarnak, „a szövetség kötelékébe” (Ez 20:37)
léphetnek. A teremtéssel az volt a szándéka, hogy a föld benépesüljön olyan
lényekkel, akiknek a léte áldás lesz önmaguk és egymás számára, Teremtőjüknek pedig dicsőségére. Mindenki, aki akar, azonosulhat ezzel a szándékkal. Róluk szól: „a nép, amelyet magamnak formáltam... hirdesse dicséretemet!” (Ézsa
43:21).
Isten közölte törvényében azokat az elveket, amelyek mind az egyének, mind
a nemzetek boldogságának igazi alapjai. Mózes kinyilatkoztatta erről a törvényről a zsidóknak: „...az által lesztek bölcsek és értelmesek...” „Mert nem üres beszéd az számotokra, hanem életet jelent nektek...” (5Móz 4:6; 32:47). Az Izráel
számára megígért áldásokat Isten azonos feltételekkel és azonos mértékkel biztosítja minden népnek és minden egyes embernek a hatalmas ég alatt.
Évszázadokkal azelőtt, hogy egyes népek a cselekvés színterére léptek, a mindentudó Isten átfogva tekintetével a korszakokat, megjövendölte a világbirodalmak emelkedését és bukását. Isten kinyilatkoztatta Nabukodonozornak, hogy a
babiloni birodalom elbukik, és egy második birodalom támad, amelynek szintén
lesz próbaideje. Annak a dicsősége is elmúlik, mert nem az igaz Istent dicsőíti, és
egy harmadik birodalom lép helyébe, de az is letűnik, és a negyedik, amely erős,
mint a vas, leigázza a világ népét.
Ha Babilon urainak - a leggazdagabb birodalom uralkodóinak -, gondjuk lett
volna Jahve tiszteletére, a tőle kapott bölcsesség és hatalom hozzá kötötte és
erősen tartotta volna őket. De ők csak akkor menekültek Istenhez, amikor nyugtalanok és tanácstalanok voltak. Ilyenkor - mivel nagy embereik nem segítettek
rajtuk - Dánielhez hasonló embereknél kerestek segítséget; akikről tudták, hogy
az élő Istent tisztelik, és Isten is tiszteli őket. Hozzájuk fordultak, hogy fejtsék
meg nékik a Gondviselés titkait; mert jóllehet a büszke Babilon urai értelmes
emberek voltak, de törvényszegésük miatt oly messzire sodródtak Istentől, hogy
nem tudták felfogni a jövőjüket érintő kinyilatkoztatásokat és intéseket.
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Isten Igéjének tanulója a nemzetek történelmében megláthatja az isteni
jövendölések szó szerinti teljesedését. Babilon végül összeomlott, darabokra
hullott és semmivé lett, mert uralkodóik jólétükben azt gondolták, hogy nem
függnek Istentől, és országuk dicsőségét emberi eredménynek tulajdonították.
A médó-perzsa birodalmat a menny azért sújtotta haragjával, mert Isten törvényét lábbal tiporta. Az Úr félelme nem talált helyet a nép többségének szívében.
Elharapódzott a gonoszság, istenkáromlás és romlottság. Az utána következő birodalmak még becstelenebbek, még erkölcstelenebbek voltak, és erkölcsi értékük mértéke egyre mélyebbre süllyedt.
A föld minden uralkodója a mennytől kapja hatalmát, és sikere azon múlik,
hogyan használja azt. Mindegyikükhöz szól a mennyei Vigyázó: „Én öveztelek föl,
noha nem ismertél” (Ézsa 45:5). Mindegyikük számára létkérdés, hogy levonja-e
a tanulságot a Nabukodonozorhoz intézett szavakból: „Hagyj fel vétkeiddel, légy
igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel! Így boldogan
élhetsz sokáig” (Dán 4:24).
Aki megérti ezeket a dolgokat - megérti azt is, hogy „az igazságosság felmagasztalja a népet;” hogy”...igazság teszi szilárddá a trónt,” és „...szeretet támogatja trónját” (Péld 14:34; 16:12; 20:28). Aki felismeri ezeknek az elveknek
megvalósulását, amikor megmutatkozik Isten hatalma - annak hatalma, aki „királyokat taszít el és királyokat támaszt” -, az megérti a történelem filozófiáját.
Ez csak Isten szavában tárul fel világosan. Isten megmutatja benne, hogy a
népek erőssége - éppúgy, mint az egyéneké - nem azokban a lehetőségekben
és adottságokban rejlik, amelyek látszat szerint legyőzhetetlenekké teszik őket;
nem is elismert nagyságukban található. Erősségük mércéje az a hűség, amel�lyel betöltik Isten szándékát.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
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Honnan tudta ez a pogány király, hogy milyen az Isten? A Babilonban bizalmi
állást betöltő héber foglyok életükkel és jellemükkel képviselték előtte az igazságot. Amikor számot kellett adniuk hitükről, ezt tétovázás nélkül megtették. Világosan és egyszerűen mutatták be az igazság alapelveit. Így tanították környezetüknek Istent, akit imádtak. Beszéltek Krisztusról, az eljövendő Megváltóról, és a
tűz közepén levő negyedik férfi alakjában a király felismerte az Isten Fiát.
Elfelejtve saját nagyságát és méltóságát, Nabukodonozor leszállt trónjáról, a
kemence szájához ment és így kiáltott:”Sadrak, Mésak és Abédnegó, szolgái a
felséges Istennek! Jertek ki, jöjjetek ide!”
Sidrák, Misák és Abednégó sértetlenül jött ki a roppant tömeg elé. Megváltójuk vigyázott rájuk jelenlétével, hogy bajuk ne essék, és csak kötelékeik égtek
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meg. „Az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei
pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála
sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem járta
át őket.”
Elfelejtve a nagy pompával felállított aranyszobrot, az emberek féltek és remegtek az élő Isten jelenlétében. „Áldott legyen a Sadrak, Mésak és Abédnegó
Istene, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak.
Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk
Istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük.”
E nap élménye Nabukodonozort ily rendelet kiadására késztette: „...aki nem
tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnegó Istenét, azt vágják darabokra, bármilyen
nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombbá! Mert
nincs más isten - indokolta -, aki így meg tud szabadítani.”
Babilon királya ilyen és hasonló szavakkal akarta a föld minden népének tudomására hozni azt a meggyőződését, hogy a héberek Istene hatalmánál és tekintélyénél fogva egyedül méltó a legfőbb imádatra. Istennek tetszett, hogy a
király igyekezett tiszteletet tanúsítani iránta, és megvallotta hódolatát a babiloni
birodalom előtt.
A király helyesen tette, hogy nyilvánosan megvallotta meggyőződését, és
igyekezett a menny Istenét minden más isten fölé magasztalni. Amikor azonban
megpróbált alattvalóitól hasonló hitvallomást és hasonló tiszteletadást kikényszeríteni, túllépte földi uralkodói jogkörét. Éppúgy nem volt joga - sem polgári,
sem erkölcsi vonatkozásban - halállal fenyegetni embereket azért, mert nem
tisztelik Istent, mint ahogy nem volt joga tűzbe vettetni azokat, akik nem voltak
hajlandók imádni az aranyszobrot. Isten soha nem kényszeríti engedelmességre
az embert. Mindenkinek szabad döntésére bízza, hogy kit akar szolgálni.
Hű szolgái megszabadításával az Úr kinyilatkoztatta, hogy az elnyomottak
mellé áll, és rendreutasít minden földi hatalmat, amely fellázad a menny tekintélye ellen. A három héber ifjú Babilon egész népe előtt megvallotta hitét
Abban, akit imád. Istenre hagyatkoztak. A próba idején megemlékeztek az ígéretről: „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak
el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg” (Ézsa 43:2).
Így Isten mindenki szeme láttára csodálatosan megtisztelte az élő Igébe vetett
hitüket. Bámulatos szabadulásuk hírét sok országba elvitték a különböző népek
képviselői, akiket Nabukodonozor meghívott a szobor felszentelési ünnepségére. Gyermekei hűsége által Isten megdicsőült az egész földön.
Fontos tanulságokat kell levonnunk abból, ami a héber ifjakkal Dura mezején
történt. Napjainkban Isten számos szolgája - bár ártatlan - szenved majd olyan
emberek kezétől megalázást és meggyalázást, akiket Sátán iriggyé és vallásában
vakbuzgóvá tesz. Különösen azok ellen gerjednek haragra, akik megszentelik a
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negyedik parancsolatban foglalt szombatot. Végül pedig egyetemes rendelettel
halálra méltónak ítélik őket.
Az Isten népe előtt álló gyötrelmes idő megingathatatlan hitet igényel. Meg
kell mutatniuk, hogy imádatuknak Ő az egyedüli tárgya, és semmilyen áron, még
az életük árán sem lehet őket rábírni arra, hogy akár egy kicsit is kiegyezzenek a
hamis imádattal. A hűséges szív számára az örök Isten Igéje mellett bűnös, halandó emberek parancsai elvesztik jelentőségüket. Az igazságnak engedelmeskednek, legyen bár börtön, száműzetés vagy halál a következménye.
Mint ahogy Sidrák, Misák és Abadnégó korában tette, a föld történelmének
záró szakaszában is az Úr hatalmas dolgokat fog tenni azokért, akik rendíthetetlenül kitartanak az igazság mellett. Aki e nemes héber ifjakkal a tüzes kemencében járt, hívei mellett áll, bárhol vannak is. Állandó jelenlétével vigasztalja és
támogatja őket. A nyomorúság idején - amilyen nem volt, mióta nép létezik választottai szilárdan megállnak. Sátán a gonoszság minden seregével sem tudja
elpusztítani Isten leggyengébb szentjét sem. Angyalok, akiknek hatalmas erejük
van, megoltalmazzák őket, és érdekükben Jahve kinyilatkoztatja önmagát mint
az „istenek Istene”, aki mindenképpen meg tudja menteni a benne bízókat.

<<<vissza az 9. tanulmányhoz
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (335-311. old.) AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN

Amikor a méd Dárius elfoglalta a babiloni uralkodók trónját, azonnal hozzáfogott a kormányzat újjászervezéséhez. „...úgy látta jónak, hogy országa vezetésére százhúsz kormányzót nevezzen ki... Ezek fölé pedig három főkormányzót
rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy
a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne; ezért a király őt akarta az egész
ország élére állítani.”
Az a megbecsülés, amelyben Dániel részesült, felkeltette a birodalom vezető
emberei féltékenységét, és okot kerestek, hogy bepanaszolhassák. „...de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála.”
Dániel kifogástalan viselkedése ellenségeit még féltékenyebbé tette. „Nem
találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt - ismerték be
-, hacsak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit.”
Ekkor az igazgatók és a tiszttartók együtt tanácskozva, tervet eszeltek ki, és
azt remélték, hogy cselszövésükkel a prófétát sikerül elpusztítaniuk. Elhatározták, hogy aláíratják a királlyal az általuk megfogalmazott rendeletet, amely
megtiltja, hogy Dárius királyon kívül a birodalomban harminc napig bárki bármit kérjen Istentől vagy embertől. Ha pedig valaki áthágja ezt a rendeletet,
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (335-311. old.) AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN
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büntetésül az oroszlánok vermébe vetik.
A tiszttartók tehát elkészítették a rendeletet, és előterjesztették Dáriusnak
aláírásra. A hiú királyt meggyőzték arról, hogy e rendelet végrehajtása megnöveli méltóságát és tekintélyét. A tiszttartók alattomos szándékáról mit sem
sejtve, a király nem vette észre a rendeletben megmutatkozó rosszindulatot, és
engedve a hízelgésnek, aláírta.
Dániel ellenségei a Jahve szolgájának állított biztos csapdán örvendezve távoztak Dáriustól. Sátán fontos szerepet játszott ebben az összeesküvésben. A
próféta főember volt a birodalomban, és a gonosz angyalok attól féltek, hogy
befolyása gyöngíti a vezetőkre gyakorolt hatásukat. Ezek a sátáni erők szították
a tiszttartók irigységét és féltékenységét, sugalmazták Dániel elpusztítását célzó
rendeletet. A tiszttartók pedig a gonosz szolgálatába álltak, és eszközeként végrehajtották a tervet.
A próféta ellenségei Dániel szilárd elvhűségére építve számítottak tervük sikerére. Nem is tévedtek Dániel jellemének megítélésében. Dániel rögtön felismerte a rendelet mögött húzódó gonosz szándékot, de semmilyen vonatkozásban nem változtatta meg életmódját. Miért is hagyná abba az imát éppen
most, amikor a legnagyobb szüksége van rá? Inkább életéről mond le, mintsem
az Isten segítségébe vetett reménységéről! Nyugodtan ellátta a tiszttartó vezetői feladatát. Az imádkozás órájában pedig szobájába ment, és szokása szerint
Jeruzsálem felé kitárt ablakkal, elmondta könyörgését a menny Istenének. Nem
próbálta eltitkolni tettét. Jóllehet teljesen tudatában volt Istenhez való hűsége következményének, de nem ingadozott. Azok előtt akik elvesztését forralták,
még a látszatát is kerülte annak, hogy a mennyel való kapcsolata megszakadt.
Dániel engedelmeskedett mindig, amikor a királynak joga volt parancsolni, de
sem a király, sem rendelete nem téríthette el a királyok Királya iránti hűségétől.
A próféta bátran, de csendesen és alázatosan mutatta meg, hogy semmilyen
földi hatalomnak nincs joga az ember és Isten közé állni. A bálványimádókkal
körülvett próféta hűségesen tanúskodott erről az igazságról. Az igazsághoz való
hős lelkű ragaszkodása fényesen világított a pogány királyi udvar erkölcsi sötétségében. Dániel a keresztény bátorság és hűség nagyszerű példaképeként áll ma
is a világ előtt.
A tiszttartók egy teljes napig figyelték Dánielt. Háromszor látták bemenni szobájába, és háromszor hallották, amint hangját buzgó könyörgésben emeli fel
Istenhez. Másnap reggel a király elé tárták panaszukat. Dániel, a nagyra becsült
és kötelességtudó államférfi, szembeszállt a királyi rendelettel. „Nem írtad-e alá
azt a rendeletet, hogy aki harminc napon belül bármiért könyörög, akár istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok vermébe?”
„De igen, így van - felelte a király -, a médek és perzsák visszavonhatatlan
törvénye szerint.”
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Ekkor diadalittasan közölték Dáriussal, hogy milyen magatartást tanúsított
legmegbízhatóbb tanácsadója. „A zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem
vesz téged, ó király, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez.”
E szavak hallatára a király azonnal felismerte a hűséges szolgájának állított
csapdát. Látta, hogy nem a királyi dicsőség és méltóság érdekében való buzgólkodásból, hanem a Dániellel szembeni féltékenységből született meg a javaslat
a királyi rendeletre. „...nagyon elszomorodott...” e gonoszságban betöltött szerepe miatt, „napnyugtáig... igyekezett” barátját megmenteni. A tiszttartók, számítva a király mentési szándékára, ezzel hozakodtak elő: „Tudnod kell, ó király,
hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle
rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt.” A rendelet, jóllehet elhamarkodottan lépett életbe, megváltoztathatatlan volt, és végre kellett hajtani.
„De a király ezt mondta Dánielnek: A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz,
szabadítson meg téged! Odavittek egy követ, és a verem szájára tették; a király
pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy
Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát; nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom.”
Isten nem akadályozta meg Dániel ellenségeit abban, hogy a prófétát az
oroszlánok vermébe dobják. Megengedte, hogy a gonosz angyalok és gonosz
emberek ilyen messzire jussanak szándékuk végrehajtásában. Így tudta szolgája szabadulását szembetűnőbbé, az igazság és igaz élet ellenségeinek kudarcát
pedig teljesebbé tenni. „Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged” (Zsolt 76:11). Ennek az egy embernek a bátorsága által, ki inkább az igazságot választotta, mint a megalkuvást, Sátán vereséget szenvedett, Isten neve
pedig felmagasztosult és megdicsőült.
Másnap korán reggel Dárius király a veremhez sietett, és „szomorú hangon
kiáltott: ...Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan
tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól?”
A próféta válaszolt: „Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az
bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel.
Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták
Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében.
Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és
bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, máris megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták
minden csontjukat.”
Újra megszületett egy pogány királyi rendelet, amely Dániel Istenét igaz Istenként magasztalta. „Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (335-311. old.) AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN
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böző nyelvű népeknek és nemzeteknek: Békességetek növekedjék! Elrendelem,
hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét! Ő az
élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és
földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából.”
Az Isten szolgája elleni gonosz támadás teljes vereséget szenvedett. „Dánielnek azután jó dolga volt Dárius uralkodása alatt és a perzsa Círus uralkodása
alatt.” A vele való kapcsolatuk nyomán ezek a pogány uralkodók arra kényszerültek, hogy Istenét „élő Isten”-ként ismerjék el, „aki megmarad mindörökké...
királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen.”
Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyermekeinek a próbában és a fájdalomban pontosan úgy kell viselkedniük, mint amikor a
jövő ragyogó kilátásokkal kecsegteti őket, és környezetük a lehető legkívánatosabb. Dániel az oroszlánok vermében ugyanaz volt, mint aki első miniszterként
és a magasságos Isten prófétájaként állt a király előtt. Az az ember, akinek szíve
Istenre támaszkodik, ugyanolyan a legsúlyosabb próbában is, mint a jó sorsban,
amikor Istentől fény, az emberektől pedig jóakarat sugárzik reá. A hit felfogja a
láthatatlant, és megragadja az örök valóságokat.
A menny nagyon közel van azokhoz, akik szenvednek az igazságért. Krisztus
azonosítja érdekeit hűséges népe érdekeivel. Szenved szentei személyében; és
aki választott gyermekeit bántja, Őt sérti meg. Közel van az a hatalom, amely
megszabadít fizikai bajtól és gyötrelemtől, s hogy a nagyobb vésztől is megmenthessen, lehetővé teszi szolgája számára, hogy minden körülmények között
becsületes maradjon, és Isten kegyelme által diadalmaskodjék.
Dániel államférfiúi élete a babiloni és médó-perzsa birodalomban tanúsítja
azt az igazságot, hogy a közéleti személynek nem kell okvetlen fondorlatosnak,
ravasznak lennie, hanem lehet olyan is, akit Isten minden lépésnél eligazít. Dániel, a leghatalmasabb földi ország miniszterelnöke Isten prófétája is volt, akit
a menny ihletett. Ezt a hozzánk hasonló indulatú embert a Szentírás feddhetetlennek jellemzi. Amikor ellenségei alaposabban megvizsgálták ügyintézését,
egyetlen hibát sem találtak benne. Dániel megmutatta, hogy mivé lehet minden
közéleti ember, ha megtér, Istennek szenteli életét, és indítékai Isten szemében
helyesek.
A menny kívánalmainak pontos teljesítése földi és lelki áldásokat hoz. Az
Istenhez tántoríthatatlanul hű Dániel, aki szilárd önuralmat gyakorolt, nemes
méltóságával és rendíthetetlen becsületességével már ifjú korában megnyerte
a felügyeletével megbízott pogány hivatalnok kegyét és irgalmát. Lásd: Dán 1:9!
Ugyanezek a tulajdonságok jellemezték későbbi életét is. Gyorsan emelkedett
fel a babiloni birodalom miniszterelnöki tisztségébe. Az egymást követő királyok
uralkodása alatt, az egyik nemzet bukása és egy másik világbirodalom felállítá-
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sa idején olyan bölcsességről és államférfiúi képességekről tanúskodott, olyan
tapintatos, udvarias, jószívű és elvhű volt, hogy még ellenségei is kénytelenek
voltak megvallani: „Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk...”
A felelős állami kötelezettségekkel, és a világbirodalmak titkaival megtisztelt
Dánielt Isten a maga követeként becsülte, és az elkövetkezendő korszakok rejtelmeiről számos kinyilatkoztatást adott neki. Csodálatos próféciáit, amelyeket
a nevét viselő könyv 7-12. fejezetéig jegyzett fel, nem értette teljesen maga a
próféta sem. Mielőtt azonban életműve lezárult, azt az áldott ígéretet kapta,
hogy „végső napon” - a világtörténelem utolsó szakaszában - újra felkelhet sorsára, és helyére állhat. Nem érthette meg mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott
szándékáról. „...zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső
időkig” - kapta a parancsot prófétikus írásaira vonatkozóan. Be kellett őket pecsételni „a végső időig”. „Menj el Dániel - utasította az angyal még egyszer Jahve
hűséges követét -, mert ezek az igék le vannak zárva, és le vannak pecsételve
a végső időkig. ...menj a vég felé! Elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a
végső napon” (Dán 12:4, 9, 13).
A Dániel által feljegyzett próféciák most a világtörténelem alkonyán különös
figyelmünket igénylik, mivel korunkról szólnak. Kapcsoljuk össze velük az utolsó
újtestamentomi könyv tanításait! Sátán sok emberrel elhiteti, hogy Dániel és a
látnok János írásainak prófétikus részeit nem lehet megérteni. Pedig az ígéret
világosan kifejezi, hogy különleges áldások kísérik e próféciák tanulmányozását. „...de az okosok megértik” (Dán 12:10) - mondta Isten Dániel látomásairól. Az utolsó napokban lepattan róluk a pecsét. Krisztus szolgájának, Jánosnak
adott kinyilatkoztatásokról pedig, melyek Isten népét századokon át vezették,
így hangzik az ígéret: „Boldog, aki felolvassa, és boldogok akik hallgatják ezeket
a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük...” (Jel 1:3).
A nemzetek emelkedéséből és bukásából - ahogy azt Dániel és a Jelenések
könyve megvilágítja - meg kell tanulnunk, hogy mily értéktelen a pusztán külső
és földi dicsőség. Nyomtalanul elmúlt Babilon, minden hatalmával és ragyogásával, amelyhez hasonlót világunk azóta sem látott - az a hatalom, amely korának népe előtt olyan szilárdnak és maradandónak látszott. Elenyészett, „mint a
mező virága!” (Jak 1:10.) Ugyanúgy elpusztult a médó-perzsa birodalom, valamint Görögország és Róma is, és ugyanúgy múlik el mindaz, aminek nem Isten
az alapja. Csak az maradhat meg, ami beleilleszkedik Isten tervébe, és az Ő jellemét tükrözi. Egyedül Isten elvei állandóak és maradandóak mindabból, amit
világunk ismer.
Ha figyelmesen tanulmányozzuk, hogy Isten miként viszi véghez szándékát a
nemzetek történelmében, és hogyan váltja valóra az eljövendő dolgokról szóló
kinyilatkoztatásait, jobban megértjük a látható és láthatatlan dolgok igazi értékét, és az élet igazi célját. Ha az időt az örökkévalóság fényében szemléljük, DáPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (335-311. old.) AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN
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nielhez és társaihoz hasonlóan azért fogunk élni, ami igaz, nemes és maradandó.
Ha ebben az életben megtanuljuk Urunk és Megváltónk országának alapelveit,
annak az áldott országnak az elveit, amely örökkön örökké megmarad, akkor
Krisztus eljövetelekor beléphetünk vele oda, hogy polgárai legyünk.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány javasolt olvasmánya
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (372-375. old.) ESZTER KIRÁLYNÉ KORA

Csaknem ötvenezer fogoly élt azzal a rendelettel, amely Círusz jóvoltából hazatérésüket megengedte. Ez azonban csak maradék a médó-perzsia tartományaiban szétszóródott százezrekhez képest. A zsidók nagy többsége úgy döntött,
inkább a száműzetés földjén marad, mintsem vállalkozzék a visszatérés nehézségeire, feldúlt városaik és otthonuk helyreállítására.
Húsz, vagy még több év elteltével Dárius Hystaspes - az akkori uralkodó második rendeletet adott ki, amely éppen olyan kedvező volt, mint az első. Az
irgalmas Isten így nyújtott újabb alkalmat a médó-perzsa birodalomban élő zsidóknak arra, hogy visszatérjenek atyáik földjére. Az Úr előre látta, hogy milyen
nyugtalan idők következnek Xerxes - az Eszter könyvében szereplő Ahasvérus
- uralkodása alatt; egyrészt megváltoztatta a hatalmon levők érzéseit, másrészt
arra indította Zakariást, hogy bírja rá a foglyokat a hazatérésre.
„Jaj! Jaj! Fussatok ki az északi országból” - hangzott az üzenet Izráel szétszórt
törzseihez, akik letelepedtek a korábbi otthonuktól távol levő országokban. „...
hiszen szétszórtalak benneteket a négy égtáj felé! - így szól az Úr. Jaj! Menekülj, Sion, aki Babilóniában laksz! Mert a Seregek Ura, aki a maga dicsőségére
küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek: Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja! Majd én fölemelem a
kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek! Akkor megtudják, hogy
a Seregek Ura küldött engem” (Zak 2:10-13).
Az Úrnak most is az volt a szándéka, ami kezdettől fogva: dicsérjék népét a
földön, hogy általuk neve megdicsőüljön. Fogságuk hosszú évei alatt sok alkalmat adott nekik a hozzá történő visszatérésre. Voltak, akik figyeltek és tanultak;
egyesek üdvösségre leltek a szenvedések között. Sokan közülük a hazatérő maradékhoz csatlakoztak. Az ihletett Ige „magas cédrus hegyé”-hez hasonlította
őket, amelyet az Úr „magasba emelkedő hegyen, Izráel magas hegyén” akart
elültetni (Ez 17:22-23).
„Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten” (Ezsd 1:5), hogy hazatérjenek Círusz rendeletére. Isten továbbra is kérlelte azokat, akik önként maradtak száműzetésük földjén. Különféle módon lehetővé tette számukra is a hazatérést. Cí-
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rusz rendeletére nem mozduló nagy sokaság azonban a későbbi felhívásoknak
sem engedett. Még Zakariásra sem hallgattak, amikor figyelmeztette őket, hogy
késedelem nélkül meneküljenek Babilonból.
Ez alatt gyorsan változtak a körülmények a médó-perzsa birodalomban. Dárius Hystaspest, akinek uralkodása alatt a zsidók különös jóindulatot tapasztaltak, Nagy Xerxes követte a trónon. Az ő idejében azoknak a zsidóknak, akik
a menekülésre szóló üzenetet nem fogadták meg, rettenetes válsággal kellett
szembenézniük. Mivel nem voltak hajlandók az Isten által nyújtott menekülési
lehetőséggel élni, most a halállal kellett szembenézniük.
Sátán ebben az időben médó-perzsa egyik tekintélyes emberének, a gátlástalan agági Hámánnak közreműködésével akarta meghiúsítani Isten szándékát.
Hámán elkeseredetten gyűlölte a zsidó Márdokeust. Márdokeus nem tett neki
semmi rosszat, csak egyszerűen nem volt hajlandó leborulni előtte. Hámánnak
nem volt elég, hogy „csak Mordokojra emeljen”kezet. Azt forralta, hogy „minden zsidót kipusztítson Ahasvérós egész birodalmából” (Eszt 3:6).
Hámán hazugságaival félrevezette Xerxest, aki rendeletet adott ki a médóperzsa birodalom minden tartományában, „a népek között” „elszórtan és elkülönülten” élő összes zsidó lemészárlására (Eszt 3:8). A rendelet meghatározott
egy napot a zsidók kiirtására és vagyonuk elkobzására. Aligha volt a király annak
tudatában, hogy milyen messze ható következményekkel járna e rendelkezés
végrehajtása. Sátán, ennek a tervnek rejtett ösztönzője, megpróbálta a föld színéről eltüntetni azokat, akik megőrizték az igaz Isten ismeretét.
„Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket
verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek” (Eszt 4:3). A
médek és perzsák végzését nem lehetett visszavonni. Látszólag nem volt semmi
remény. A rendelet minden zsidót pusztulásra ítélt.
Az ellenség cselszövését azonban meghiúsította az emberek fölött uralkodó
Hatalom. A Gondviselés folytán a magasságos Istent félő zsidó Eszter lett a
médó-perzsa birodalom királynéja. Márdokeus közeli rokona volt Eszternek.
Szorult helyzetükben elhatározták, hogy Xerxeshez fordulnak népük érdekében. Eszternek kellett közbenjáróként Xerxes elé merészkednie. „Ki tudja mondta Márdokeus -, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra?” (Eszt 4:14)
A megoldásra váró válság Esztertől gyors és megfontolt cselekvést igényelt.
Mind ő, mind Márdokeus tudta, ha Isten nem tesz valami rendkívüli dolgot érdekükben, saját erőfeszítésük hiábavaló. Eszter időt szentelt az Istennel - ereje forrásával - való bensőséges beszélgetésre. „Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki
csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne igyatok három
napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (372-375. old.) ESZTER KIRÁLYNÉ KORA
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a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el!” (Eszt 4:16)
A gyorsan pergő események - Eszter megjelenése a király előtt, az iránta tanúsított feltűnő jóindulat, a király és királyné lakomái Hámánnal mint egyetlen
vendéggel, a király nyugtalan álma, Márdokeus nyilvános kitüntetése, valamint
Hámán gonosz mesterkedésének leleplezése utáni megalázása és bukása - mind
a jól ismert történet összetevői voltak. Isten csodálatosan cselekedett bűnbánó
népe érdekében. A király ellenrendeletet adott ki, amely megengedte a zsidóknak életük védését. „A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel” juttatták el a birodalom minden részébe a királyi rendeletet, amely megengedte a
zsidóknak, hogy védjék életüket. „Minden egyes tartományban, minden egyes
városban és helységben, ahova a király törvényes parancsa eljutott, örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan
zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés” (Eszt 8:14, 17).
Az elpusztításukra kitűzött napon „összegyűltek a zsidók Ahasvérós király
összes tartományának a városaiban, és rátámadtak azokra, akik a vesztükre
törtek. Senki sem tudott nekik ellenállni, mert a tőlük való rettegés fogta el az
egész lakosságot.” Isten hatalmas angyalokat bízott meg népe oltalmazásával,
míg ők „életük védelmére” keltek (Eszt 9:2, 16).
Márdokeus megkapta azt a megtisztelő helyet, amelyet korábban Hámán
foglalt el. „...második ember volt Ahasvérós király után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai...” (Eszt 10:3); igyekezett elősegíteni a
zsidók jólétét. Így juttatta Isten választott népét újra kedvező helyzetbe a médóperzsa udvarban; így valósíthatta meg azt a szándékát, hogy visszaviszi őket földjükre. Számottevő csoport azonban csak évekkel később - Nagy Xerxes utódja,
I. Artaxerxes uralkodásának hetedik évében - tért vissza Jeruzsálembe Ezsdrás
vezetésével.
Azok a próbák, amelyek Isten népét Eszter korában sújtották, nemcsak arra
a korra jellemzőek. A pátmoszi látnok végigtekintette a korokat az idők végéig,
és ezt mondta: „Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat
indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az
Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele” (Jel 12:17). A föld jelenlegi lakói közül egyesek e szavak teljesedésének tanúi lesznek. Az a lelkület,
amely a letűnt korokban az igaz egyház üldözésére késztette az embereket, a
jövőben hasonló eljárást fog kiváltani Isten hűséges gyermekeivel szemben. Már
folynak az előkészületek erre az utolsó nagy küzdelemre.
Isten maradék népe elleni végső rendelet nagyon fog hasonlítani ahhoz,
amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen. Az igaz egyház ellenségei ma a szombat parancsát megtartók kis csoportjában Márdokeust látnak a kapuban. Isten
népének a menny törvénye iránti tisztelete állandó szemrehányást jelent azok
számára, akik nem félik az Urat és lábbal tiporják szombatját.
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Sátán felháborodást ébreszt a népszerű szokásokat és hagyományokat visszautasító kisebbséggel szemben. Magas állású és neves emberek fognak szövetkezni a törvényt megvető, gonosz emberekkel, hogy tanácskozzanak velük Isten
népe ellen. Gazdagság, lángelme, műveltség összefog, hogy megvetéssel illesse
őket. Üldöző uralkodók, lelkészek, egyháztagok esküsznek össze ellenük. Szóban
és írásban, kérkedéssel, fenyegetéssel és gúnnyal igyekeznek megtörni hitüket.
Megtévesztéssel és dühös felhívásokkal fogják felkelteni az emberi indulatokat.
Mivel az „így szól a Szentírás” szavakkal nem tudnak a bibliai szombat képviselői
ellen semmit sem felhozni, ezért az erőszak eszközével lépnek fel. A törvényhozók meghajolnak a vasárnaptörvény követelései előtt, hogy ezzel népszerűségre
tegyenek szert és pártfogásban részesüljenek. De azok, akik félik Istent, nem
fogadhatják el a Tízparancsolat egyik előírását sértő intézményt. Ezen a csatatéren vívja meg utolsó nagy harcát az igazság a tévelygéssel. Nem lehet kétség
a harc kimeneteléről. Ma is, mint Eszter és Márdokeus korában, az Úr megvédi
igazságát és népét.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (376-387. old.) EZSDRÁS, A PAP ÉS ÍRÁSTUDÓ

Hetven évvel azután, hogy a foglyok első csoportja Zorobábel és Jósua vezetésével hazatért, Artaxerxes Longimanus lépett Médó-Perzsia trónjára. A király
nevét Isten különös intézkedése kapcsolja össze a szent történelemmel. Uralkodása alatt élt és munkálkodott Ezsdrás és Nehémiás. Ő adta ki Kr.e. 457-ben a
harmadik és egyben utolsó rendeletet Jeruzsálem helyreállítására. Uralkodása
alatt tért haza a zsidók egy csoportja Ezsdrás vezetésével; Nehémiás és társai
fejezték be Jeruzsálem falainak építését; szervezték ujjá a templomi szolgálatot.
Ezsdrás és Nehémiás nagy vallási reformációt indított. Artaxerxes hosszú uralkodása alatt sokszor tanúsított jóindulatot Isten népe iránt. Bizalmas és szeretett
zsidó barátaiban - Ezsdrásban és Nehémiásban - Isten által különleges munkával
megbízott embereket ismert meg.
Ezsdrás rendkívüli életet élt a Babilonban maradt zsidók között, ezáltal felkeltette Artaxerxes király érdeklődését és jóindulatát. Ezsdrás nyíltan beszélt vele
a menny Istenének hatalmáról, aki vissza akarja vinni a zsidókat Jeruzsálembe.
Az Áron fiaitól származó Ezsdrás papi kiképzésben részesült; ezenkívül a
médó-perzsa birodalom mágusainak, csillagjósainak és bölcseinek írásaiban is
jártasságra tett szert. De nem volt megelégedve saját lelkiállapotával. Istennel
teljes összhangra, bölcsességre vágyott, hogy véghez tudja vinni Isten akaratát.
Ezért „szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét” (Ezsd
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (376-387. old.) EZSDRÁS, A PAP ÉS ÍRÁSTUDÓ
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7:10). Ez Isten népe történelmének, a próféták és királyok írásainak szorgalmas
tanulmányozására késztette. A Biblia történelmi és költői könyveit kutatva akarta megtudni, miért engedte meg az Úr Jeruzsálem lerombolását és népe fogságba vitelét pogány földre.
Ezsdrás különös figyelmet szentelt annak, amit Izráel átélt az ábrahámi ígéret óta. Tanulmányozta a Sínai hegynél és a hosszú pusztai vándorlás idején kapott eligazításokat. Mélyen érintette, amikor egyre jobban megismerte, hogyan
bánik Isten gyermekeivel, és megértette, mily szent a Sínai-hegynél kapott törvény. Szívét érintette, tökéletesen megtért, és elhatározta, megtanulja a szent
történelmet. Ezt az ismeretet áldásul és világosságul akarta felhasználni népe
számára
Ezsdrás igyekezett szívében felkészülni arra a munkára, amely hite szerint
előtte állt. Buzgón kereste Istent, hogy Izráelnek bölcs tanítója lehessen. Amint
megtanulta értelmét és akaratát a mennyei irányítás alá helyezni, élete célja
lett az igazi megszentelődés elve, amelynek a későbbi évek során nemcsak a
tőle eligazítást váró fiatalokra volt átformáló befolyása, hanem mindazokra, akik
kapcsolatba léptek vele.
Isten kiválasztotta Ezsdrást, hogy eszköze legyen Izráel javára. Általa akart
megbecsülést szerezni a papságnak, amelynek hírnevére sötét árnyék borult a fogság alatt. Ezsdrás rendkívüli tudásra tett szert, és „a Mózes törvényében” jártas”írástudó”-vá vált (Ezsd 7:6). Ezek a képességei a médó-perzsa birodalom kiemelkedő személyiségévé tették.
Ezsdrás Isten szócsöve lett, aki környezetét a menny elveire oktatta. Hátralevő éveiben - akár a médó-perzsa királyi udvar közelében, akár Jeruzsálemben
- legfőbb munkája a tanítás volt. Amint másoknak tolmácsolta a megismert igazságokat, munkaképessége nőtt. Kegyes és buzgó emberré vált. Az Úr tanúja
volt, bizonyságot tett a világnak arról, hogy a Biblia igazságának ereje nemessé
teszi a mindennapi életet.
Ezsdrás fel akarta éleszteni a Szentírás tanulmányozása iránti érdeklődést. Ez
a törekvése együtt járt a Szent Iratok megőrzése és sokszorosítása érdekében
kifejtett élethosszig tartó lelkiismeretes munkájával. Összegyűjtötte a Törvény
minden példányát, amit csak fel tudott kutatni. Lemásoltatta és szétosztotta
őket. Az így sokszorosított és sok ember kezébe helyezett tiszta Ige felbecsülhetetlen értékű ismeretet nyújtott.
Ezsdrás hitte, hogy Isten csodát tesz népéért. Ez a hite késztette, hogy elmondja Artaxerxesnek, szeretne hazamenni Jeruzsálembe, hogy érdeklődést
ébresszen Isten szava tanulmányozása iránt és testvéreinek segítsen a szent város helyreállításában. Ezsdrás bizonyságot tett arról, hogy teljes szívéből hisz
Izráel Istenében, aki minden körülmények között képes megvédeni népét és
gondját viselni. A királyt mélyen érintették ezek a szavak. Megértette: a zsidók
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vissza akarnak térni Jeruzsálembe, hogy szolgálhassák Jahvét. Annyira bízott
Ezsdrás becsületességében, hogy megkülönböztetett jóindulatot tanúsított
iránta. Teljesítette kérését, és gazdag ajándékokat adott a templomszolgálatra.
A médó-perzsa birodalom különleges képviselőjévé tette, és nagy hatalommal
ruházta fel, hogy véghez tudja vinni szándékát és szíve vágyát.
Artexerxes Longimanus rendelete Jeruzsálem helyreállítására kiadott harmadik rendelet volt a hetvenéves fogság lejárta óta. Ez a rendelet nevezetes a
menny Istenéről tett kijelentéséről; elismerte Ezsdrás képességeit, s a maradék
nép számára bőséges ajándékokról gondoskodott. Artaxerxes Ezsdrást „írástudó pap”-nak nevezi, „...jártas az Úr parancsolatainak az igéiben és rendelkezéseiben... aki a menny Istene törvényében tökéletesen jártas írástudó”. Tanácsosaival együtt a király bőkezűen adakozott „Izráel Istenének, akinek hajléka
Jeruzsálemben van”. Ezenfelül sok súlyos kiadást is fedezett „a király kincstárából” (Ezsd 7:11-12, 15, 20).
„Mivel te a királynak és hét tanácsosának a kiküldöttje vagy - mondta Artaxerxes Ezsdrásnak -, vizsgáld meg Júdát és Jeruzsálemet Istened törvénye szerint, amely a kezedben van.” És ezt is mondta: „Mindent pontosan teljesíteni
kell a menny Istene parancsából a menny Istene házának a javára, hogy meg ne
haragudjék a királynak és fiainak az országára” (Ezsd 7:14, 23).
A zsidók visszatérésére adott engedélyében Artaxerxes intézkedett arról is,
hogy a papság tagjai teljesítsék ősi kötelességeiket és visszakapják régi kiváltságaikat. „Tudatjuk még veletek - mondta -, hogy a papokra, lévitákra, énekesekre, kapuőrökre templomszolgákra és az Isten háza munkásaira senkinek se
legyen szabad adót, beszolgáltatást vagy vámot kivetni.” Intézkedett a polgári
tisztviselők megbízatásáról is, hogy a népet igazságosan irányítsák a zsidó törvények szerint. „Te pedig, Ezsdrás - parancsolta -, Istenednek benned levő bölcsessége szerint rendelj ítélőbírákat, hogy ítélkezzenek az egész Folyamon túli
népen, mindazokon, akik ismerik Istened törvényeit. Aki pedig nem ismeri, azt
tanítsátok meg rá! Mindazokra, akik nem teljesítik Istened törvényét és a király
törvényét, pontosan szabják ki az ítéletet: vagy halált, vagy száműzetést, vagy
pénzbüntetést vagy börtönt!” (Ezsd 7:24-26).
Így „vele volt Istenének a jóakarata”, s Ezsdrás rábírta a királyt, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a médó-perzsa birodalomban lakó Izráel egész népének, valamint a papoknak és lévitáknak hazatérésére, aki csak „el akar menni
Jeruzsálembe” (Ezsd 7:9, 13).
A szétszóratás fiainak tehát ismét lehetőségük volt visszatérni arra a földre,
amelynek birtoklásához fűződtek az Izráel házának adott ígéretek. Ez a rendelkezés nagy örömet szerzett azoknak, akik Ezsdrással együtt tanulmányozták Isten szándékát népével. „Áldott az Úr, őseink Istene - kiáltotta Ezsdrás -, aki arra
indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. KiterjeszPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (376-387. old.) EZSDRÁS, A PAP ÉS ÍRÁSTUDÓ
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tette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden hős vezető emberének a
szeretetét” (Ezsd 7:27-28).
Artexerxes rendeletének kiadásában Isten gondviselése mutatkozott meg.
Egyesek felismerték ezt, és örömmel éltek azzal a kiváltsággal, hogy ilyen kedvező körülmények között térhetnek haza. Ezsdrás megnevezte a találkozás helyét,
és a kitűzött napon összegyűltek a Jeruzsálembe vágyakozók, hogy elinduljanak
a hosszú útra. „...összegyűjtöttem őket az Ahavába ömlő folyónál - mondta Ezsdrás -, és ott táboroztunk három napig” (Ezsd 8:15).
Ezsdrás arra számított, hogy sokan fognak visszatérni Jeruzsálembe. De elszomorítóan kevés száműzöttet érintett meg a hívás. Sokan, akik házakat és
földeket szereztek, nem akarták feláldozni javaikat. Szerették a nyugalmat és
kényelmet, szívesebben maradtak. Példájuk akadályozott másokat is, akik talán
úgy döntöttek volna, hogy sorsukat összekötik a hitben előrehaladókkal.
Amikor Ezsdrás végignézett az összegyűlt csapaton, megdöbbenve látta, hogy
a Lévi fiai közül senki sincs ott. Hol vannak a templom szent szolgálatára elkülönített törzs tagjai? A „ki van az Úr mellett” kérdésre a lévitáknak kellett volna
először jelentkezniük. A fogság alatt, és utána is, sok kiváltságban volt részük.
Teljesen szabadon szolgálhatták testvéreik lelki szükségleteit a fogságban. Zsinagógák épültek, amelyekben a papok irányították az istentiszteletet és tanították
a népet. Korlátozás nélkül megtarthatták a szombatot és végezhették a zsidó
hitre jellemző szertartásokat.
A fogság utáni évek múlásával azonban megváltoztak a körülmények. Sok új
felelősség nehezedett Izráel vezetőire. A jeruzsálemi templomot újjáépítették
és felszentelték. Több pap kellett a szolgálatok végzéséhez. Sürgetően szükség
volt istenfélő emberekre, akik a népet tanítják. Ezenkívül a Babilonban maradt
zsidókat vallásszabadságuk korlátozásának veszélye fenyegette. Zakariás próféta, valamint a nemrégiben - Eszter és Márdokeus korában - átélt nyugtalan idők
is világosan intették a Médó-Perzsiában élő zsidókat, hogy térjenek vissza saját
földjükre. Eljött az idő, amikor már veszélyes volt pogány hatások között élniük.
E megváltozott körülmények láttán a Babilonban élő papoknak hamar fel kellett
volna ismerniük a rendeletben Isten üzenetét, amely Jeruzsálembe szólítja őket.
A király és a fejedelmek kötelességükön felül cselekedtek annak érdekében,
hogy nyitva legyen az út a hazatérésre. Bőségesen gondoskodtak anyagi eszközökről, de hol voltak az emberek? Lévi fiai hiányoztak akkor, amikor helyes döntésükkel testvéreiket példájuk követésére késztethették volna. Furcsa közömbösségük szomorú tanújele annak, milyen volt a babiloni zsidók állásfoglalása
Isten szándékával, népével kapcsolatos tervével szemben.
Ezsdrás még egyszer próbált hatni a lévitákra. Kérlelte őket, tartsanak csapatával. Hogy kihangsúlyozza a gyors cselekvés fontosságát, írásos kérését több „családfő” és „tanító” (Ezsd 8:16) kíséretében küldte el.
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Mialatt a hazatérők Ezsdrással várakoztak, a követek visszasiettek a kéréssel,
hogy „hozzanak szolgálattevőket Istenünk háza számára” (Ezsd 8:17). A kérés
meghallgatásra talált. Egyesek, akik tétováztak, most véglegesen eldöntötték:
hazatérnek. A követek mintegy negyven papot és a léviták szolgálatára kétszázhúsz templomszolgát hoztak a táborba; olyan embereket, akikre Ezsdrás bölcs
szolgákként, jó tanítókként és segítőkként számíthatott.
Most már mind készen voltak az indulásra. Hónapokig tartó út állt előttük.
A férfiak magukkal vitték feleségüket és gyermekeiket, valamint vagyonukat, a
templomra és szolgálataira való sok kincsen kívül. Ezsdrás tudatában volt annak, hogy az úton fosztogató és gyilkos szándékú ellenség leselkedik reá és csapatára. Mégsem kért fegyveres védelmet a királytól. „...szégyelltem sereget és
lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton magyarázta -, hiszen azt mondtuk a királynak: Istenünk ereje mindazoknak a
javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt
elhagyják” (Ezsd 8:22).
E dologban Ezsdrás és társai alkalmat láttak arra, hogy Isten nevét megdicsőítsék a pogányok előtt. A zsidókban is erősíthetik az élő Isten hatalma iránti
hitet, ha most megmutatják, fenntartás nélkül hisznek mennyei Vezérükben.
Ezért elhatározták, teljesen Istenre hagyatkoznak. Nem adnak a pogányoknak
alkalmat arra, hogy emberi erőnek tulajdonítsák az egyedül Istent megillető dicsőséget. Nem szolgáltatnak alapot arra, hogy pogány barátaik kételkedjenek
Istenükbe vetett bizalmuk őszinteségében. Nem a vagyon ad nekik erőt, sem a
bálványimádó emberek hatalma és befolyása, hanem Isten pártfogása. Oltalomban csak akkor részesülnek, ha szemük előtt tartják az Úr törvényét és igyekeznek annak engedelmeskedni.
Azoknak a feltételeknek ismerete, amelyek alapján továbbra is élvezhetik Isten pártfogását, a szokványosnál ünnepélyesebbé tette az odaszentelődési istentiszteletet, amelyet Ezsdrás és hűséges csapata közvetlenül az indulás előtt
tartott. „...böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett - mondta Ezsdrás erről az
eseményről -, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle
magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak.” „Böjtöltünk tehát és
könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket” (Ezsd 8:21, 23).
Isten áldása nem tette szükségtelenné az óvatosságot és előrelátást. A kincsek biztonságáról Ezsdrás külön gondoskodott. Kiválasztott „a papok vezetői
közül tizenkettőt”, akiknek becsületessége és megbízhatósága kiállta a próbát.
Átmérte nekik „az ezüstöt, az aranyat és az edényeket, amelyeket a király, a
tanácsosai, vezető emberei és az egész ott élő Izráel ajándékozott”. Ezsdrás ünnepélyesen megparancsolta ezeknek az embereknek, hogy éber sáfárokként vigyázzanak a rájuk bízott kincsre. „Ti az Úrnak vagytok szentelve - mondta -, ezek
az edények is szentek, ez az ezüst és arany őseitek Istenének, az Úrnak adott
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önkéntes ajándék. Vigyázzatok rá, és őrizzétek meg, amíg meg nem méritek a
papok és a léviták vezetői előtt, meg Izráel családjainak a vezetői előtt Jeruzsálemben, az Úr háza kamráiban!” (Ezsd 8:24-25, 28-29).
Ezsdrás óvatossága, amellyel az Úr kincsének szállításáról és biztonságáról
gondoskodott, valamire tanít, amivel érdemes komolyan foglalkozni. Ezsdrás
csak azokat választotta ki, akiknek megbízhatósága kiállta a próbát, és világos
eligazítást adott nekik felelősségükről. Azzal, hogy megbízott becsületes tisztviselőket - kincstárosokat - az Úr javainak kezelésével, Ezsdrás elismerte az Isten
munkájával kapcsolatos rend és szervezés szükségességét és fontosságát.
A néhány nap alatt, amíg a zsidók a folyónál időztek, minden szükséges intézkedés megtörtént a hosszú útra.”...elindultunk - írja Ezsdrás - az Ahavá folyó
mellől az első hónap tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk
ereje velünk volt, és megmentett bennünket az úton ólálkodó ellenségtől” (Ezsd
8:31). Az út mintegy négy hónapig tartott. Az Ezsdrást kísérő több ezer főnyi tömeg - beleértve az asszonyokat és gyermekeket - csak lassan tudott haladni. De
mindenki sértetlen maradt. Isten féken tartotta az ellenséget, hogy ne ártsanak
nekik. Útjuk szerencsés volt. Artaxerxes uralkodásának hetedik évében, az ötödik hónap első napján megérkeztek Jeruzsálembe.

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
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Ezsdrás jókor érkezett Jeruzsálembe. Nagy szükség volt jelenlétének befolyására. Jövetele bátorságot és reményt öntött azoknak a zsidóknak a szívébe, akik
régóta nehézségek között dolgoztak. Mióta a foglyok első csoportja Zorobábel
és Jósua vezetésével - több mint hetven évvel azelőtt - hazatért, sok munkát végeztek el. A templomot befejezték, és a város falait részben kijavították, de még
mindig sok minden elvégezetlenül maradt.
Sokan, akik az előző években tértek vissza Jeruzsálembe, életük végéig hűségesek maradtak Istenhez. Gyermekeik és unokáik közül azonban többen szem
elől tévesztették Isten törvényének szentségét. Még a felelős tisztséget viselők
között is voltak olyanok, akik nyíltan bűnben éltek. Viselkedésük nagymértékben hatástalanította azokat az erőfeszítéseket, amelyeket mások tettek Isten
ügye előmozdítására. Amíg a törvény nyílt megsértése dorgálás nélkül maradt,
addig a menny áldása nem nyugodhatott meg a népen.
Isten gondviselése folytán az Ezsdrással hazatérők már korábban is hűségesen keresték az Urat. Babilontól megtett útjukon, ahol semmilyen emberi hatalom nem védte őket, gazdag lelki tanítást merítettek. Sokan megerősödtek
hitükben, és az elcsüggedt, közömbös jeruzsálemiek közé vegyülve, hathatós
befolyást gyakoroltak a nemsokára meginduló reformációra.
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Megérkezésük után a negyedik napon a kincstárnokok - tanúk jelenlétében a legnagyobb pontossággal átadták a templomi tisztviselőknek az arany és ezüst
kincseket a szentélyszolgálat edényeivel együtt. „Mindent megszámoltak és
megmértek, és ugyanakkor följegyezték az egész súlyt” (Ezsd 8:34).
A rabság fiai, akik Ezsdrással visszatértek, „égőáldozatot mutattak be Izráel Istenének” bűnért való áldozatként. Így fejezték ki hálájukat és köszönetüket azért, hogy szent angyalok védték őket vándorútjukon. „És átadták a király
rendelkezését a királyi kormányzóknak és a Folyamon túli helytartóknak. Ezek
támogatták a népet és az Isten házát” (Ezsd 8:35-36).
Nem sokkal ezután Izráel néhány főembere komoly panasszal fordult Ezsdráshoz. „Izráel népe, még a papok és léviták...” közül is egyesek figyelmen kívül
hagyták Jahve szent rendelkezéseit és összeházasodtak a környező népekkel.”...
mert ezeknek a leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak - mondták
Ezsdrásnak -, úgyhogy összekeveredett a szent mag az ország népeivel - a pogányokkal -, sőt a vezető emberek és elöljárói jártak élen ebben a hűtlenségben” (Ezsd 9:1-2).
Amikor Ezsdrás tanulmányozta a babiloni fogsághoz vezető okokat, rájött,
hogy Izráel hitehagyása jórészt a pogány népekkel való összekeveredésükre vezethető vissza. Látta, hogy ha Isten parancsának engedelmeskedve a környező
népektől távol tartották volna magukat, sok szomorú és megalázó élménytől
megmenekülhettek volna. Most, amikor megtudta, hogy a múlt tanulságai ellenére, fontos személyek át merték hágni a hitehagyás ellen védelmül adott törvényeket, lelke mélyéig megrendült. Isten jóságára gondolt, aki ismét lehetővé
tette, hogy népe megvesse lábát ősi földjén. Hálátlanságuk láttán jogos harag
öntötte el, és erőt vett rajta a fájdalom. „Amikor meghallottam ezt a dolgot mondja -,megszaggattam a ruhámat és köpenyemet, téptem a hajamat és szakállamat, és összetörve ültem.
Akkor hozzám gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izráel Istenének az
igéire a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig összetörve ültem egészen az esti áldozatig” (Ezsd 9:3-4).
Az esti áldozat idején Ezsdrás felkelt, ruháját és köpenyét újra megszaggatva
térdeire esett, és esdeklő imában öntötte ki lelkét a menny előtt. Az Úr felé nyújtotta kezét, és így kiáltott: „Istenem! Szégyenkezem és pirulok, amikor fölemelem arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az
égig növekedett.
Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink
miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyai kezébe,
fegyverre, fogságba, prédára és arcunk szégyenére, ahogyan ma is van. Még csak
rövid ideje annak, hogy megkönyörült rajtunk Istenünk, az Úr, mert megengedte, hogy maradjanak közülünk megmenekültek, és adott nekünk egy talpalatnyi
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földet szent helyén, földerítette tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé
feléledjünk szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és
megengedte, hogy feléledve fölemelhessük Istenünk házát, hogy helyreállítsuk
azt romjaiból, és védőfalat adott nekünk Júdában és Jeruzsálemben.
És most mit mondjunk ezután, Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsoltaidat,
amelyeket szolgáid, a próféták által adtál... Mindazok után, amik utolértek bennünket gonosz tetteink és nagy bűneink miatt, te Istenünk, bűneinkhez képest
kíméletesen bántál velünk, sőt megengedted, hogy közülünk néhányan megmeneküljenek. Vajon, ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk
ezekkel az utálatos népekkel, nem semmisíthetsz-e meg bennünket haragodban
úgy, hogy még menekült se maradjon?! Uram, Izráel Istene! Igaz vagy te, hiszen
megmaradhattunk mint menekültek, ahogyan ma is van. Mi vétkesek vagyunk
előtted, pedig így senki sem állhat színed elé!” (Ezsd 9:6-15)
Ezsdrásnak és társainak az Úr művébe alattomosan belopódzó és annak legérzékenyebb pontját érintő bűnök miatti kesergése bűnbánatot ébresztett. „...a
nép igen keservesen sírt” (Ezsd 10:1). Megijedtek, amikor megértették a bűn
utálatos voltát és azt, hogy Isten mennyire irtózik tőle. Meglátták, milyen szent
a Sínai-hegynél elhangzott törvény. Bűneikre gondolva, sokan reszkettek.
A jelenlevők közül Sekánia elismerte, hogy pontosan úgy van, ahogy Ezsdrás
mondta: „Hűtlenek lettünk Istenünkhöz, mert idegen nőket vettünk feleségül az
ország népei közül - vallotta meg. - De ennek ellenére is van reménysége Izráelnek.” Sekánia azt javasolta, hogy mindazok, akik vétkeztek, kötelezzék el magukat
Istennek, hogy elhagyják bűnüket, és részesüljenek ítéletben „a törvény szerint...
Kelj föl! - mondta Ezsdrásnak - mert rád tartozik ez a dolog, és mi veled leszünk.
Légy erős, és cselekedj! Fölkele tehát Ezsdrás, és megeskette a papok, a léviták
és egész Izráel vezetőit, hogy e szerint a beszéd szerint járnak el” (Ezsd 10:2-5).
Csodálatos reformáció kezdete volt ez. Ezsdrás és társai végtelen türelemmel
és tapintattal, minden érintett személy jogait és érdekeit körültekintően mérlegelve, igyekeztek Izráel bűnbánóit a helyes útra vezetni. Ezsdrás mindenekelőtt a törvény tanítója volt. Miközben személyesen megvizsgált minden egyes esetet, igyekezett a népet meggyőzni e törvény szentségéről és az engedelmesség áldásairól.
Mindenütt, ahol Ezsdrás munkálkodott, új lelkesedéssel kezdték tanulmányozni a Szentírást. Tanítókat jelöltek ki a nép oktatására. Isten törvényét felmagasztalták és dicsőségessé tették. A próféták könyveit kutatták. A Messiás
jövetelét megjövendölő szakaszok reményt és vigaszt hoztak sok szomorú és
megfáradt szívnek.
Több mint kétezer év telt el azóta, hogy Ezsdrás „szívből törekedett arra, hogy
kutassa és teljesítse az Úr törvényét”(Ezsd 7:10), de az idő múlása nem csökkentette kegyes példája befolyását. Odaszentelt életéről szóló feljegyzés százado-
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kon át sok embert arra indított, hogy „...kutassa és teljesítse az Úr törvényét”.
Ezsdrás indítéka emelkedett és szent volt. Minden tettében az emberek iránti mélységes szeretet vezérelte. A szándékosan vagy tudatlanságból vétkezők
iránti szánalma és gondoskodó szeretete mutasson példát azoknak, akik reformokat szeretnének megvalósítani. Isten szolgája legyen sziklaszilárd ott, ahol
helyes elvekről van szó, de egyszersmind tanúsítson együttérzést és türelmet is.
Ezsdráshoz hasonlóan tanítsa a vétkezőket az élet útjára, lelkükbe vésve az igaz
tettekre késztető elveket.
Korunkban, amikor Sátán sokféleképpen igyekszik elvakítani az embereket Isten törvényének kötelező érvényű követelményeivel szemben, szükség van olyan
emberekre, akiknek tevékenysége nyomán sokan „remegve gondolnak Istenünk
parancsolatára” (Ezsd 10:3). Szükség van igazi reformátorokra, akik a vétkezők
figyelmét a nagy Törvényadóra irányítják, és megtanítják őket arra, hogy „az Úr
törvénye tökéletes, felüdíti a lelket” (Zsolt 19:8). Szükség van a Szentírásban jártas emberekre, akiknek minden cselekedete megdicsőíti Jahve törvényeit; akik
el akarják mélyíteni mások hitét. Tanítókra van szükség - oh, milyen nagyon! -,
akik az emberek szívében tiszteletet és szeretetet ébresztenek a Szentírás iránt.
Ma az elterjedt bűnözés nagymértékben annak tulajdonítható, hogy az emberek nem tanulmányozzák a Szentírást és nem engedelmeskednek tanításának. Amikor Isten szavát félreteszik, visszautasítják erejét is, amely megfékezi
a természetes szív gonosz indulatait. Az emberek a testnek vetnek, és a testből
aratnak romlottságot.
A Biblia elvetésével jár az Isten törvényétől való elfordulás is. Az az elmélet,
hogy az ember felszabadult a mennyei előírásoknak való engedelmesség alól,
gyöngíti erkölcsi felelőssége erejét, a gonoszság zsilipeit pedig megnyitja a világ
felé. Elsöprő áradatként zúdul át a törvénytelenség, kicsapongás és romlottság.
Mindenütt irigység, gyanúsítgatás, képmutatás, elhidegülés, versengés, viszály,
a szent megbízatások elárulása és a bűnös szenvedélyekben való elmerülés tapasztalható. A vallási elvek és tantételek egész rendszere, amelynek a társadalmi
élet alapját és vázát kellene képeznie, düledező, omladozó építménynek tűnik.
A föld történelmének utolsó napjaiban az a hang, amely a Sínai-hegyről szólt,
még mindig mondja: „Ne legyenek más isteneid rajtam kívül” (2Móz 20:3). Az
ember szembehelyezkedik Isten akaratával, de nem tudja elnémítani e parancs
szavát. Az emberi értelem nem térhet ki a magasabb hatalom iránti kötelezettség elől. Bővölködhet elméletekben és feltevésekben, megkísérelheti szembeállítani a tudományt a kinyilatkoztatással, hogy eltegye az útból Isten törvényét;
de egyre hangosabban hangzik a parancs: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és
csak neki szolgálj!” (Mt 4:10).

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (383-387. old.) LELKI MEGÚJULÁS
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Nehémiás, a héber foglyok egyike, befolyásos és megtisztelő helyet foglalt el
a perzsa királyi udvarban. Pohárnokként szabad bejárása volt a királyhoz. Állásánál fogva, valamint képességei és megbízhatósága eredményeként az uralkodó
barátja és tanácsadója lett. A király kegyének élvezője azonban - jóllehet fény és
ragyogás vette körül - nem feledkezett el Istenről, sem népéről. Szívében a legmélyebb érdeklődéssel fordult Jeruzsálem felé. Reménysége és öröme e város
jólétéhez fűződött. Nehémiás által akart Isten áldást hinteni népére atyáik földjén. A perzsa udvarban való tartózkodás készítette fel arra a munkára, amelyre
Isten elhívta.
A zsidó hazafi Júdából érkező hírvivőktől megtudta, hogy Jeruzsálemre, a kiválasztott városra a próba napjai köszöntöttek. A hazatért foglyokat megpróbáltatás és gyalázat érte. A templom és részben a város is újjáépült, de a helyreállítás munkáját akadályozzák, a templomi szolgálatokat zavarják, és a népet
nyugtalanítja, hogy a város fala jórészt még mindig romokban hever.
A bánattól lesújtott Nehémiás nem tudott sem enni, sem inni. „...sírtam
és gyászoltam, böjtöltem...” - mondta. Fájdalmában a mennyei Segítőhöz fordult. „...imádkoztam - folytatta - a menny Istene előtt.” Őszintén megvallotta a
maga és népe bűneit. Esedezett, hogy Isten védje meg Izráel ügyét, adja vissza
bátorságukat és erejüket; segítse őket Júda puszta helyeinek felépítésében!
Imádkozás közben Nehémiás felbátorodott és hite megerősödött. Ajka megtelt szent érvekkel. Hivatkozott arra, hogy gyalázkodásokat fognak Istenre szórni, ha népe, amely most visszatért hozzá, gyenge és elnyomott marad. Kérte
az Urat, hogy teljesítse ígéretét: „...ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat: még ha az ég szélén lennének is azok, akiket
eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre,
amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye.” Lásd: 5Móz 4:2931! Az ígéretet Isten Mózes által küldte Izráelnek, mielőtt Kánaánba léptek. Az
ígéret századokon át változatlan maradt. Isten népe most bűnbánattal és hittel
visszatért Urához. A mennyei ígéret valóra válik.
Nehémiás sokszor öntötte ki szívét népe sorsa miatt. Most, imádkozás közben, szent elhatározás formálódott lelkében. Eltökélte, hogy ha megkapja a
király jóváhagyását, valamint a szükséges támogatást eszközök és anyagok beszerzésére, vállalja a falak újjáépítését és Izráel nemzeti erejének helyreállítását. Kérte az Urat, indítsa a királyt jóindulatra iránta, hogy terve megvalósulhasson. „Adj ma sikert szolgádnak - esedezett -, és add, hogy legyen hozzá irgalmas
az az ember!”
Nehémiás négy hónapig várt a kedvező alkalomra, amikor feltárhatta kéré-
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sét a királynak. Eközben - jóllehet szívét nehézzé tette a fájdalom - megpróbált
jókedvű lenni a király jelenlétében. Azokban a fényűző és ragyogó termekben
mindenkinek vidámságot és jókedvet kellett mutatnia. Fájdalom nem vethetett
árnyat a királyi felség személyzetének arcára. De amikor Nehémiás visszavonult,
és senki sem látta, sokat imádkozott, sokszor tett bűnvallomást és sok könnyet
hullatott, aminek csak Isten és az angyalok voltak tanúi.
A hazafi végül nem tudta már titkolni, hogy valami nyomja szívét. Az álmatlan
éjszakák és gonddal telt nappalok nyoma ott volt az arcán. A maga biztonságát
féltő király, aki megszokta az arcokból olvasást és az álarc mögé nézést, észrevette, hogy pohárnokát valami titkos bánat emészti. „Miért szomorú az arcod? kérdezte. - Hiszen nem vagy beteg! Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága!”
A kérdés nyugtalansággal töltötte el Nehémiást. Vajon nem lesz-e mérges
a király, ha meghallja, hogy mialatt udvarnoka neki szolgál, gondolatai messze
- lesújtott népénél - járnak? Nem játszotta-e el életét ezzel a sértéssel? Vajon
felborítja-e ez dédelgetett tervét - Jeruzsálem erőssége helyreállítását? „Ekkor
én nagyon megijedtem” - írja. Remegő ajakkal és könnyes szemmel árulta el,
hogy miért szomorú. „Örökké éljen a király! - válaszolta. - Hogyne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűz
emésztette meg!”
Amikor a király meghallotta, milyen állapotban van Jeruzsálem, előítélet
nélkül részvétet érzett. A következő kérdés megadta Nehémiásnak a régóta
várt lehetőséget: „Mit kívánsz tehát?” Isten embere nem mert válaszolni addig, amíg nem kért eligazítást attól, aki Artaxerxes felett áll. Szent megbízatást
kellett teljesítenie, amelyhez segítséget a királytól várt. Tudta, hogy sok múlik
azon, hogy hogyan tárja az ügyet a király elé, hogy megkapja jóváhagyását és
támogatását.”Én pedig imádkoztam a menny Istenéhez” - mondta. Nehémiás
ebben a rövid imában a királyok Királyához emelkedett, és megnyerte a maga
ügyének azt a hatalmat, amely úgy tudja alakítani az emberek szívét, mint a
folyók vize a medrüket.
A szükség idején mondott nehémiási ima menedék, amit a hívő ember igénybe vehet olyan helyzetekben, amikor más formájú imára nincs lehetőség A kavargó élet nehézségeivel küzdők és már-már csatát vesztők a kuszaságok útvesztőjében felküldhetnek egy-egy fohászt mennyei eligazításért. A tenger és
a szárazföld utasa nagy veszélyben így bízhatja rá magát a Menny oltalmára.
A hirtelen nehézségben vagy veszélyben a szív segítségért kiálthat hozzá, aki
megígérte, hogy hűséges, hívő gyermekei segítségére siet bármikor hívják. Minden helyzetben és körülményben a fájdalomtól és gondtól lesújtott vagy heves
kísértéstől megtámadott lélek biztonságot, támaszt és segítséget találhat a szövetségét megtartó Isten kimeríthetetlen szeretetében és erejében.
Amikor Nehémiás felfohászkodott rövid imában a királyok Királyához, bátorPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (390-393. old.) AZ ALKALMAK EMBERE
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ságot merített, s elmondta kívánságát Artaxerxesnek: szeretné, ha egy időre felmentené udvari kötelezettségei alól. Majd arra kérte a királyt, adjon felhatalmazást, hogy Jeruzsálem puszta helyeit felépíthessék és újra erős, védett várossá
tehessék. Nagyon fontos dolgok múltak a zsidó nép számára ettől a kéréstől. „A
király megadta ezt nekem - mondta Nehémiás - Istenemnek hozzám való jóakarata folytán.”
Miután Nehémiás megkapta a kért segítséget, körültekintően és megfontoltan
nekifogott, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vállalkozás sikerének biztosítására. Mindenre volt gondja. Szándékát még saját honfitársainak sem árulta
el. Tudta, hogy sokan örülnének sikerének, de félt, hogy egyesek meggondolatlanságból felkeltik ellenségeik féltékenységét és kudarcba fullad a vállalkozás.
A király olyan kedvezően fogadta kérését, hogy Nehémiás felbátorodott további segítség kérésére. Katonai kíséretet kért és kapott, hogy küldetésének
méltóságot és tekintélyt szerezzen, és az útra védelmet biztosítson. Leveleket
kapott a királytól az Eufráteszen túli tartományok kormányzóihoz, akiknek a területén át kell haladnia Júdeába vezető útján. A Libánon hegységben levő királyi
erdő őrének is vitt levelet, amelyben utasította a király, hogy lássa el Nehémiást
a szükséges faanyaggal. És hogy senki se panaszolhassa be hatásköri túllépésért,
Nehémiásnak arra is gondja volt, hogy félreérthetetlenül meghatároztassa megbízatását és kiváltságait.
E bölcs előrelátás és határozott cselekvés szolgáljon tanulságul minden kereszténynek. Isten gyermekeinek nemcsak hinni és imádkozni kell, hanem szorgalmas és körültekintő gonddal cselekedni is. Sok nehézséggel találkoznak, és
mivel úgy gondolják, hogy az óvatosságnak és a szorgalmas munkának nincs sok
köze a valláshoz, sokszor akadályozzák a Gondviselés értük végzett munkáját.
Nehémiás nem gondolta, hogy mindent megtett akkor, amikor az Úr előtt sírt és
imádkozott. Esedezését szent igyekezettel párosította, és imával kísért komoly
erőfeszítést tett vállalkozása sikeréért. A gondos megfontolás és a jól átgondolt
terv ma is éppoly nélkülözhetetlen a szent vállalkozások megvalósításához, mint
a jeruzsálemi falak újjáépítésének idejében.
Nehémiás nem épített bizonytalanra. A hiányzó eszközöket azoktól kérte,
akiknek lehetőségük volt, hogy adjanak. Az Úr az igazság ügye érdekében ma
is kész indítani azok szívét, akiknél javai vannak. Az érte munkálkodók vegyék
igénybe az Ő késztetésére nyújtott segítséget. Ezek az adományok utat nyithatnak, mely által az igazság sok tudatlan országba eljut. Lehet, hogy az ajándékozó
nem hisz Krisztusban és nem ismeri Igéjét, de emiatt adományait nem szabad
visszautasítani.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
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PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (394-399. old.) A FAL ÉPÍTŐI

Nehémiás épségben eljutott Jeruzsálembe. Az útjába eső tartományok kormányzóihoz intézett királyi levelek nyomán megtisztelő fogadtatást és azonnali
segítséget biztosítottak számára. Az ellenség nem merte háborgatni azt a tisztviselőt, akit a perzsa király hatalma védett, és akit a tartományi vezetők megkülönböztetett figyelemmel kezeltek. Mivel katonai kísérettel érkezett Jeruzsálembe, ez jelezte, hogy valamilyen fontos küldetésben jött. Felkeltette a város
közelében élő pogány törzsek féltékenységét, akik szabadjára engedték a zsidókkal szembeni ellenségeskedésüket, sértegetéseket és szitkokat szórva rájuk.
A gonoszságban elől járó törzsek főemberei közül: a Horonból való Szanballat,
az ammonita Tóbiás és az arab Gesem kezdettől fogva kritikus szemmel nézték
Nehémiás lépéseit, és megpróbálták tervét minden lehető eszközzel meghiúsítani és munkáját akadályozni.
Nehémiás továbbra is éppolyan óvatosan és megfontoltan járt el, mint ahogy
eddig tette. Tudva, hogy elkeseredett és ádáz ellenség áll támadásra készen ellene, titokban tartotta előttük missziója jellegét, hogy a helyzetet megismerve
ki tudja alakítani terveit. Remélte, hogy megszerzi a nép együttműködését, és
munkába állíthatja őket, még mielőtt ellenségei támadásba kezdenének.
Kiválasztott néhány embert, akikben megbízott. Elmondta nekik, milyen körülmények késztetésére jött Jeruzsálembe, mi a célja és milyen tervek szerint
akarja megvalósítani azokat. Nyomban felkeltette érdeklődésüket és megszerezte támogatásukat.
Megérkezése utáni harmadik éjszakán Nehémiás éjfélkor felkelt, és néhány
megbízható társával kiment, hogy személyesen tekintse meg Jeruzsálem romjait. Felült öszvérére, és a város egyik részétől a másikig megvizsgálta atyái városának lerombolt falait és megrongált kapuit. Fájó gondolatok töltötték el a zsidó
hazafit, amikor megtört szívvel nézte szeretett városának romokban heverő erődítéseit. Izráel letűnt nagyságának emlékei éles ellentétben álltak megalázottsága bizonyítékaival szemben.
Nehémiás titokban és csendben tette meg a falak körüli útját. „Az elöljárók
nem tudták, hova mentem és mit tettem - mondta -. Sem a júdaiaknak, sem a
papoknak, sem az előkelőknek, sem az elöljáróknak, sem a többi munkásnak
nem mondtam még meg.” Az éjszaka hátralevő részét imában töltötte, mert
tudta, hogy a reggel komoly erőfeszítésre szólítja. Fel kell ráznia és egyesítenie
kell elcsüggedt, megosztott honfitársait.
Nehémiásnál királyi megbízólevél volt, amely arra szólította a lakosságot,
hogy működjék együtt vele a város falainak újjáépítésében. Nehémiás nem kívánt hatalmi szóval élni, inkább meg akarta nyerni a nép bizalmát és megértését, mert tudta, hogy az előtte álló nagy munkában szívük egységére éppolyan
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (394-399. old.) A FAL ÉPÍTŐI
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szüksége van, mint kezük összefogására. Amikor másnap összehívta a népet,
olyan érveket hozott fel, amelyeket alkalmasnak gondolt szunnyadó tetterejük
felébresztésére és a széthúzók egyesítésére.
Nehémiás hallgatói nem tudtak az előző éjszaka sötétjében tett körútjáról, ő
pedig nem beszélt róla. E körútja sokban hozzájárult eredményességéhez, mert
oly pontosan és részletesen tudott beszélni a város állapotáról, hogy hallgatóit
bámulatba ejtette. Az a hatás, amit Jeruzsálem gyengesége és megalázottsága
tett rá, súlyt és erőt adott szavainak.
Nehémiás elmondta a népnek, hogy állapotuk milyen szégyenteljes a pogányok között. Vallásukat becsmérelik, Istenüket káromolják. Elmondta, hogy egy
távoli országban hallott szenvedésükről. Imádkozott értük a menny Istenéhez és
könyörgése közben elhatározta, megkéri a királyt, engedje el, hogy segítségükre
lehessen. Azért imádkozott, hogy a király ne csak engedélyt adjon, hanem felhatalmazást is, és olyan segítséget, amire szüksége van a munkához. Az imájára
kapott válasz módjából tudta, hogy a terv az Úrtól van.
Miután mindezt elmondta, és bebizonyította, hogy mind Izráel Istene, mind a
perzsa király támogatja hatalmával, megkérdezte a népet, él-e ezzel az alkalommal, és kész-e a falat felépíteni.
A felhívás szíven találta őket. A menny jóindulatának megmutatása félelmüket szégyenné változtatta, és felbátorodva egyhangúlag mondták: „Kezdjük el az
építést! És bátran hozzáfogtak a jó munkához.”
Nehémiás egész lelkével benne volt a vállalkozásban. Reménysége, tettereje,
lelkesedése, eltökéltsége ugyanezzel a szent bátorsággal és fennkölt szándékkal hatotta át a többieket is. Minden ember egy-egy Nehémiássá vált a maga
helyén, szomszédja szívét és kezét erősítve. Amikor Izráel ellenségei meghallották, hogy mit akarnak a zsidók csinálni, kinevették őket, és ezt mondták: „Mit
akartok csinálni? Talán a király ellen akartok föllázadni?” Nehémiás így válaszolt: „Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük
el az építést. Nektek azonban semmi részetek és jogotok nincs, emléketek sem
marad Jeruzsálemben.”
Elsők között a papokat ragadta magával Nehémiás lelkesedése. Befolyásos
tisztségüknél fogva sokat tehettek a munka előbbrevitelére vagy hátráltatására. Készséges együttműködésük már az induláskor sokban hozzájárult a sikerhez. Izráel fejedelmeinek és vezetőinek többsége jelesen állt hozzá kötelességéhez, és ezeket a hittel teljes embereket Isten könyve megdicséri. A tekóai
előkelők azonban „nem hajtották a nyakukat uruk szolgálatába”. E rest szolgák
gyalázattal megbélyegzett emlékét megörökítették a későbbi nemzedékek figyelmeztetésére.
Minden vallásos mozgalomban vannak olyanok, akik - bár nem tagadják,
hogy az ügy az Istené - elzárkóznak, és nem hajlandók segíteni. Jó volna, ha a
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mennyei feljegyzésekre gondolnának - arra a könyvre, amelyből nem marad ki
semmi, nincs benne tévedés, - amelyek alapján meg lesznek ítélve. Isten szolgálatára visszautasított minden alkalmat feljegyeznek abban; ugyancsak a hitből
és a szeretetből fakadó tettek is örök emlékezetre vannak fenntartva.
Nehémiás jelenlétének ösztönző befolyása mellett a tekóai előkelők példájának nem nagy súlya volt. A népet általában a hazaszeretet és a buzgóság fűtötte. Jó képességű és befolyásos emberek csoportokba szervezték a polgárság
különböző osztályait. Minden vezető felelősséget vállalt a fal egy bizonyos részének felépítéséért. Egyesekről azt olvassuk, hogy”éppen a maga házával szemben” javítgatott.
Nehémiás tettereje akkor sem csökkent, amikor a munka ténylegesen megkezdődött. Felkészülve minden eshetőségre, fáradhatatlan éberséggel ellenőrizte az építkezést, irányította a munkásokat, meglátta az akadályokat. A három
mérföld hosszúságú fal mentén állandóan érezhető volt befolyása. Kellő időben
mondott szavakkal bátorította a félénkeket, felrázta a lustákat, megdicsérte a
szorgalmasakat. Közben állandóan figyelte ellenségeik mozdulatait, akik időről
időre bizonyos távolságban összegyűltek és tárgyaltak, mintha valami gonoszságot terveznének. Majd közelebb húzódva a munkásokhoz, megkísérelték figyelmüket másfelé terelni.
Nehémiás sok tevékenysége közepette sem feledkezett el ereje Forrásáról.
Szívét állandóan Istenhez, mindenek nagy Felvigyázójához emelte. „Maga a
menny Istene ad nekünk sikert” - kiáltotta. Szavai harsogtak és visszhangzottak,
lelkesítve a falakon dolgozó munkásokat.
Jeruzsálem erődítéseinek helyreállítása nem haladt akadálytalanul. Sátán az
ellenségeskedés szításán és az elcsüggesztésen dolgozott. Szanballat, Tóbiás és
Gesem - fő eszközei ebben a mozgalomban - gátolták az újjáépítés munkáját. Megpróbáltak széthúzást támasztani a munkások között. Csúfot űztek az építők erőfeszítéseiből azt hangoztatva, hogy vállalkozásuk képtelenség és kudarcba fullad.
„Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak? - kiáltotta gúnyosan Szanballat.
- Hát megengedik ezt nekik? ...Életre kelthetik-e ezt a halom követ, amely porrá
égett?” Tóbiás még lenézőbben tette hozzá: „Bármit építsenek is ha ráugrik egy
róka, az is ledönti a kőfalakat!”
Az építők nemsokára hevesebb támadások pergőtüzébe kerültek. Kénytelenek voltak állandóan védekezni ellenségeik fondorlatai ellen, akik barátságot
színlelve különböző utakon igyekeztek zavart okozni, bonyodalmat kelteni és
bizalmatlanságot ébreszteni. Megkísérelték elcsüggeszteni a zsidókat. Ös�szeesküdtek, hogy Nehémiást kelepcébe csalják; és a kétszínű zsidók készek
voltak ezt az álnok vállalkozást támogatni. Az a hír járta, hogy Nehémiás ös�szeesküvést sző a perzsa uralkodó ellen, magát akarja királlyá tenni Izráelben,
és hogy azok, akik neki segítenek, mind árulók.
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (394-399. old.) A FAL ÉPÍTŐI
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Nehémiás továbbra is Istentől várt eligazítást és segítséget. A nép pedig „nagy
kedvvel dolgozott”. A munka haladt, a réseket mind betömték, és az egész fal
felépült a tervezett magasságra.
Izráel ellenségei megteltek haraggal, amikor látták, hogy milyen hasztalan
erőlködnek. Eddig nem mertek erőszakos eszközöket alkalmazni, mert tudták,
hogy Nehémiás és társai a király utasítását hajtják végre. Attól féltek, hogy ha
ténylegesen szembeszállnak vele, magukra vonják az uralkodó haragját. Most
dühükben ők követték el azt a bűnt, amivel Nehémiást vádolták. Egybegyűltek
tanácskozni, „és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen...”
Ugyanakkor, amikor a samaritánusok összeesküvést szőttek Nehémiás és
munkája ellen, egyes zsidó vezetők, kedvüket veszítve, a vállalkozással járó nehézségek felnagyításával próbálták Nehémiást elcsüggeszteni. „Megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat!”
Máshonnan is igyekeztek csüggeszteni. „A szomszédságban lakó júdaiak”,
akik nem vettek részt a munkában, összegyűjtötték ellenségeik állításait és bátortalanításra, csüggesztésre, elkedvetlenítésre használták fel azokat.
A gúny és csúfolódás, a támadások és fenyegetések még eltökéltebbé és óvatosabbá tették Nehémiást. Felismerte a veszélyeket, amelyekkel szembe kellett
néznie a harcban, de rettenthetetlen volt. „De mi imádkoztunk Istenünkhöz mondta -, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal.” „Azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé a hézagokba, odaállítottam
őket nemzetségenként fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam
és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!
Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga
munkájához. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát,
a másik fele dárdával, pajzzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve... A várfal
építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja,
úgy építettek.”
Nehémiás mellett a kürtös állt, és a fal különböző részein papok helyezkedtek el kezükben a szent kürtökkel. A nép szétszóródva végezte munkáját, de ha
bármely ponton veszély közeledett, a kürtszó jelezte, hogy késedelem nélkül
vonuljanak oda. „Így végeztük a munkát, - mondta Nehémiás -, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.”
A Jeruzsálemen kívül - más városokban és falvakban - lakók most felszólítást
kaptak, hogy a falakon belül aludjanak azért, hogy őrizzék a munkát és reggel
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készen álljanak a szolgálatra. Így nem késlekednek szükségtelenül, és nem adnak
alkalmat az ellenségnek - amit kihasználna - az otthonról jövő vagy haza igyekvő
munkások megtámadására. Nehémiás és társai nem riadtak vissza sem a nehézségtől, sem a megerőltető munkától. Sem éjjel, sem nappal - még a rövid
alvásidő alatt sem - vették le ruhájukat, és nem tették le fegyverüket.
Olyan támadásokkal és csüggesztésekkel, amelyek Nehémiás korában érték
az építőket a nyílt ellenség és a barátságot színlelők részéről, találkoznak majd
azok is, akik ma Istennek szolgálnak. Nemcsak az ellenség haragja, megvetése
és kegyetlensége próbálja meg a hívőket, hanem az állítólagos barátok és jóakarók nemtörődömsége, állhatatlansága, közömbössége és hűtlensége is. Gúnyt
és szemrehányást szórnak rájuk. Az az ellenség, amely megvetést szít, kegyetlenebbül és erőszakosabban lép fel, ha erre alkalma van.
Sátán minden szentségtelen tényezőt felhasznál szándékai véghezvitelére.
Azok között, akik vallják, hogy Isten ügyét támogatják, vannak olyanok, akik Isten ellenségeivel egyesülve, ügyét a legelkeseredettebb ellenség támadásának
teszik ki. Még olyanok is, akik szeretnék, ha Isten műve virágzana, gyengítik Isten
szolgái kezét az ellenség rágalmazásainak, dicsekvéseinek és fenyegetéseinek
meghallgatásával, híresztelésével és azzal, hogy félig el is hiszik ezeket. Sátán
bámulatos sikerrel dolgozik eszközei által. A befolyásuknak engedők a megrontó
hatalom célpontjai, amely elveszi a bölcs bölcsességét és az okos értelmét. Nehémiáshoz hasonlóan, Isten népe ne féljen, de ne is becsülje alá az ellenséget.
Istenbe vetett bizalommal menjen kitartóan előre, szolgálja önzetlenül, és bízza
gondviselésére azt az ügyet, amelyet képvisel.
A csüggesztő körülmények között Nehémiás Istenbe - biztos védelmezőjébe vetette bizalmát. És Ő, aki szolgáját segítette, támasza marad népének minden
időben. Isten népe minden válságban bizalommal mondhatja: „Ha Isten velünk, ki
lehet ellenünk?” (Róm 8:31). Sátán és eszközei bármilyen ravaszul fektetik le terveiket, Isten le tudja leplezni őket, és semmivé teheti minden tanácsukat. A hitből
fakadó válasz ugyanaz, mint amit Nehémiás adott: „Istenünk harcol érettünk!”,
mert Isten van a munkával, és senki nem gátolhatja meg. Végül sikert arat!

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (400-404. old.) A KIZSÁKMÁNYOLÁS MEGFEDDÉSE

Mielőtt még Jeruzsálem falai felépültek volna, felhívták Nehémiás figyelmét a nép szegény rétegének szerencsétlen helyzetére. Az ország rendezetlen
körülményei miatt nem fordítottak elég gondot a föld megművelésére. Mivel a
Júdeába visszatérők közül egyesek önző módon éltek, az Úr megvonta áldását
földjüktől. Csak szűkösen termett a gabona.
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (400-404. old.) A KIZSÁKMÁNYOLÁS MEGFEDDÉSE
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A szegények - hogy családjukat élelemhez juttassák - kénytelenek voltak hitelben vásárolni, mégpedig uzsoraáron. Hogy ki tudják fizetni a perzsa királyok
által kivetett súlyos adókat, kamatra kellett pénzt kölcsön kérniük. Nyomorukat
az is súlyosbította, hogy kényszerhelyzetüket a jómódú zsidók kihasználták saját
gazdagodásukra.
Az Úr Mózes által megparancsolta Izráelnek, hogy minden harmadik évben
gyűjtsenek tizedet a szegények megsegítésére; minden hetedik évben pedig
szüneteltessék a mezőgazdasági munkát, és hagyják a szűkölködőknek azt, amit
a föld magától terem. A szegények megsegítésével és az adomány más jótékonykodásra történő odaáldozása által a nép emlékezetében tartotta azt az igazságot, hogy minden Istené, ők pedig áldásait közvetíthetik. Jahve olyan nevelést
akart adni Izráelnek, amely jellemüket nemesítve kiírtja belőlük az önzést és
kicsinyességet.
Isten erre is oktatta Mózest: „Ha pénzt adsz kölcsön a népemből való szegény embernek, ne légy neki uzsorása, ne vessetek ki rá uzsorát!” „Ne végy kamatot atyádfiától se pénz, se élelem, se más egyéb után, amit kamatra szokás
adni!” (2Móz 22:24; 5Móz 23:20). Ezt is mondta: „Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened, az
Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben,
hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége
van, amiben szükséget szenved.” „Mert a szegény nem fogy el a földről, azért
parancsolom néked, hogy légy bőkezű az országodban levő nyomorult és szegény testvéredhez” (5Móz 15:7-8, 11).
A babiloni fogságból való visszatérés után a gazdag zsidók e parancsok ellenkezőjét cselekedték. Amikor a szegények kénytelenek voltak kölcsönt felvenni,
hogy kifizethessék az adót a királynak, a gazdagok adtak nékik kölcsönt magas
kamatot követelve. A szegények földjének elzálogosításával a szerencsétlen
adósokat fokozatosan a legnagyobb szegénységbe taszították. Sokan arra kényszerültek, hogy rabszolgáknak adják el fiaikat és leányaikat. Semmi kilátás nem
volt helyzetük javulására, semmi mód földjeik és gyermekeik visszaváltására. A
jövő csak egyre növekvő gyötrelmes, életfogytiglani ínséget és szolgaságot kínált. Pedig ugyanahhoz a néphez tartoztak, mint szerencsésebb testvéreik, és
ugyanannak a szövetségnek fiai voltak.
Végül is a nép Nehémiás elé tárta helyzetét. „...rabszolgáknak kell eladnunk
fiainkat és leányainkat - mondták. -Vannak is már így eladott leányaink, de mi
tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlőnk már a másé.”
Amikor Nehémiás tudomást szerzett erről a kegyetlen elnyomásról, lelke
felháborodással telt meg. „Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam...” Tudta, hogy az uzsoráskodás nyomasztó
szokásának megtöréséhez határozottan állást kell foglalnia az igazság mellett. A
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rá jellemző erélyességgel és határozottsággal fogott munkához, hogy könnyítsen
testvérein.
Nehémiást egy pillanatig sem befolyásolta az a tény, hogy az elnyomók jómódú emberek, akiknek segítségére nagy szükség van a város helyreállításánál. Keményen megdorgálta az előkelőket és a vezetőket. Amikor gyűlésre hívta össze
a népet, eléjük tárta Isten kívánságát e dologban.
Felhívta figyelmüket az Akház király uralkodása alatt történtekre. Elismételte Isten üzenetét, amellyel annak idején megdorgálta Izráel kegyetlenségét és
zsarnokságát. Júda fiai, bálványimádásuk miatt, a bálványimádóbb testvér, Izráel népe kezébe kerültek. Az utóbbi szabad folyást engedve gyűlöletének, Júda
férfiai közül sok ezret megölt a csatában, a nőket és gyermekeket rabul ejtette
saját rabszolgájául, vagy áruba bocsátotta őket pogányok szolgálatára.
Júda bűnei miatt az Úr nem lépett közbe az összecsapás elhárítására, de Odéd
próféta által megdorgálta a győztes hadsereg kegyetlen tervét. „És most azt
gondoljátok, hogy leigázhatjátok a júdaiakat és jeruzsálemieket, hogy rabszolgáitokká és rabnőitekké legyenek, pedig ezáltal magatokat teszitek vétkesekké
Istenetek, az Úr előtt”(2Krón 28:10). Odéd figyelmeztette Izráel népét, hogy az
Úr haragja felgerjed ellenük, és a méltánytalan, zsarnoki eljárásukkal kihívják az
Úr bűntető ítéletét. E szavak hallatára a fegyveresek ott hagyták a foglyokat és a
zsákmányt a fejedelmek és az egész gyülekezet előtt. Majd egyes vezetők Efraim
törzséből „...gondjaikba vették a foglyokat: a mezíteleneket mind felöltöztették
a zsákmányból, ruhát és sarut, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal.
A gyengéket szamarakon szállították, és elvitték őket honfitársaikhoz Jerikóba, a
pálmák városába; azután visszatértek Samariába” (2Krón 28:15).
Nehémiás és mások is kiváltottak egyes zsidókat, akiket honfitársaik eladtak
a pogányoknak. Nehémiás ezt a tettet ellentétbe állította azoknak a magatartásával, akik földi nyereségért rabszolgasorba döntötték testvéreiket. „Nem helyes, amit ti műveltek - mondta. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy
ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink?”
Nehémiás tudomásukra hozta, hogy ő - akit a perzsa király hatalommal ruházott fel - nagy jutalékot igényelhetne saját hasznára. De még azt sem fogadta el,
ami jogosan megilletné. Ehelyett bőkezűen adakozott a szegények nyomorának
enyhítésére. Kérlelte az uzsorában vétkes zsidó vezetőket, hogy hagyják abba
ezt a gonoszságot. Adják vissza a földet és a jogtalan pénzt a szegényeknek!
Kölcsönözzenek nekik zálog és uzsorakamat nélkül!
Ezek a szavak az egész gyülekezet előtt hangzottak el. Ha a vezetők igazolni akarták volna magukat, lett volna erre alkalmuk. De nem hoztak fel semmit
sem mentségükre. „Visszaadjuk - mondták -, nem követelünk tőlük semmit! Úgy
teszünk, ahogyan te kívánod.” Nehémiás ekkor megeskette őket a papok jelenlétében, „hogy így fognak eljárni”. „Az egész gyülekezet áment mondott rá és
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (400-404. old.) A KIZSÁKMÁNYOLÁS MEGFEDDÉSE
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dicsérte az Urat! A nép pedig eszerint járt el.”
Ez a feljegyzés fontos tanulságot rejt magában. „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme...” (1Tim 6:10). Korunkban a nyereségvágy, lelket foglyul
ejtő szenvedély. Emberek sokszor csalással jutnak vagyonhoz. Tömegek küszködnek a szegénységgel; kénytelenek kis bérért nehéz munkát végezni, és még
az alapvető életszükségletüket sem képesek megszerezni. A reménytelen gürcölés és nélkülözés súlyosbítja terhüket. Gondterheltek, nyomorognak, és nem
tudják, hova forduljanak segítségért. Mindez azért van, mert a gazdagok szertelenül akarnak költekezni és vagyont felhalmozni.
A pénz és a hivalkodás szeretete tolvajok és rablók barlangjává teszi a világot. A Szentírás megrajzolja Krisztus második eljövetele előtt közvetlen uralkodó
kapzsiságot és zsarnokságot. „Tehát, ti gazdagok - írja Jakab -, ...kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme, a földjeiteket learató munkások bére,
amelyet visszatartottatok, égre kiált, és az aratók panasza eljutott a Seregek
Urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket,
mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő
nem állt ellen nektek”(Jak 5:1, 3-5).
Még olyanok is követik a jómódú zsidók példáját, akik vallják, hogy félik az
Urat. Megtehetik, hogy többet követeljenek a jogosnál és így elnyomókká lesznek. Krisztus vallása megvetés tárgya, mert a Krisztus nevét viselők életében
fösvénység és hűtlenség látható, mert az egyház nem törli nyilvántartásából
azok nevét, akik jogtalanul jutottak javaikhoz. Sok ember hitét megrontja a tékozlás, a csalás, a kapzsiság, és tönkreteszi lelkiségét. Az egyház nagymértékben
felelős tagjai bűneiért. Bűnre bátorít, ha nem emeli fel szavát ellene.
A világ szokásai nem mértékadóak a hivő számára. Nem követheti durvaságát, csalását, zsarolását. A felebarát ellen elkövetett minden igazságtalan tett
az aranyszabály megsértése. Minden igazságtalanságot, amit Isten gyermekei
ellen elkövetünk, szentei személyében Krisztus ellen követjük el. Ha bármilyen
vonatkozásban ki akarjuk használni mások tudatlanságát, gyengeségét vagy szerencsétlenségét, ezt a kísérletet csalásként jegyzik fel a mennyei könyvekben.
Aki igazán féli Istent, az inkább éjjel-nappal keményen dolgozik és a nyomorúság
kenyerét eszi, mintsem hódoljon a nyerészkedés szenvedélyének, amely nyomorgatja az özvegyet és árvát, és megfosztja az idegent jogaitól.
A becsületességtől való legkisebb eltérés ledönti a korlátokat, és még nagyobb jogtalanságok elkövetésére készteti az ember szívét. Amilyen mértékben jut az ember előnyhöz másnak a rovására, ugyanolyan mértékben csökken
lelki érzékenysége Isten Lelke befolyása iránt. Az ilyen áron szerzett nyereség
félelmes veszteséget jelent.
Mindnyájan adósok voltunk a mennyei igazságszolgáltatás előtt, és nem volt
semmink, amiből kifizethettük volna adósságunkat. Akkor Isten Fia, aki meg-
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szánt minket, lefizette megváltásunk árát. Szegénnyé lett hogy szegénysége által
meggazdagodjunk. A szegények iránti nagylelkűségünkkel mutatjuk meg, hogy
őszintén hálásak vagyunk irgalmáért. „Ezért tehát, míg időnk van - köti lelkünkre Pál apostol -, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal 6:10). Szavai összhangban vannak azzal, amit a Megváltó
mondott: „Mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok,
jót tehettek velük...” „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a
próféták” (Mk 14:7; Mt 7:12).

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (405-409. old.) A POGÁNYOK CSELVETÉSEI

Szanballat és szövetségesei nem mertek nyílt háborút indítani a zsidók ellen,
de fokozódó rosszindulattal továbbra is igyekeztek lopva elcsüggeszteni, megzavarni és megkárosítani őket. Nem sok hiányzott már a Jeruzsálem körüli falakból. Ha a falakat befejezik és a kapukat megcsinálják, Izráelnek ezek az ellenségei nem remélhetik többé, hogy erőszakkal behatolhatnak a városba. Ezért még
jobban buzgólkodtak azon, hogy a munkát késedelem nélkül megállítsák. Végül
olyan tervet gondoltak ki, amivel remélték, hogy Nehémiást el tudják helyéről
mozdítani. Ha pedig már hatalmukban van, megölik vagy börtönbe vetik.
Azt színlelve, hogy szeretnének megegyezésre jutni a szembenállókkal, tanácskozást próbáltak szervezni Nehémiással; ezért találkozóra hívták egy Ónóvölgyi faluba. Mivel azonban a Szentlélek rávilágított valódi céljukra, Nehémiás
nem fogadta el meghívásukat. „Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel: - írja Nehémiás. - Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbemaradna a munka, ha abbahagynám, és hozzátok mennék.” A kísértők
azonban szívósak voltak. Négyszer küldtek hasonló tartalmú üzenetet, de minden egyes alkalommal ugyanezt a választ kapták.
Látva, hogy mesterkedésük nem jár sikerrel, vakmerőbb haditervhez folyamodtak. Szanballat követet küldött Nehémiáshoz nyitott levéllel, amelyben ez
állt: „A pogány népek között az a hír járja, és Gasmu is mondja, hogy te és a
júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz
a királyuk lenni. Sőt prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben:
Király van Júdeában! Meg a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet. Ezért jöjj,
és tanácskozzunk egymással.”
Az említett hír elterjedése esetén lett volna ok nyugtalanságra, mert az gyorsan eljut a királyhoz, akit a legkisebb gyanú is szigorú intézkedésekre sarkall.
Nehémiás azonban meg volt győződve arról, hogy egy szó sem igaz abból, ami a
levélben áll. Csak azért írták, hogy megfélemlítsék és tőrbe csalják. KövetkeztePRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (405-409. old.) A POGÁNYOK CSELVETÉSEI
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tését alátámasztotta az a tény, hogy a levelet nyitva küldték, kétségtelenül azért,
hogy az emberek elolvashassák, és tartalmát ismerve, megijedjenek.
Nehémiás azonnal visszaüzent: „Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz,
csak magadtól találtad ezt ki.”Nehémiás előtt nem voltak ismeretlenek Sátán
cselfogásai. Tudta, hogy azért történnek ezek a próbálkozások, hogy az építők
munkaképességét csökkentsék és törekvésüket meghiúsítsák.
Sátán újra meg újra vereséget szenvedett, és most nagyobb gyűlölettel és
ravaszsággal, még körmönfontabb és veszedelmesebb csapdát állított Isten
szolgájának. Szanballat és társai felfogadtak embereket, hogy Nehémiás barátainak mondva magukat, gonosz tanácsot adjanak neki, mintha tanácsuk az
Úrtól származna. E gonoszságban Semája járt elől, akiről Nehémiásnak előzőleg jó véleménye volt. Semája bezárkózott egy helyiségbe a szentély közelében,
mintha attól félne, hogy élete veszélyben van. A templomot akkor már falak és
kapuk védték, de a város kapui még nem készültek el. Semája - színlelve, hogy
gondosan ügyel Nehémiás biztonságára - azt tanácsolta, keressen menedéket a
templomban.”Találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk
be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak.”
Nehémiás, ha követi ezt az álnok tanácsot, feláldozza Istenbe vetett hitét, a
nép pedig gyáva és alávaló embert lát benne. A vállalt fontos munka és Isten
hatalma iránt tanúsított bizalma miatt a legnagyobb következetlenség lenne részéről, ha elrejtőzne, mintha félne. A vészhír elterjedne a nép között, és mindenki igyekezne biztonságba jutni, a város pedig védtelenül maradna az ellenség
szabad prédájául. Ezzel az oktalan lépéssel Nehémiás feláldozná mindazt, amit
addig elért.
Nehémiás hamar átlátta tanácsadója valódi jellemét és célját. „Felismertem,
hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a próféciát, mert fölbérelte Tóbijjá és Szanballat. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem,
és vétkezzem, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak.”
Semája becstelen tanácsával pár jó nevű ember is egyetértett, akik - mialatt
Nehémiás barátainak mondták magukat – lopva ellenségeivel szövetkeztek. De
hiába állították fel csapdájukat. Ez volt Nehémiás bátor válasza: „A magamfajta
embernek illik-e menekülni? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életben maradjon! Nem megyek!”
Az ellenség nyílt és titkos cselvetései ellenére az építkezés szünet nélkül haladt,
és Nehémiás Jeruzsálembe érkezése után nem egészen két hónappal a várost körülvették erődítései, az építők járhattak a falakon és lenézhettek kudarcot vallott,
elképedt ellenségeikre. „Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a
körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükben - írta Nehémiás -, mert
fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát.”
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Az Úr vezetésének e bizonyítéka sem volt elég a zsidók közötti elégedetlenség, lázadás és árulás megfékezésére.”Azokban a napokban a júdai előkelők is
sokat leveleztek Tóbijjával; Tóbijjá meg velük. Júdában ugyanis sokan eskü révén
álltak kapcsolatban vele. Ő Sekanjának, Árah fiának volt a veje; a fia, Jehóhánán
pedig Mesullámnak, Berekja fiának a leányát vette el.” Itt látható a pogányokkal kötött házasságok végzetes következményei. Júdából egy család kapcsolatba
került Isten ellenségeivel, és ez tőrnek bizonyult. Rajtuk kívül még sokan cselekedtek ugyanígy. Ők állandóan bajforrást jelentettek, akárcsak az a vegyes tömeg, amely a zsidókkal együtt kivonult Egyiptomból. Nem vitték egész szívüket
a szolgálatba, és amikor Isten munkája áldozatot követelt, hamar megszegték az
együttműködést és támogatást ígérő ünnepélyes fogadalmukat.
Akik elsőként forraltak rosszat a zsidók ellen, most azt színlelték, hogy barátságot szeretnének velük kötni. A bálványimádókkal családi kapcsolatba bonyolódó Tóbiással áruló levelezést folytató és neki szolgálatot fogadó júdabeli előkelők,
tehetséges és körültekintő embernek tüntették fel őt, akivel nagyon előnyös volna a zsidóknak szövetségre lépni. Közben pedig elárulták neki Nehémiás terveit
és tetteit. Így Isten népe munkáját az ellenség támadásainak tették ki; alkalmat
adtak Nehémiás szavai félremagyarázására és munkája akadályozására.
Amikor a szegények és elnyomottak Nehémiáshoz fordultak sérelmeik orvoslásáért, Nehémiás bátran pártjukra kelt, és rábírta a jogsértőket, hogy szabadítsák meg e nyomorgókat a szégyentől. Hatalmát azonban, amelyet elnyomott
honfitársaiért gyakorolt, nem vette igénybe saját érdekében. Egyesek hálátlansággal és árulással válaszoltak fáradozásaira, de nem használta fel hatalmát az
árulók megbüntetésére. Higgadtan és önzetlenül szolgált tovább a nép érdekében. Soha nem hagyott alább erőfeszítése, és nem csökkent érdeklődése.
Sátán mindig támadja azokat, akik Isten művét és ügyét igyekeznek előrevinni. Jóllehet sokszor kudarcot vall, de mindig új erővel támad, még ki nem
próbált eszközöket használva. Leginkább azonban titokban végzett munkájától
kell félni, amelyet a magukat Isten műve barátainak vallókkal hajtat végre. A
nyílt támadás - ha heves és kegyetlen is - sokkal kevésbé veszélyes Isten ügye
számára, mint azok titkos ellenségeskedése, akik csak mondják, hogy szolgálnak
Istennek, de szívük mélyén Sátán szolgái. Ezek az emberek minden előnyt azok
kezére tudnak játszani, akik tudásukat Isten műve akadályozására és szolgái támadására használják.
A sötétség fejedelmének minden cselfogásával megkísérlik rábírni Isten
szolgáit, hogy szövetségre lépjenek Sátán eszközeivel. El akarják vonni őket feladatuktól, de nehémiási következetességgel válaszoljanak: „Nagy munkát kell
végeznem, ezért nem tudok elmenni.” Isten munkásai nyugodtan dolgozzanak
tovább, buzgóságukkal cáfolva meg a hazugságokat, amiket a rosszindulat talál
ki bántásukra. Jeruzsálem falainak építőihez hasonlóan ők se engedjék magukat
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fenyegetésekkel, gúnyolódással és hazugsággal eltéríteni munkájuktól. Egyetlen
pillanatra se csökkenjen éberségük és óvatosságuk, mert az ellenség állandóan
nyomukban jár. Szüntelen imádkozzanak Istenhez, az ellenség ellen pedig állítsanak „őrséget... éjjel-nappal” (Neh 4:3).
A vég közeledtével az ördög nagy erővel támadja Isten munkását. Sátán emberi eszközök útján gúnyolja és szidalmazza azokat, akik „a falat építik”. Késleltetné a munkát, ha az építők lejönnének, hogy kivédjék ellenségeik támadásait.
Igyekezzenek meghiúsítani ellenségeik szándékait, de ne hagyják, hogy bármi is
eltérítse őket munkájuktól! Az igazság erősebb, mint a tévelygés, a jó győzni fog
a rossz felett.
Ne fogadják barátságukba ellenségeiket, és ne tápláljanak rokonszenvet irántuk, nehogy kimozdítsák őket a kötelesség helyéről! Aki bármilyen meggondolatlan tettével gyalázatnak teszi ki Isten ügyét, vagy csökkenti munkatársai munkaképességét, az nehezen eltávolítható foltot ejt saját jellemén, és komolyan
veszélyezteti későbbi hasznosságát.
„Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket” (Péld 28:4). Féljünk
azoktól, akik bár nagy szentséget színlelnek, egyesülnek a világgal és keresik az
igazság ellenségével való kapcsolatot. Tartsuk távol őket magunktól olyan határozottan, mint ahogy Nehémiás tette. Tanácsuk mögött a minden jónak ellensége áll. Ez a megalkuvók hangja, amelyet ma is olyan eltökélten kell elutasítanunk,
mint ahogy akkor tették. Isten népének rendületlenül ellene kell állnia minden
olyan hatásnak, amely megingathatja Isten irányító hatalmába vetett hitét.
Azért nem sikerült Nehémiást ellenségeinek hatalmukba keríteniük, mert
szilárd hűséggel szolgálta Isten ügyét, és szilárdan Őrá támaszkodott. A tétlen,
tunya ember könnyen enged a kísértésnek. A gonosz kevésbé tudja megvetni lábát annak életében, akinek nemes céljai, mélyen átérzett szándékai vannak. Aki
kitartóan törekszik a cél felé, annak hite nem gyengül, mert tudja, hogy odafent,
idelent és mindenütt a Végtelen Szeretet véghezviszi áldott szándékát. Isten hűséges szolgái eltökélten munkálkodva nem vallhatnak kudarcot, mert töretlen
bizalommal fordulnak a kegyelem trónjához.
Isten mennyei segítséget nyújt minden válságban, amellyel emberi erővel
nem lehet megbirkózni. Szentlelke által segít minden nehézségünkben, erősíti reménységünket és bizalmunkat, megvilágosítja értelmünket és megtisztítja
szívünket. Alkalmat és utat kínál a szolgálatra. Ha népe figyel a gondviselés bizonyítékaira és kész együttműködni Istennel, nagyszerű eredményeket érhet el.
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PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (414-419. old.) REFORMÁCIÓ

Júda népe ünnepélyesen és nyilvánosan megfogadta, hogy engedelmeskedik Isten törvényének. De amikor Ezsdrás és Nehémiás befolyása nem volt
közvetlenül érezhető, sokan elfordultak az Úrtól. Nehémiás egy időre visszatért
Perzsiába. Míg távol volt Jeruzsálemtől, bűnök lopództak be, és félő volt, hogy
megrontják a nemzetet. A bálványimádók nemcsak a városban vetették meg lábukat, de jelenlétükkel még a templom körzetét is megfertőzték. Házasság útján
barátság jött létre Eliasib, a főpap családja és Izráel elkeseredett ellensége, az
ammonita Tóbiás között. E szentségtelen kapcsolat következményeként Eliasib
megengedte Tóbiásnak, hogy elfoglalja a templomhoz tartozó egyik helyiséget,
amelyet addig a nép tizedének és adományainak tárolására használtak.
Isten Mózes által kijelentette, hogy az ammonitákat és moábitákat örökre
ki kell zárni népe gyülekezetéből Izráellel szembeni kegyetlenségük és árulásuk
miatt. Lásd: 5Móz 23:3-6! E parancsot semmibevéve a főpap eltávolította az Úr
házának kamrájában tárolt adományokat, hogy helyet adjon a kitiltott nemzetség e képviselőjének. Így kedvezett Isten és igazsága ellenségének. Ennél jobban
nem sérthette volna meg Istent.
Amikor Nehémiás Perzsiából visszatérve megtudta, hogy milyen arcátlanul
megszentségtelenítették a templomot, azonnal intézkedett a betolakodó eltávolításáról. „Ezt én igen rossznak tartottam - mondja -, ezért kidobattam a kamrából minden holmit, ami a Tóbijjá házából való volt. Azután megparancsoltam,
hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó
edényeket, adományokat és tömjént.”
Nemcsak megszentségtelenítették a templomot, hanem az adományokat is
hűtlenül kezelték. Ez rossz hatással volt a nép adakozó kedvére. Elvesztve buzgalmukat és lelkesedésüket, kelletlenül fizették a tizedet. Az Úr házának kincstára elszegényedett. Számos énekes és egyéb templomi szolgálattevő otthagyta
Isten munkáját, mert nem kaptak elegendő fizetést, és máshol vállaltak munkát.
Nehémiás munkához látott, hogy helyrehozza a visszaéléseket. Összegyűjtötte azokat, akik otthagyták az Úr házának szolgálatát, és „helyükre állítottam
őket”. Ez bizalmat ébresztett a népben, és az egész Júda elhozta „a gabonának,
a mustnak és az olajnak a tizedét.” Nehémiás „a raktárak felügyelőjévé” olyanokat rendelt, akiket „megbízhatóknak”tartottak. „Nekik kellett kiosztaniuk szolgatársaik járandóságát.”
A bálványimádókkal való kapcsolat másik következménye az volt, hogy nem
figyeltek a szombatra, arra a jelre, amely megkülönböztette a zsidókat - mint az
igaz Isten imádóit - minden más nemzettől. Nehémiás látta, hogy a környékről
pogány kereskedők jönnek Jeruzsálembe, és sok zsidót rávesznek a szombatnapi
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kereskedésre. Egyeseket nem lehetett az elvek feláldozására rábírni, de voltak,
akik vétkeztek, és a pogányokkal együtt igyekeztek a lelkiismeretesebbek aggályait eloszlatni. Sokan merészelték nyíltan megrontani a szombatot. „Ebben
az időben azt láttam Júdában - írja Nehémiás -,hogy a nyugalom napján szőlőt
taposnak, gabonát hordanak, a szamarakra terhet raknak, és bort, szőlőt, fügét
és mindenféle terhet hordanak Jeruzsálembe a nyugalom napján. ...Tírusziak is
voltak ott, akik halat és mindenféle árut hoztak, és a nyugalom napján árusítottak a júdaiaknak Jeruzsálemben.”
Ezt az állapotot megelőzhették volna, ha a vezetők gyakorolják hatalmukat.
De saját érdekeiket helyezték előtérbe, és ezért kedveztek a gonosznak. Nehémiás bátran megdorgálta őket kötelességük elhanyagolása miatt. „Miért követtek el ilyen gonoszságot, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját?! kérdezte szigorúan. - Hiszen ugyanezt követték el őseitek, ezért hozta ránk és
városunkra Istenünk ezt a sok bajt! Ti pedig még növelitek Isten haragját Izráel
ellen azzal, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját!” Ezután „mikor a
nyugalom napja előestéjén árnyék borult Jeruzsálem kapuira, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat”, és ne nyissák ki a szombat végéig. Saját
szolgáit állította a kapukhoz, hogy figyeljék, végrehajtják-e utasításait, mert jobban bízott bennük, mint azokban, akiket Jeruzsálem elöljárói jelöltek volna ki.
„Ezért a kereskedők és a különféle áruk árusai egyszer-kétszer Jeruzsálemen
kívül háltak.” Remélték, hogy a város polgáraival vagy a vidék népével alkalmuk
lesz üzletkötésre. Nehémiás figyelmeztette őket, hogy büntetés lesz a vége, ha
ezt folytatják. „Miért háltok a várfal előtt? - kérdezte. - Ha még egyszer ilyet tesztek, megbüntetlek benneteket. Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján.” A
lévitákat is megbízta a kapuk őrzésével. Tudta, hogy nagyobb tiszteletet keltenek, mint a köznép; és az Isten házával való szoros kapcsolatuk folytán elvárható
tőlük, hogy buzgóbban késztetik a népet Isten törvénye iránti engedelmességre.
Nehémiás ezután arra a veszélyre irányította figyelmét, amely ismét fenyegette Izráelt a bálványimádókkal való házasságuk és barátságuk miatt. „Ugyanabban az időben - írja - láttam olyan júdaiakat, akik asdódi, ammóni és móábi
nőket vettek feleségül, és gyermekeik fele asdódi nyelven beszélt. Júdai nyelven
már nem is tudtak, hanem valamelyik másik nép nyelvén beszéltek.”
Ezek a törvényellenes kapcsolatok nagy zűrzavart keltettek Izráelben; néhány
magas állású vezető - akiktől a nép jogosan várt tanácsot és hű példamutatást
- kialakított ilyen kapcsolatot. Előre látva, mily katasztrófa fogja a népet sújtani,
ha ezt a gonoszságot szabadon folytathatja, Nehémiás komolyan beszélt a törvénysértőkkel. Salamon esetét említve emlékeztette őket, hogy egyetlen népnek sem volt hozzá hasonló királya, akinek Istene olyan bölcsességet adott; a
bálványimádó asszonyok mégis elfordították szívét Istentől, és példája rossz útra
vitte Izráelt. „Azt kell rólatok hallanunk, hogy ilyen nagy gonoszságot követtetek
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el?!” „Majd megeskettem őket az Istenre, hogy nem adják leányaikat azoknak a
fiaihoz, és nem veszik el azoknak a leányait sem fiaiknak, sem maguknak.”
Amikor eléjük tárta Isten parancsait és kilátásba helyezett büntetését, valamint büntető ítéleteit, amelyekkel éppen e bűn miatt látogatta meg Izráelt a
múltban, lelkiismeretük felébredt, és reformációs munka indult, ami Isten tetszésével találkozott. Elfordította haragját, és áldást hozott rájuk.
A szent tisztségek viselői közül egyesek védelmükbe vették pogány feleségüket. Azt mondták, nem tudnak elszakadni tőlük. Nehémiás azonban nem tett
különbséget. Nem volt tekintettel sem rangra, sem állásra. Azokat a papokat
és vezetőket, akik nem voltak hajlandók megszakítani kapcsolataikat a pogányokkal, azonnal elbocsátotta az Úr szolgálatából. A főpap unokáját, aki a hírhedt Szanballat lányát vette feleségül, nemcsak eltávolította szolgálatából, hanem azonnal száműzte Izráelből. „Emlékezz rá, Istenem - könyörgött Nehémiás
-, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget és a lévita papsággal kötött
szövetséget!”
Egyedül az ítélet fogja megmutatni, mily sok gyötrelembe került Isten hűséges szolgájának ez a nélkülözhetetlen szigor. Állandóan küzdenie kellett az ellenszegülőkkel, és csak böjtöléssel, megalázkodással és imádkozással tudott előre
haladni.
Sokan azok közül, akik bálványimádókkal kötöttek házasságot, vállalták velük
a számkivetést, és a közösségből kiűzöttekkel együtt átpártoltak a samaritánusokhoz. Ezt az utat választották Isten munkájának egyes magas állású tagjai is,
és egy idő után teljesen összekötötték velük sorsukat. A samaritánusok erősíteni
akarták ezt a kapcsolatot, ezért azt ígérték, hogy jobban alkalmazkodnak a zsidó
valláshoz és szokásokhoz; a hitehagyók pedig, hogy túlszárnyalják korábbi testvéreiket - templomot építettek Garizim hegyén, így foglaltak állást Isten jeruzsálemi házával szemben. Vallásuk ezentúl a júdaizmus és pogányság keveréke
volt. Állításuk, hogy ők Isten népe, a két nép között nemzedékről nemzedékre a
vallási szakadás, a versengés és az ellenségeskedés forrása volt.
A ma végrehajtandó reformációs munkában szükség van Ezsdrásokra és Nehémiásokra, akik nem szépítgetik és nem mentegetik a bűnt, hanem bátran
megvédik Isten méltóságát. Azok, akikre ennek a munkának a terhe nehezedik,
nem hallgathatnak a gonoszság láttán, és nem takarhatják be a bűnt a hamis könyörület köpenyével. Tudjuk, hogy Isten nem személyválogató, és, hogy a kevés
emberrel szemben gyakorolt szigor irgalmasságnak bizonyul a tömegek iránt.
Azt sem felejthetik el, hogy a bűn megfeddőjében Krisztus Lelkének mindig meg
kell mutatkoznia.
Ezsdrás és Nehémiás - miközben dolgoztak - megalázták magukat Isten előtt;
megvallották a maguk és népük bűneit; bocsánatért könyörögtek, mintha ők
vétkeztek volna. Türelmesen fáradoztak, imádkoztak és szenvedtek. Nem a poPRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK (414-419. old.) REFORMÁCIÓ
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gányok nyílt ellenségeskedése nehezítette munkájukat, hanem az állítólagos barátok rejtett ellenszegülése, akik befolyásukat a gonoszság szolgálatába állítva,
tízszeresen súlyosbították Isten szolgáinak terhét. Ezek az árulók olyan anyagot
szolgáltattak az Úr ellenségeinek, amelyet felhasználhattak a népe elleni harcban. Gonosz indulataik és lázadó szándékaik állandó harcban álltak Isten világos
kívánalmaival.
Nehémiás erőfeszítéseit kísérő eredmények mutatják, hogy mit lehet elérni
imával, hittel és bölcs, határozott cselekvéssel. Nehémiás nem volt pap. Próféta sem volt. Nem tartott igényt rangos címre. Nehémiás reformátor volt, akit
Isten e fontos időre támasztott. Nehémiás azt akarta, hogy a nép megbéküljön
Istennel. Nemes céltól lelkesítve, minden energiáját ennek megvalósítására ös�szpontosította. Igyekezetét mély és töretlen becsületesség jellemezte. Amikor
a bűnnel és az igazság ellenzésével találkozott, olyan határozottan foglalt állást,
hogy a nép új hévvel és lelkesedéssel látott munkához. Látva hűségét, Istene és
hazája iránti mélységes szeretetét, készek voltak elfogadni vezetését.
Az isteni megbízatásban a kötelesség hitvallásunk fontos része. Isten eszközeiként fel kell használnunk azokat a körülményeket, amelyekkel végrehajthatjuk
akaratát. A gyors és határozott cselekvés a megfelelő időben fényes győzelmet
arat; a késlekedés és hanyagság következménye kudarc és Isten meggyalázása. Ha az igazság ügyének vezetői közömbösek és céltalanok, akkor az egyház
nemtörődöm, tétlen és szórakozni vágyó lesz; ha azonban az a szent cél tölti be
lelküket, hogy Istennek és csakis Neki szolgáljanak, akkor a nép egységes, bizakodó és lelkes lesz.
Isten Igéje bővölködik meglepő és éles ellentétekben. Egymás mellett található a bűn és a szentség, ezeket látva, az előbbitől őrizkedjünk, az utóbbit pedig
tegyük magunkévá. Azok az oldalak, amelyek leírják Szanballat és Tóbiás gyűlölködését, álnokságát és árulását, leírják Ezsdrás és Nehémiás emelkedettségét,
odaszentelődését és önfeláldozását. Mi döntjük el, hogy melyik példát választjuk. Isten parancsai áthágásának félelmes következményeit a Szentírás szembeállítja az engedelmességből származó áldásokkal. Mi magunk döntjük el, hogy a
büntetést vagy az örömet választjuk.
Az a helyreállítási munka és reformáció, amelyet a hazatért foglyok Zorobábel, Ezsdrás és Nehémiás vezetésével végeztek, a lelki helyreállításnak olyan
példáját tárja elénk, amit a föld történelmének záró napjaiban kell véghezvinni.
Izráel maradéka gyenge, esendő nép volt, kitéve ellenségei rontásának. Isten
azonban velük akarta megőriztetni a földön a maga és törvénye ismeretét. Ők
voltak az igazi istentisztelet és szent kinyilatkoztatások őrei. Különböző tapasztalatokban volt részük Jeruzsálem falai és a templom építése közben. Heves támadásokat kellett kivédeniük. Súlyos terhet hordtak a munka vezetői, de megingathatatlan bizalommal és alázatos lélekkel mentek előre. Szilárdan bíztak Istenben
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és hitték, hogy diadalra viszi igazságának ügyét. Ezékiás királyhoz hasonlóan Nehémiás is „ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait... ezért vele volt az Úr” (2Kir 18:6-7).
Azt a lelki helyreállítást, amelyet a Nehémiás korában véghezvitt munka előre
vetített, Ézsaiás így körvonalazza: „Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi
omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat.” „Fölépítik fiaid az ősi romokat,
falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek,
aki romokat tesz újra lakhatóvá” (Ézsa 61:4; 58:12).
A próféta itt olyan népet jellemez, amely az igazságtól és jogosságtól való
általános elhajlás idején igyekszik helyreállítani azokat az elveket, amelyek Isten
országának alapját képezik. Ez a nép javítja ki az Isten törvényén ütött rést azon
a falon, amelyet Isten védelmül emelt választott népe köré. E törvény jogos,
igazságos és tiszta elveinek követése állandó védelmet jelent számukra.
A próféta félreérthetetlen szavakkal határozza meg a falat építő maradék különleges munkáját. „Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és
dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást
sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban,
és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak
örökségével élj, mert az Úr szája szólt” (Ézsa 58:13-14 - Károli ford.).
A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést, amelyet
a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell javítani. Isten maradék népének - amelynek tagjai reformátorokként állnak a világ előtt - meg
kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden maradandó reform alapja, és hogy
a negyedik parancsolat szombatja a teremtés emlékműveként, Isten hatalma
állandó emlékeztetőjeként érvényben marad. Világosan és érthetően meg kell
magyarázniuk, hogy a Tízparancsolat minden előírásának engedelmeskedni kell.
Krisztus szeretetének késztetésére együtt működnek vele a puszta helyek felépítésében. A romlás kijavítóinak és ösvények helyreállítóinak kell lenniük, „hogy
ott lakhassanak.”Lásd: Ézsa 58:12!
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