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ELŐSZÓ
Példátlanul romlott korban élünk. A Biblia találóan hasonlítja össze napjainkat a Noé napjaival. Az emberek esznek és isznak, házasodnak és férjhez
mennek, anélkül, hogy az elközelgő ítéletre gondolnának. De Isten ítéletei már
hullnak körülöttünk, figyelmeztetve bennünket a küszöbön álló válságra.
Bár Józsefet is körülvette ugyanaz a gonoszság és világiasság, mégis tiszta és
szent életet élt. Életének nagy részét Egyiptomban töltötte, mely az ő korában
a legnagyobb nemzet volt. Különböző körülmények között élt, mégis hűséges
maradt, bárhova hívatott. Hűséges élete a nehéz megpróbáló körülmények között is, példa részünkre.
„Különösen József volt kitéve olyan kísértéseknek, amelyek a szerencse nagy
változásaival jártak együtt. Atyjának házában gyengéden gondozott gyermek;
Potifár házában rabszolga, majd bizalmasa és társa, ügyeinek intézője. A fáraó
börtönében állami fogoly, igazságtalanul elítélve az igazságszolgáltatás reménye
vagy a szabadon bocsátás kilátása nélkül; a nagy válság idején a nemzet vezetésére elhivatott férfi. Mi képesítette őt feddhetetlenségének megőrzésére?
Józsefnek, a pásztorfiúnak egyszerű, tiszta élete, – mialatt atyjának nyáját
őrizte – kedvezett testi és szellemi fejlődésének. Istennel való érintkezése által,
amelyek mint szent megbízatás szálltak apáról fiúra – szellemi erőt és szilárd
elvhűséget szerzett… József horgonya az Isten iránti hűsége és a Láthatatlanban
való hite volt.” – EÉ 49-51.
József hűséges volt, bárhova hívatott el, úgy a nehézségben, mint a jómódban. Isten nagy megpróbáltatásokat engedett meg reá, s bár az út rögös és hos�szú volt, József hűséges maradt mindvégig. Ahogy majd végigtanulmányozzuk
az életét, megláthatjuk, hogyan válhatunk győzőkké. József krisztusi jellemmel
bírt, különösen akkor, ahogyan elviselte a nehézségeket.
József jutalmat kapott a hűségéért. Egyiptom miniszterelnökévé választották. Halála után két részt kapott a tizenkét törzs között. (Ez 47:13) A két
törzsről részletesen János apostol beszél, amikor bemutatja a 144 000-et. A
megváltottak e csoportját Izráel tizenkét törzse jelképezi, beleszámítva Józsefet
és egyik fiát is. (Jel 7:4-8.)
„József élete… szemlélteti, hogy mit tesz Isten azokért, akik átadják magukat
Neki, és teljes szívvel igyekeznek megvalósítani az Ő szándékát…
De ez a jellem nem a véletlen műve; nem is tulajdonítható a Gondviselés
különös kegyének. A nemes jellem az önfegyelem gyümölcse, úgy alakul ki, ha
az ember alacsonyabb rendű természetét a magasabb alá rendeli – ha énjét Isten
és ember szolgálatára, a szeretet szolgálatára szenteli.” – EÉ 55.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaházra Nigériában

2015. január 3.
Szombat

NIGER

Nigéria egy hatalmas ország, Afrika középNi
ge
r
Maiduguri
Kasina
nyugati részén helyezkedik el. Északon Niger,
Zaria
B
E
N
I
N
Kaduna
nyugatról Benin, keletről Csád és Kamerun,
délről az Atlanti-óceán határolja. Körülbelül
NIGÉRIA
Abuja Benue
174 millió lakosa van, így Afrika legnépesebb
Ibadan
országa, s a hetedik legnépesebb ország a viKAMERUN
lágon. Úgy említik, mint Afrika gazdaságilag
Guineai - Port Hacourt
öböl
EGYENLÍTŐI legerősebb országát. A hivatalos nyelv az angol,
GUINEA
bár számos más bennszülött nyelvet is beszélnek az
országban.
A fő vallása az iszlám (50,4 %), és a kereszténység (48,2%). A keresztények
24,8 %-a katolikus, 74,1 %-a pedig protestáns.
A reformáció üzenete Nigériába már évtizedekkel ezelőtt megérkezett, de az
iszlám és a kereszténység közötti küzdelem akadályozta munkánk növekedését.
Isten kegyelme által testvéreink Krisztus iránti buzgóságtól és szeretettől indítva
hirdették az üzenetet a szomjúhozó lelkeknek.
Nigériában két misszió terület van, a Közép-Nigériai és az Észak-Nigériai
Terület. A Közép-Nigériai misszió tagjai nagy erőfeszítéseinek köszönhetően
új érdeklődők jöttek a gyülekezetbe. Istentiszteleti helynek már nem elegendő
a magán lakás, ezért valami nagyobbra van szükség , ami jobban képviseli a
gyülekezetünket.
Egy testvérünk az Egyesült Államokból nagylelkű módon adományozott
több mint két hektár földterületet a gyülekezetnek. Sajnos a pénzünk még mindig kevés az imaházunk felépítéséhez. Ezért kérünk minden testvérünket szerte
a világon, hogy adakozzanak bőkezűen, hogy imaházat építhessünk.
„Az Úr felismerte azt a misszióbuzgalmat, amelyet népe a külföldi területek
iránt tanúsít; azt kívánja, hogy minden otthon, gyülekezet és a munka központja
a bőkezűség lelkületét abban mutassa meg, hogy azokat a külterületeket segíti,
ahol Isten követei a legnagyobb nehézségek között tevékenykednek, hogy világosságot vigyenek azoknak, akik sötétségben vannak.” – ESz 287.
Imádkozunk azért, hogy az Úr áldjon meg mindenkit, aki válaszol valamilyen formában a nigériai testvérek felhívására.
Az Afrikai Régió Titkára
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2015. január 3.
Szombat

1. Tanulmány

Napnyugta: H 16:05
		
Ro 16:48

„Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem
keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet
azoknak, akik általa gyakoroltatnak.” (Zsid 12:11.)
„Hit, türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, a bölcs, mennyei Atyába
vetett bizalom a tökéletes virágok, melyek a fellegek, csalódások, és szomorúságok közt érlelődnek.” – TII 220.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 2. kötet, 92-96.

Vasárnap

december 28.

1. JÓZSEF ELSŐ ÁLMA
a. Ki volt József, és mit álmodott ő? 1Móz 30:22-24; 37:1-7.
„Volt egy fia [Jákobnak]… aki jellemében nagyon különbözött a többitől
– Rákhel idősebb fia, József, akinek páratlan külső szépsége mintha visszatükrözte volna értelmének és szívének belső szépségét. A tiszta, szorgalmas
és vidám fiú bizonyítékát adta erkölcsi megfontoltságának és szilárdságának
is. Hallgatott atyja tanításaira, és örömmel engedelmeskedett Istennek.” –
CC 72.
„Isten angyala álmokban oktatta Józsefet, amiket ő gyermeki őszinteséggel elmondott testvéreinek.” – 3SG 138.
b. Hogyan értelmezték József testvérei az álmot? 1Móz 37:8.
„József azt álmodta, hogy ő az összes testvérével együtt gabona kévéket
kötött, s mialatt az ő gabonakévéje egyenesen maradt, a többi körülötte lévő
gabonakéve ott állt az ő kévéje körül, és meghajoltak előtte. Alighogy elmondta testvéreinek az álmot, mindannyian megértették annak jelentését.
Bátyjai felháborodva kiáltottak fel: ’Avagy uralkodni akarsz-e rajtunk?’ ” –
ST 1879. december 18.

1. Tanulmány - JÓZSEF AZ ÁLOMLÁTÓ
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JÓZSEF AZ ÁLOMLÁTÓ

Hétfő

december 29.

2. JÓZSEF MÁSODIK ÁLMA
a. Miben különbözött József második álma az elsőtől? 1Móz 37:9.

„Hamarosan az Úr adott Józsefnek egy második álmot is, amely ugyanolyan fontosságú volt, de sokkal meglepőbb, és jelentőségteljesebb. Ezt az
álmot is elmondta atyjának és testvéreinek.” – ST 1879. december 18.
b. Milyen hatással volt József álma atyjára? 1Móz 37:10.

„Józsefnek nemsokára volt egy másik, hasonlóan fontos álma, amelyet
szintén elmondott: ’Ímé a nap és a hold, és tizenegy csillag meghajol vala
én előttem’. Ez az álom éppoly hamar magyarázatot kapott, mint az első. Az
atyja, aki jelen volt, rosszallóan szólt: ’Micsoda álom az, amelyet álmodtál?
Avagy elmegyünk-é, én és a te anyád és atyádfiai, hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig?’ (1Móz 37:9-10.)” – PP 168.
c. Miben különbözött Jákób reakciója József testvéreinek a válaszától?
1Móz 37:11.

„Jákób közömbösnek tűnt fiának álmaival kapcsolatban. Azonban az Úr
őt is sokszor oktatta álomban és hitte, hogy Józsefet hasonló módon tanítja
az Úr. Józsefet megfeddte azért, hogy valódi érzéseit lehetőleg ne tárja fel az
irigy bátyjai előtt.” – 3SG 139.
„Szavainak nyilvánvaló szigora ellenére Jákób hitte, hogy Isten kinyilatkoztatta a jövőt Józsefnek.
Ahogy testvérei előtt állt, a Lélek fénye ragyogott szép arcán, és a testvérek önkéntelenül is csodálták. De nem akarták gonosz útjaikat elhagyni, és
gyűlölték azt a tisztaságot, amely megítélte bűneiket.” – PP 168-169.
„Az Úr saját módja és terve szerint dolgozik. Imádkozzanak az emberek
azért, hogy levethessék az énjüket, és összhangba kerüljenek a mennyel!” –
RH 1896. május 5.
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Kedd

december 30.

„[Az éhség idején Jákob fiait] megérkezésükkor a király helyetteséhez
irányították, s a többi kérelmezővel együtt megjelentek az ország uralkodója
előtt. ’És arccal a földre borulának ő előtte’ ’Megismeré pedig József az ő
bátyjait, de azok nem ismerék meg őt’ (1Móz 42:6, 8). Héber nevét a király
más névre változtatta. Egyiptom miniszterelnöke pedig alig-alig hasonlított
arra az ifjúra, akit ők eladtak az ismáelitáknak. Amikor József látta, hogy
testvérei leborulnak és hódolnak előtte, eszébe jutottak álmai, és a múlt jelenetei megelevenedtek előtte.” – PP 181-182.
b. Hány év múlt el az első álomtól annak beteljesedéséig? 1Móz 37:2;
41:46,53-54; 42:6; 45:6.

c. Miért engedte meg Isten, hogy ilyen hosszú idő teljen el az álom,
és annak beteljesedése között? 2Pt 3:8-9. Hasonlítsd össze az 1Móz
37:4,11. verseket az 1Móz 45:15. versével!

„Sokan sohasem kerültek próbák közé, így nagyszerű kereszténynek
látszanak, életük pedig kifogástalannak. De Isten azon jellemvonásaikat is
látja, amelyeket előbb föl kell tárnia előttük, mielőtt maguk felismernék, s
helyesbítenék azokat… Isten gondviselése különböző helyzetekbe visz, hogy
az értelem olyan képességeit hívja életre, melyek célja, hogy különféle körülményekkel fejlesszék jellemünket… Hitvalló keresztények feddhetetlen
életet élhetnek, ami a külső látszatot illeti, ámde ha a külső körülmények teljesen más helyzetbe vetik őket, akkor olyan erős jellemvonások bukkannak
felszínre, melyek rejtve maradhattak volna, ha a körülmények a régi rendben
maradtak volna.” – 4B 55-56.
„Isten célja az volt, hogy [József] a kísértés, a bajok és nehézségek közt
tegyen szert tapasztalatra, hogy előkészítse őt a magas tisztségre.” – TII 13.
1. Tanulmány - JÓZSEF AZ ÁLOMLÁTÓ
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3. IDŐVEL MINDEN KIDERÜL
a. Hogyan értette meg József sok évvel később, hogy beteljesedett a
gabonakévékről szóló első álma? 1Móz 42:6-9.

Szerda

december 31.

4. A PRÓBÁK
a. Milyen további okai lehetnek annak, hogy Isten hosszabb ideig tart
bennünket bizonyos tapasztalatokban, mint ahogy mi szeretnénk?
Zsol 26:2; Zsid 12:11; Jak 5:7-11; Jel 14:12.er.

„A nehézségtől és próbáktól senki sem mentes, aki elfogadja Isten Igéjét.
Az igaz keresztény azonban nem nyugtalankodik, amikor megpróbáltatás
éri; nem veszti el bizalmát, és nem csügged el. Jóllehet nem tudjuk, hogyan
alakulnak ügyeink, és nem értjük Isten intézkedéseinek célját, de ne dobjuk
el bizodalmunkat! Gondoljunk az Úr jótéteményeire, gondunkat vessük reá,
és várjuk türelemmel szabadítását! Lelki életünk erősödik a küzdelemben.
A helyesen viselt próbák szilárd jellemet és lelki értékeket alakítanak ki bennünk. A hit, szelídség és szeretet tökéletes gyümölcse sokszor viharfelhők és
sötétség közepette érik a legjobban.” – KP 36.
b. Mi a legnagyobb nehézsége hitünkre nézve egy hosszú próba? Zsid
10:35-39; Zsol 27:14.
„Bár a körülmények változhatnak, csalódások érhetnek benneteket, és
nem kaptok annyi segítséget a mű építésére, amint reméltétek, de emiatt ne
csüggedjetek el! Tegyétek le minden gondotokat a Megváltó lábaihoz! ’Kérjetek, és megkapjátok’ (Jn 16:24). Tegyétek meg a tőletek telhető legjobbat,
és várjatok türelmesen, reményteljesen, örvendezve, mert Isten nem fogja
meghiúsítani ígéreteit. Krisztus élete egy fáradhatatlan fáradozás volt, amit a
bátorításunkra jegyeztek fel. Ő nem vallott kudarcot, sem nem csüggedt el.
Legyetek türelmesek a megpróbáltatás idején! A türelem egy értékes ékszer!
Ez hoz egészséget a szívnek, és az értelemnek. Várjatok az Úrra, egészen
addig, amíg Ő azt látja, hogy készek vagytok elfogadni és értékelni azokat
az áldásokat, melyeket kértetek. Gyakoroljatok hitet még akkor is, ha a megpróbáltatások kemények! ’A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága; és
a nem látott dolgokról való meggyőződés’ (Zsid 11:1.). A hit reményt szül.
Önuralmat követel meg az, hogy alázatosan fogadjátok a csalódásokat; de
Jézus megérti a ti szükségleteiteket. Minden imátokra választ fogtok kapni,
amit Neki ajánlotok fel őszinteséggel és hittel. Cselekedjétek a tőletek telhető
legjobbat, ne adjatok helyet a csüggedésnek, és a kétségbeesésnek! Amikor
látszólag leküzdhetetlen nehézségekkel néztek szembe, akkor van itt az ideje
annak, hogy minden más felett bízzatok az Úrban!” – RH 1912. május 30.
8
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Csütörtök

január 1.

„József nem magának tulajdonította a dicsőséget. A fáraó előtt rámutatott
Istenre, s azt mondta: ’Nem én, Isten jelenti meg, ami a Fáraónak javára van’
(1Móz 41:16.).
Az Istentől kapott bölcsesség által érthette meg József az álom valódi jelentését. Látta Isten csodálatos munkálkodását, és világosan a fáraó elé tárta
annak minden részletét.” – YI 1897. március 11.
„Az a válasz, amelyet József a királynak adott, alázatosságról és Isten iránti hitről tanúskodik. Szerényen elutasítja a dicsőséget, és nem vállalja, hogy
önmagától volna rendkívül bölcs. ’Nem én.’ Egyedül Isten tudja megmagyarázni ezeket a titkokat.” – PP 177.
b. Milyen céllal ad Isten álmokat és látomásokat az utolsó napokban?
Jóel 2:28-31; Apcs 10:9-28.

„Kedves Olvasó! Figyelmedbe ajánlom Istennek szavát, hogy az legyen
hited és cselekedeteid egyedüli zsinórmértéke. Eszerint leszünk megítélve. Isten megígérte szent Igéjében, hogy az ’utolsó napokban’ látomásokat
ad; nem azért, hogy a hitnek új zsinórmértékéül legyenek; hanem hogy
vigaszul szolgáljanak népének és segítségére azoknak, akik eltávolodtak a
bibliai igazságtól. Így járt el az Úr Péterrel is, midőn a pogányokhoz küldte.”
– TL 64-65.

Péntek

január 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért nem szabad kigúnyolnunk azt, aki álmot lát?
2. Miért nem szeret az emberi természet meghajolni olyan előtt, aki hatalommal bír?
3. Mi a célja a megpróbáltatásoknak a keresztény életében?
4. Hitünk mely vonásait segítik elő a próbák?
5. Számíthatunk-e álmokra és látomásokra a jövőben?

1. Tanulmány - JÓZSEF AZ ÁLOMLÁTÓ
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5. EGY ISTENI KINYILATKOZTATÁS
a. Hogyan tudott József hinni abban – a bátyjai előzetes elutasításai ellenére – hogy ezek a különös álmok isteni kinyilatkoztatások voltak?
1Móz 40:8; 41:15-16.

2. Tanulmány

2015. január 10.
Szombat

Napnyugta: H 16:13
Ro 16:55

ISTEN TERVE JÓZSEFFEL
„Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket; Mert
Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó
kedvéből.” (Fil 2:12-13.)
„Isten útja nem az ember útja, ez legyen az alapja minden cselekedetnek. Istennek jól és bölcsen elrendezett terve van. Igéjében kinyilatkoztatta
tervét részünkre, s elvárja, hogy ezt iránymutatóként tekintsük minden
dologban, úgy a nagyokban, mint a kisebbekben. Ember ne készítsen tervet
az ő korlátolt ítélőképessége szerint! Kutassa és tudakolja meg Isten tervét!”
– 18MR 270. 271.
Javasolt olvasmány: The Signs of the Times, 1879. december 18.(Magyar fordítás a függelékben)

Vasárnap

január 4.

1. JÓZSEF ELSŐ UTAZÁSA EGYEDÜL
a. Miért volt fontos, hogy József megkeresse testvéreit? 1Móz 37:12-14.
„[Jákób]… elküldte Józsefet, hogy keresse meg [a testvéreit], és hozzon
hírt hogylétükről. Ha Jákób tudta volna, mit éreznek fiai Józseffel szemben,
nem engedte volna el egyedül hozzájuk. De ők gondosan eltitkolták érzéseiket. József vidáman vett búcsút atyjától. Sem az idős ember, sem a fiatal nem
gondolta, mennyi minden fog történni, amíg ismét találkoznak.” – PP 169.
b. Miért kellett Józsefnek találkoznia azzal az emberrel, aki megmondta,
hogy hol vannak a testvérei? 1Móz 37:15-17, 28.

„Amikor József megérkezett arra a helyre, ahol az atyja feltételezte, hogy
tartózkodnak, nem találta meg ott őket. Amint mezőről mezőre bolyongott
a keresésük miatt, egy idegen megtudakolta Józseftől, hogy kiket keres, és
elmondta neki, hogy testvérei Dóthánba mentek. Ő már 80 kilométert gyalogolt eddig, és még huszonnégy kilométer állt előtte. Ez hosszú utazás volt
egy ifjúnak, de örömmel tette meg.” – ST 1879. december 18.
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Hétfő

január 5.

2. A TESTVÉREK TERVE
a. Mi volt József testvéreinek első gondolata, amikor meglátták őt, és
miért? 1Móz 37:18-20.
„[József] már messziről észrevette a testvéreit, és sietett üdvözölni őket.
Testvérei szintén látták, hogy jön, s a cifra ruhájáról könnyen felismerték;
de amint meglátták, megteltek irigységgel, féltékenységgel, és felébredt
bennük a gyűlöletük. Nem törődtek azzal, hogy gyalogosan hosszú utat tett
meg, hogy találkozzon velük. Nem gondoltak a kimerültségére, az éhségére,
hogy testvérük a vendégszeretetüket igényli, a figyelmes törődésüket, s a
testvéri szeretetüket. A ruhájának a látványa sátáni dühvel töltötte el őket.”
– ST 1879. december 18.
b. Hogyan akarta Sátán megakadályozni Isten azon tervét, hogy Józsefet az Ő népének megmentésére használja fel? 1Móz 15:12-14; 37:20;
Ef 6:11-12. Kit öltek volna meg a testvérek, ha sikerült volna beteljesíteni a József elleni tervüket? 1Móz 42:1-2.

c. Sátán valójában milyen tervet akart tönkretenni azzal, hogy megpróbálta meghiúsítani Istennek tervét Józseffel és családjával? 1Móz
3:15; 22:16-18; Gal 3:16.

„Ábel meggyilkolása volt az első példa arra az ellenségeskedésre, amelyet
Isten a kígyó és az asszony magva között meghirdetett. Az egyik oldalon áll
Sátán az alattvalóival, a másikon pedig Krisztus a követőivel.” – PP 49.
„Sátán azzal, hogy [a Sínai hegynél] Izraelt rávette erre a Jahve ellen elkövetett vakmerő sértésre és istenkáromlásra, [hogy imádják az aranyborjút,]
Izraelt szándékozott romlásba dönteni. Mivel elvesztették érzéküket a kiváltságokkal és az áldásokkal szemben, amelyeket felkínáltak nekik, és megtagadták Istennek tett hűségfogadalmukat, Sátán azt remélte, hogy Isten majd
elfordul tőlük és megengedi teljes vesztüket. Így biztosítva lenne Ábrahám
magvának, az ígéret magvának a kiirtása, amelynek meg kellene őriznie az
élő Isten ismeretét, és aki által el kell majd jönnie annak az igazi Magnak,
akinek a Sátán fejére kell taposnia. A nagy lázadónak az volt a terve, hogy
megsemmisíti Izraelt, és így meghiúsítja Isten szándékait.” – PP 294.
2. Tanulmány - ISTEN TERVE JÓZSEFFEL
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Kedd

január 6.

3. KÜZDELEM EGY EMBERÉRT
a. Kit indított Isten Lelke arra, hogy megmentse József életét?, Miért
választotta ki Isten éppen ezt a testvért? 1Móz 37:19-22; 29:31-32.

„[A testvérek] véghez is vitték volna szándékukat, de ott volt Rúben is. Ő
visszariadt attól, hogy részt vegyen a testvérgyilkosságban, és azt javasolta,
hogy vessék Józsefet élve egy kútba, és hagyják ott elpusztulni.” – PP 169.
„[Rúben] könyörgött Józsefért, pontosan elmagyarázta, hogy milyen
bűnt vonnának magukra mindörökre ilyen bűncselekményért, és Isten átka
jönne rájuk.” – ST 1879. december 18.
b. Mi volt Isten terve Józseffel ebben a helyzetben? Zsol 105:16-17. Mi
volt Rúben terve? 1Móz 37:22.ur.

„[Rúben] azt javasolta, vessék Józsefet élve egy kútba, és hagyják ott elpusztulni, de a szándéka valójában az volt, hogy titokban kihúzza majd a
kútból, és visszaviszi őt az atyjához.” – ST 1879. december 18.
c. Melyik testvért használta fel Isten az Ő tervének megvalósításához?
Miért nem akarta Isten, hogy Rúben jelen legyen ekkor? 1Móz 37:25-30.

„Miután rábeszélésére elfogadták tervét, Rúben otthagyta őket, mert félt,
hogy nem sikerül uralkodnia érzésein, és kiderül, mi a valódi szándéka…
Júda most azt javasolta, hogy ne hagyják öccsüket meghalni, hanem
adják el ezeknek a pogány kereskedőknek. Így elkerül útjukból, de tiszták
maradnak vérétől… ’mert atyánkfia, vérünkből való ő’ (1Móz 37:27). Ezzel a
javaslattal mind egyetértettek, és Józsefet gyorsan kihúzták a kútból…
Rúben visszatért a kúthoz, de József nem volt ott. Rémülten, önváddal
szaggatta meg ruháját, és testvérét keresve kiáltotta: ’Nincsen a gyermek,
és én, merre menjek én?’ (1Móz 37:30.) Miután megtudta, mi lett József
sorsa, és hogy nem találhatja meg, kénytelen volt ő is leplezni bűnüket.” –
PP 169-170.
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Szerda

január 7.

4. A MI VÉDELMEZŐNK
a. Jóllehet édesapja nem lehetett mindig József mellet, hogy védelmezze, de ki oltalmazta állandóan? 1Móz 39:2; Zsol 103:13.
„József testvérei azzal áltatták önmagukat, hogy minden bizonnyal
megakadályozták József furcsa álmának beteljesedését. Azonban az Úr
irányította az eseményeket úgy, hogy éppen József testvérei kegyetlen cselekedete teljesítette be azon álmokat, amelyek beteljesedését ők meghiúsítani
igyekeztek. Józsefet nagyon lesújtotta az, hogy elszakították az atyjától, s az
ő keserű bánata visszatükröződött atyja fájdalmában. Viszont Isten nem
hagyta el Józsefet, nem egyedül ment Egyiptomba. Angyalok készítették elő
a fogadtatását.” – 1SP 130-131.
b. Miről ne felejtkezzünk el soha, azzal kapcsolatban, hogy Isten irányítja minden ember életét és Ő ítélkezik felettük? Jób 2:3-6; Zsol 56:12.

„Tanulmányozzuk József és Dániel történetét. Az Úr nem akadályozta
meg az emberek támadásait, amelyek nekik károkat okoztak; azonban úgy
intézte, hogy az emberek minden ravasz támadása szolgáinak javára váljon,
akik így a megpróbáltatások és harcok közepette megőrizték hitüket és hűségüket.” – ESz 293.
c. Milyen ígéretet kaptak a Krisztusban hívők Isten gondviseléséről?
Jn 10:27-29; 1Pt 5:6-7.
„Krisztus azt mondja az embernek: ’Enyém vagy. Megvásároltalak téged.
Te most egy durva, érdes kő vagy, de ha a kezeimbe helyezed magad, megcsiszollak téged, s az a ragyogás, amellyel tündökölni fogsz, tiszteletet hoz
majd az én nevemnek. Egy ember sem szakíthat ki téged az én kezemből.
Téged különös kincsemmé teszlek. Megkoronázásom napján egy ékszer
leszel majd a tündöklő koronámban.’ ” – HP 267.
„Az emberiség jelenlegi és örökkévaló biztonsága az ő kezese, az igaz
Jézus Krisztus. Egy ember sem szakíthatja ki a hívő lelket az Ő kezéből… Ha
Isten szeretetét tartjuk a szívünkben, akkor a világ szeretetét ki fogjuk onnan
rekeszteni, s fel fogunk épülni a legszentebb hitben.” – YI 1898. február 17.
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Csütörtök

január 8.

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS ISTENNEL
a. Milyen ígéretet kaptak Istentől azok, akik Józsefhez hasonlóan
Őbenne bíznak? Zsol 37:4-5; Péld 3:5-6.
„Minden tervedet helyezd Isten elé böjtöléssel! Alázd meg lelkedet az Úr
Jézus előtt és bízd útjaidat az Úrra! A biztos ígéret szerint Ő igazgatni fogja
ösvényeidet. Az Úrnak végtelen eszköze van. Izrael Szentje, Aki nevén nevezi a
mennyei seregeket, s az ég csillagait helyükön tartja, téged is meg fog tartani…
Bárcsak mindenki felismerné, hogy milyen lehetőségek állnak mindazok
előtt, akik Krisztusba helyezik erejüket és bizalmukat. A Krisztussal együtt Istenben elrejtett életet élő embernek biztos menedéke van. Az ilyen ezt mondhatja: ’Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít’ (Fil 4:13).”
– CL 28.
b. Keresztény utazásunkban mi a mi feladatunk, és hogyan végezzük
azt? Fil 2:12-13.
„Senki sem művelheti egyedül az üdvösségét, de Isten sem végezheti el
helyette, csak ha együttmunkálkodik vele. Ha azután az ember komolyan
igyekszik, Isten segít, erőt ad neki, hogy Isten fiává váljék.” – 6B 372.
„Istennek és az embernek együtt kell működnie. Munkálkodjunk mindannyian abban, amit Isten végez.” – BLJ 120.
„Ez azt jelenti, hogy nekünk minden dologban félelemmel és rettegéssel
kell munkálnunk az üdvösségünket, mert Isten az, aki az akarást és a munkálást véghezviszi az Ő tetszése szerint. Ha engedjük, hogy munkálkodjon,
akkor Ő munkálkodni fog. Díjunk a mennyben fönt függ a földi viselkedésünktől és beszédünktől. Már itt keresztények lehetünk! A kereszténynek
azonban nem kell lehangoltnak, búslakodónak lennie, csak azért mert nem
követheti saját útját. Ha valóban keresztények vagyunk, akkor kiformálódik
bennünk Krisztus, a dicsőség reménysége.” – UL 204.

Péntek

január 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan lehet életbevágó jelentősége jelentéktelennek tűnő döntéseknek?
Miféle küzdelmet kell megvívnia a kereszténynek?
Hogyan indít a Szentlélek arra, hogy engedjünk Isten akaratának?
Miért nem kell félnünk attól, amit az embertársaink tehetnek velünk?
Isten, vagy az ember az, aki munkálja üdvösségünket?
– 2015. január - március

2015. január 17.
Szombat

3. Tanulmány

Napnyugta: H 16:22
Ro 17:04

JÁKÓB BEFOLYÁSA
„Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat
az Úrtanítása és intése szerint.” (Ef 6:4.)
„Jellemünk fejlesztésében semminek sincs olyan súlya, mint az otthon
befolyásának.” – EÉ 280.
Javasolt olvasmány: Gyermeknevelés, 6-13. (Az otthoni nevelés fontossága, Az első tanítók)

Vasárnap

január 11.

1. JÁKÓB SZÜLŐI HIBÁJA
a. Mit rontott el Jákób gyermekei nevelésében? 1Móz 37:2-3.
„A szülők ne legyenek részrehajlók, hanem bánjanak minden gyermekükkel gyengéden, nem feledve, hogy őket is Krisztus vére váltotta meg. A
gyermekek utánozni fogják szüleiket, ezért nagyon kell vigyázniuk, hogy jó
példát nyújtsanak nekik.” – 5B 233.
b. Hogyan hatott Jákób hibája a többi gyermekeire? 1Móz 37:4.
„Mivel [József] anyja már nem élt, még jobban ragaszkodott atyjához,
és Jákób szíve-lelke egy volt öregkorában született fiáéval. ’Minden fiánál
inkább szereti vala Józsefet’ (1Móz 37:3).
De még ez a szeretet is baj és fájdalom okozója lett. Nem volt bölcs dolog
Jákóbtól, hogy leplezetlenül kivételezett Józseffel. Ezzel többi fiát féltékennyé
tette.” – PP 167-168.
„Úgy az apáknak, mint az anyáknak gondosan és imádkozó lelkülettel
kell tanulmányozni a gyermekeik jellemét. Törekedni kell visszafogni,
kordában tartani a túlzottan kiugró jellemtulajdonságokat és elősegíteni a
visszamaradtakat, hogy biztosítva legyen az arányos fejlődés… A csapongó
gondolkodás, a hirtelen ingerlékenység, a mogorvaság, az irigység, vagy
a féltékenység, mind a szülő hanyagságát mutatja. Nagyon boldogtalanok
lesznek, akik ilyen gonosz tulajdonságokkal bírnak.” – FE 66-67.

3. Tanulmány - JÁKÓB BEFOLYÁSA

15

Hétfő

január 12.

2. A TETTEK KÖVETKEZMÉNYEI
a. Jákób feleségeinek milyen viselkedése okozta gyermekeik helytelen lelkületét? 1Móz 29:30-32; 30:1-8,20.
„Jákób bűne… megérlelte annak keserű gyümölcseit fiai jellemében és életében. Amikor fiai felnőttek, súlyos jellemhibák fejlődtek ki bennük. A többnejűség következményei megmutatkoztak a családban. Ez a szörnyű bűn kiszárította a szeretet legfőbb forrását, s ennek befolyása elgyengítette a legszentebb
kötelékeket. Az anyák féltékenysége megkeserítette a családi szeretet kötelékeit,
s a gyermekek ebben a veszekedő légkörben nőttek fel, türelmetlenekké váltak,
s atyjuk életét elsötétítette az aggodalom, és a bánat.” – CC 72.
„[Jákób] mindig Rákhelt szerette. Ez irigységet és féltékenységet szított, és a
testvér-feleségek versengése megkeserítette Jákób életét.” – PP 151.
b. Milyen hatást gyakorol a gyermekek jellemének fejlődésére a szülők
helytelen lelkülete? Ef 6:4; Ez 16:44; Rm 2:21. Hogyan mutassunk jó
példát? 1Kor 9:27; 1Pt 2:21-23.
„Mikor az apák és anyák megértik, hogy milyen pontosan utánozzák őket a
gyermekeik, akkor majd minden szóra, minden taglejtésre gondosan ügyelni
fognak.” – TII 200.
„Milyen komolyan és kitartóan dolgozik a festő, míg modelljének tökéletes
mását a vászonra viszi, és milyen szorgalmasan faragja és csiszolja a követ a szobrász, míg előtűnik a forma, amelyet meg akar mintázni. Ugyanígy kell a szülőknek
is munkálkodniuk, hogy gyermekeiket a megadott minta szerint Jézus Krisztus
jellemének formájára alakítsák. Ahogyan a türelmes művész tanulmányokat és
terveket készít, hogy munkája eredményét tökéletesítse, a szülőknek is jól be kell
osztaniuk a nevelésre fordított idejüket, hogy gyermekeik alkalmassá váljanak a
gyakorlati életre és a mennyek országára egyaránt.” – Gy 246-247.
„Ha felindult állapotban voltam és kísértve éreztem magam, hogy olyan szavakat szóljak, amiket később megbántam volna, inkább csendben maradtam, és
kimentem a szobából imádkozni. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet a
gyermekek neveléséhez. Ezután vissza tudtam menni hozzájuk, és nyugodtan
meg tudtam nekik mondani, hogy ezt a rosszat nem szabad még egyszer elkövetniük. Úgy kell bánnunk az ilyen helyzetekben a gyerekekkel, hogy ne gerjesszük
haragra és lázadásra őket. Kedvesen, türelmesen kell beszélnünk, mindig emlékezve arra, hogy mi magunk is milyen csökönyösek vagyunk, s hogy milyen
bánásmódban szeretnénk részesülni mennyei Atyánk részéről.” – Gy 129-130.
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Kedd

január 13.

3. A TESTVÉREK HAZUGSÁGA
a. Mikor a legerősebb a kísértés a hazugságra? 1Móz 37:27-32; 3:11-13;
4:9-10.

„Milyen igaz az, hogy egyik bűn szüli a másikat! Nagyon erőteljesen van
ez szemléltetve Kain esetében! Ő látszólag meglepődött a kérdésen: ’Hol van
Ábel, a te atyádfia?’ (1Móz 4:9.) Ő már olyan messzire ment a bűnben, olyan
nagymértékben engedte magát Sátántól befolyásolni, hogy elvesztette Isten
jelenlétének, nagyságának az érzékelését, s az Ő ismeretét. Így hazudott az
Úrnak, hogy elfedezze bűnét.” – ST 1886. december 16.
„Mialatt Sátán fondorlatokat és álokoskodást alkalmaz, hogy véghez vigye a céljait, de Isten nem tud hazudni. Míg Lucifer a kígyóhoz hasonlóan
választ egy tekervényes módszert, kiforgat, elcsavar, elcsúsztat, hogy álcázza
magát, addig Isten csak nyíltan, őszintén és egyenes vonalon munkálkodik.”
– 4SP 319.
b. József testvéreinek hazugsága miként hozott rájuk bajt és bánatot?
1Móz 37:34-35; 42:36-38.

„’Ismerd meg,’ – mondták [József testvérei] – fiad ruhája-é vagy nem?’
(1Móz 37:32). Rettegve várták ezt a jelenetet, de nem voltak felkészülve arra
a szívet tépő gyötrelemre, arra a végtelen fájdalomra, amelynek szemtanúi
lettek. ’Fiam felső ruhája ez’ – mondta Jákób – ’fenevad ette meg őt, bizony
széjjelszaggatta Józsefet’ (1Móz 37:33). Fiai és lányai hiába próbálták megvigasztalni… Az idő sem enyhített fájdalmán. ’Sírva megyek fiamhoz a sírba’
(1Móz 37:35.) kiáltotta kétségbeesetten. Fiai elborzadtak tettüktől, de félve
atyjuk szemrehányásától, továbbra is titkolták bűnüket, amit maguk is nagyon súlyosnak tartottak.” – PP 170-171.
c. Hogyan kapcsolható össze Jákób múltbeli hazugsága a gyermekei
hazugságával – amely nem kis szenvedést okozott számára? 1Móz
27:8-38; Gal 6:7.
„Minden elvetett mag a saját neme szerint hoz termést. Így van ez az ember életében is.” – KP 52.
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Szerda

január 14.

4. A BŰN GYÜMÖLCSEI
a. Mi volt az a bűnös indulat, amit Jákób fiai tápláltak József iránt?
1Móz 37:3-5,11,23-24.
„Azt a megkülönböztetett bánásmódot, amit Jákób gyakorolt József iránt,
nem lehetett elltakarni, és az a színes cifra ruha, amit Józsefnek adott, világos bizonyítéka volt eltúlzott kivételezésének. József testvérei úgy gondolták,
hogy ez elegendő ok arra, hogy irigységet, gyűlöletet, és bosszút tápláljanak
a szívükben.” – ST 1879. december 18.
„Isten törvénye rámutat a féltékenységre, az irigységre, a gyűlöletre, a
rosszindulatra, a bosszúálló lelkületre, a kívánságra, és becsvágyra, amik a
lélekben keresztül áramolnak, de nem tudják külsőleg végbe vinni, mert az
alkalom hiányzik, bár a szándék megvan.” – 2ÉJE 346.
b. Hová vezet az, ha ilyen bűnös indulatokat rejtegetünk? Ki vesz rá
erre bennünket? Péld 27:4; Jak 1:13-15.
„Az irigység és gyanakvás olyan, mint két testvér, akik összekötik a munkájukat. Az irigység viszi rá az embert arra, hogy megkívánja a másét. Ezt
követően arra ösztönzi, hogy mindent megtegyen, hogy bemocskolja jellemét és csökkentse jó hírét annak, akinek a helyére szeretne kerülni.” – ST
1888. november 2.
„A lélekben lakozó jézusi szeretet soha nem vezet rosszindulatra és irigységre.” – OHC 234.
c. Mire képes az ember, ha ilyen bűnös indulatokat ápol szívében?
1Móz 37:18-20; Péld 6:34-35; 1Jn 3:11-15.

„[József testvérei] felfigyeltek atyjuk József iránt érzett mély szeretetére, és
irigyek lettek reá. Irigységük azután gyűlöletbe fordult, és végül gyilkossági
szándékba.” – 1SP 127.
„Az irigység a büszkeség gyermeke, s ahol dédelgetik, csakhamar gyűlöletté növi ki magát, majd bosszút szomjazva másnak az életére tör.” – PP 605.
„A gyilkosság először gondolatban születik meg. Aki gyűlöletnek ad helyet a szívében, az a gyilkos útjára teszi lábát, s annak áldozatai utálatosak
Isten szemében.” – JÉ 254.
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Csütörtök

január 15.

5. A KERESZTÉNY OTTHON
a. Nevezz meg néhány fontos útmutatást a keresztény otthonon belül
történő társalgásra! Ef 4:21-27,31-32; Jel 14:5.

„Minden családot szent légkör vesz körül, amit meg kell őriznie. Senki
másnak nincs joga e szent körhöz. A férj és a feleség legyen minden egymás
számára. A feleség ne tartson titokban semmit férje előtt, amit másokkal
tudat; és a férjnek ne legyen titkolni valója a felesége előtt, amit szintén másokkal tudat.” – BO 151.
„Ha kiskorukban nem nevelik kitartással és türelemmel a helyes útra a
gyermekeket, rossz szokásokat alakítanak ki. Ezek később megerősödnek és
megrontanak másokat is. Akiket lealacsonyított az otthoni rossz befolyás,
rossz szokásaikat magukkal hordozzák egész életükön keresztül. Ha hívők
lesznek, ezek vallásos életükben is megnyilvánulnak.” – Gy 99.
b. Miért fontos, hogy részünkre figyelmeztetésül szolgáljon a hazugság, a csalás bűne, ahogy az Jákób, és a gyermekei életében megnyilvánult? Jn 8:44; 1Pt 2:1-3; Jel 21:27.

„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.).” – PK 158.
„Az Úr gyűlöli a csalás minden fajtáját, titkolózást és ravaszságot. Ez a
Sátán munkamódszere.” – BL 127.

Péntek

január 16.

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

Miért nagyon fontos minden gyermekünket egyformán szeretnünk?
Miért kell a szülőknek odafigyelni a gyermekeik nevelésére?
Veszélytelen-e hazudni, még csak füllenteni is?
Hogyan követhetünk el gyilkosságot a szívünkben?
Hogyan teheti tönkre a hazugság és az egymás becsapása a keresztény otthont?
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4. Tanulmány

2015. január 24.
Szombat

Napnyugta: H 16:32
Ro 17:13

UTAZÁS EGYIPTOMBA
„Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el.”
(Zsol 105:17.)
„Ami Ábrahám volt vándorlásai földjén, ami József volt Egyiptomban és
Dániel Babilónia királyi udvarában, azzá kellett volna válnia a zsidó népnek
is a nemzetek között. Istent kellett volna kinyilatkoztatniuk az embereknek.”
– JÉ 19.
Javasolt olvasmányok: The Spirit of Prophecy vol 1. 126-131. (Magyar fordítás a függelékben)

Vasárnap

január 18.

1. ISTEN GONDVISELÉSE MUNKÁBAN
a. Sorolj fel legalább hét olyan eseményt, amelyet Isten azért adott,
hogy József Egyiptomba kerüljön! Zsol 105:17; 1Móz 37:13-28.
„Az Isten akarata szerinti út sötétnek tűnhet, de mégis a legbiztosabb,
hogy a világosság felé visz. A látszólagos szerencsétlenségek és vereségek
közepette, Isten gondviselése szerint munkálkodik céljai megvalósításán.”
– ST 1883. július 26.
b. Miért pont Józsefet választotta ki Isten Jákób fiai közül arra, hogy
Egyiptomba küldje egy nagy munka elvégzésére? 1Móz 37:2; 39:6;
Apcs 7:9.
„József hallgatott Atyja tanításaira és félte az Urat. Engedelmesebb volt
atyja igaz útmutatásai betartásában, mint a többi testvérei. Gondosan
megőrizte ezeket a tanításokat, és tiszta, őszinte szívvel szeretett engedelmeskedni Istennek. Bántotta, elszomorította némely testvérének helytelen
viselkedése, és szelíden könyörgött nekik, hogy kövessék a helyes utat, és
hagyják el a gonosz cselekedeteiket. Ezzel csak még ellenszenvesebbé vált
előttük. József annyira gyűlölte a bűnt, hogy nem tudta még a látványát sem
elviselni, amikor a testvérei vétkeztek Isten ellen. Ezt a dolgot az atyja elé
tárta, remélve, hogy atyja a tekintélyével helyreigazíthatja őket.” – 1SP 126.
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Hétfő

január 19.

2. A MAGÁNYOS UTAZÁS
a. Egyiptom felé utazva rabszolgaként – hogyan érezte József Isten vezetését az életében? 1Móz 37:28; Zsol 88:3-5; 73:13-14.

„Ahogy a karaván délre – Kánaán határai felé – haladt, a fiú meglátta a
távolban a dombokat, amelyek között atyja sátrai álltak. A magányos, fájó
szívű fiú szerető atyjára gondolva keservesen sírt… Remegő szívvel gondolt
a jövőre.” – PP 172.
b. Mikor vagyunk arra kísértve a legjobban, hogy megkérdőjelezzük
Isten vezetését? Jób 2:7-10; 2Móz 16:2-3; 17:1-3.

„Sokan, akik őszintén Isten szolgálatára szentelődtek, meglepődnek és
csalódnak, amikor soha addig nem tapasztalt akadályokkal, próbákkal és
tanácstalansággal szembesülnek. Krisztusi jellem és az Úr szolgálatára való alkalmasság elnyeréséért könyörögnek, és ugyanakkor a körülményeik
mintha minden rossz tulajdonságukat elő akarnák csalni. Olyan hibák mutatkoznak meg, amelyeknek létezéséről még csak sejtelmük sem volt. Az ősi
Izraelhez hasonlóan kérdezik: ’Ha az Úr vezet minket, miért érnek minket
ezek a dolgok?’ ” – NOL 340.
c. Miért engedte meg Isten, hogy József évekig magára maradjon? 1Pt
4:12-13; Zsid 12:5-6; Rm 8:28.

„Hogy megváltoztak körülményei! A szeretettel dédelgetett fiúból megvetett, tehetetlen rabszolga lett…
A gondviselő Isten kezében még ez a helyzet is áldására szolgált. Néhány
óra alatt megtanulta azt, amire máskülönben évek sem tanították volna meg.
Az atyai szeretet, bármilyen erős és gyengéd is volt, ártott neki elfogultságával és engedékenységével. Ez a helytelen kivételezés felingerelte testvéreit, és
oly kegyetlen tettre indította őket, amely Józsefet elszakította otthonától. E
kivételezés hatásai megmutatkoztak jellemében is. Olyan hibákat alakított
ki benne, amelyekből ki kellett gyógyulnia. Önelégült és követelőző lett. A
gondos apa gyengédségéhez szokott fiú úgy érezte, képtelen megbirkózni az
idegen és rabszolga keserves, elhagyatott életének nehézségeivel.” – PP 172.
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Kedd

január 20.

3. GYERMEKKORTÓL A FELNŐTTKORIG
a. Milyen ígéretre tarthat számot minden istenfélő szülő gyermekei
nevelésében? Péld 22:6.
„[Amikor Józsefet eladták rabszolgának], gondolatai atyja Istene felé fordultak. Gyermekkorában megtanították arra, hogy szeresse és félje Istent. Atyja
sátrában gyakran hallgatta annak a látomásnak történetét, amelyet az otthonából száműzöttként és szökevényként menekülő Jákób látott. Hallott az ígéretekről, amelyeket az Úr Jákóbnak tett, és hogy azok miként teljesedtek – hogyan
jelentek meg a szükség órájában Isten angyalai, hogy oktassák, vigasztalják és
oltalmazzák. Hallott arról is, hogy a szerető Isten az ember számára Megváltóról
gondoskodott. Most ezek a drága leckék felelevenedtek lelkében.” – PP 172-173.
b. Csak kihez folyamodhatott József száműzöttségének magányában?
Hogyan változtatta meg ez a döntés az életét? Zsol 27:10; 34:18-20;
Rm 10:13.
„[József] remegő szívében megszületett az a szent elhatározás, hogy hű
lesz Istenhez – minden körülmények között úgy fog cselekedni, hogy a
menny királyának alattvalójává váljon. Teljes szívvel fogja szolgálni az Urat;
sorsának próbáival bátran szembenéz, és minden feladatot becsületesen
teljesít. Ez a nap fordulópont volt József életében. Ez az iszonyú csapás az
elkényeztetett gyermeket férfivá alakította, meggondolt, bátor, magán uralkodni tudó férfivá.” – PP 172.
c. Mit idézzünk fel gondolatainkban, amikor úgy érezzük, hogy Isten
elhagyott minket és mindent elveszetnek látunk? Zsol 37:25; 33:18,22;
73:25-26; Zsid 12:1-3.
„Istennek minden megpróbáltatással az a célja, hogy a javunkat munkálja. Minden ütés, ami elpusztít egy bálványt, minden gondviselésszerűen történő esemény, ami gyengíti a földiekhez való ragaszkodásunkat, és
szilárdabban köti szeretetünket Istenhez: áldás. A lenyesés fájhat egy ideig,
de utána ’az igazságnak békességes gyümölcsével fizet’ (Zsid 12:11)… Az
a megpróbáltatás, ami hitünket a legszigorúbban próbálja meg, olyannak
tűnhet, mintha Isten elhagyott volna bennünket, de ez vezet bennünket még
teljesebben Őhozzá… Egyetlen keresztény se érezze azt, hogy Isten elhagyta,
amikor a megpróbáltatás órája eléri őt.” – RH 1894. április 10.
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Szerda

január 21.

4. A GYŐZEDELMES HIT
a. Milyen helyzettel szembesült József, ahol fiatal kora ellenére győzelmet is nyert? 1Móz 39:1-2; Zsol 40:1-5.
„Isten nagy kegyelméből kész minden hívőnek erőt és képességet adni
arra, hogy Isten művében dolgozhasson és végezhesse szolgálatát, pontosan
úgy ahogy erőt és képességeket adott Józsefnek, Dánielnek, Timótheusnak,
és még sok más embernek, akik felhasználták Isten ígéreteit. Ők hittek Istenben, és rábízták magukat, és ez volt az ő igazságosságuk. Úgy férfiaknak,
mint nőknek hit által kellett haladniuk. Át kellett törniük magukat az akadályok fellegein, amelyeket Sátán hozott az útjukba, hogy megakadályozza
az előrehaladásukat. Amikor Isten látja, hogy készek Benne bízni, mint
segítőjükben, és erejük forrásában, akkor biztonságosan áthaladhatnak a
megszenteletlen emberek nagy sötét fellegein keresztül.” – UL 206.
b. Mit mond a Biblia azokról, akik hitét a körülmények alakítják? 4Móz
13:32-34; Zsid 3:17-19; Jak 1:8.
„Az élő Krisztus önmegtagadást és erős hitet vár el. Ne a körülmények
alakítsák az életet! Isten gyermeke, a menny örököse, nem sodródhat ideoda.” – RH 1897. november 9.
c. Milyen ígéretük van a győzteseknek? Hogyan győzhetünk? 4Móz
14:24; 1Jn 5:4; Jel 3:21.
„Most van itt az ideje annak, hogy megmutatkozzanak az igazi Kálebek,
akik nem riadnak vissza amikor a falak magasak és az óriások hatalmasak,
hanem hiszik, hogy éppen ezen tények teszik a győzelmet még dicsőségsebbé. Nagy nehézségek és megpróbáltatások állnak előttünk. Az előrehaladásunk nagy bátorságot és kitartó igyekezetet követel. Most minden a mi
Kapitányunkba vetett hitünktől függ, Aki azonban biztonságosan vezetett
bennünket mindezidáig. Akkor pont most engedjünk teret a hitetlenségnek?
Szabad-e helyet adnunk elgyengülve a bizalmatlanságnak és a félelemnek?
Szabad-e kiegyeznünk a világgal és elfordulnunk a mennyei Kánaántól?” –
RH 1881. november 29.
„Míg a gyávák és zúgolódók a pusztában hullottak el, a hűséges Káleb otthonra talált az ígéret földjén. Így szól az Úr: ’Akik engem tisztelnek, azoknak
tisztességet szerzek’ (1Sám 2:30).” – 5B 221.
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Csütörtök

január 22.

5. MINDEN ISTEN TERVE SZERINT
a. Amikor József megérkezett Egyiptomba, miért volt olyan fontos,
hogy találkozzon Potifárral? 1Móz 39:1-2. Hogyan használta fel Isten ezt a találkozást tovább a Józsefre vonatkozó terveiben? 1Móz
37:36; 39:20; 41:9-14.
„József a legnagyobb szerencsétlenségnek tekintette, hogy Egyiptomba
adták el őt; de annak szükségét is felismerte, hogy most még jobban bízzon
Istenben, mint mikor apja szeretete védelmezte őt. József szívében hozta
Istent Egyiptomba, ami abból a derűből is kiviláglott, mellyel szomorúságát
viselte. Ahogyan az Isten szövetségládája nyugalmat és jólétet hozott Izraelnek, úgy hozott ez az Istent szerető, Istent félő ifjú áldást Egyiptomnak.”
– TII 12.
b. Miért van az, hogy Isten tervei nem mindig tükrözik vissza a személyes vágyainkat? Péld 16:9; Ésa 55:8-9; Rm 8:26.
„Minden őszinte imára válasz jön. Lehet, hogy nem úgy jön, amint vágyakoztok rá, vagy nem akkor, amikor várnátok; de mindenkor olyan időben
és módon jön a felelet, amikor a legnagyobb szükségetek lesz rá. Imáitokra,
amelyeket a magányosságban, kimerültségben, megpróbáltatás közben
mondotok, Isten válaszol – nem mindig várakozásotoknak megfelelően, de
mindig javatokra.” – ESz 161.
„Mi mindannyian egy azonnali választ szeretnénk az imáinkra, és ha
nem kapunk azonnali választ, akkor jön a kísértés, hogy elcsüggedjünk.
Saját tapasztalatom arra tanított meg, hogy ez egy nagy hiba. A késlekedés
különösen javunkra szolgál. Ilyenkor esélyt kapunk arra, hogy megláthassuk, vajon van-e a valódi és őszinte hitünk, vagy az olyan változékony, mint
a tenger hullámai.” – CH 380-381.

Péntek

január 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan munkálkodik Isten gondviselése?
2. Hogyan kérdőjelezhetik meg hitünket a próbák?
3. Miért fontosabb Istennek az üdvösségünk, mint a mi mulandó, földi állapotunk?
4. Mit tegyünk, ha megpróbáló körülménybe kerülünk?
5. Hogyan kell várni Istentől imáinkra a választ?
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5. Tanulmány

2015. január 31.
Szombat

Napnyugta: H 16:42
Ro 17:23

HŰSÉG MINDEN DOLOGBAN
„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon
is hamis az.” (Lk 16:10.)
„Ha hű vagy a kevesen, akkor hűséged tanúsítja azt, hogy Krisztus iskolájának tanulója vagy.” YI 1895. november 7.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 183-191. (Szó és tett)

Vasárnap

január 25.

1. HELYES VISELKEDÉS
a. Miért mondhatjuk azt, hogy József mindig helyesen viselkedett, függetlenül attól, hogy mi történt vele? 1Móz 39:2, 23.

„József nem panaszkodott a sorsa miatt, azon sem töprengett, miért engedte meg az Úr azt, hogy az igazságért szenvedjen. Nem adott helyet a szívében a reményvesztettség, és csüggedés felhőjének. Hitt Istenben, és türelmesen várta a szabadítását. Eltökélte, hogy szenvedése [mialatt a börtönben
raboskodik], alkalmat adhat arra, hogy megdicsőítse Istent, és segítségére
lehet a rabtársainak is.” – RH 1888. február 21.
b. Mi válik láthatóvá mások számára, ha helyesen viselkedünk, és hűségesek vagyunk Istenhez? 1Móz 39:3; Mt 5:16; 2Kor 3:2.

„A fáraó palotájából József befolyása érezhető lett az egész országban, és
így Isten ismerete is elterjedt közel és távol, széltében és hosszában Egyiptom
földjén.” – PP 291.
„József mindenüvé magával vitte vallását – ez volt tántoríthatatlan hűségének titka.” – TII 13.
„Isten népének jótettei hatalmasabban harsognak, mint pusztán a szavaik.” – 2B 443.
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Hétfő

január 26.

2. HŰSÉGESNEK LENNI
a. Miért léptette elő Potifár Józsefet gondviselővé a házanépe felett?
1Móz 39:3-4.

„Az a feltűnő siker, ami Józsefet a gondjaira bízott dolgokban kísérte,
nem közvetlen csoda eredménye volt, hanem munkáját, gondosságát és
szorgalmát Isten áldásával koronázta be. József Isten kegyének tulajdonította
sikerét, és még bálványimádó gazdája is elismerte, hogy ez a titka páratlan
sikerének. Állhatatos, jóra használt erőfeszítés nélkül nincs eredmény. Istent
megdicsőítette szolgájának becsületessége.” – PP 173-174.
b. Milyen tanítást kaptunk kötelességeink hűséges teljesítésére vonatkozóan? Lk 16:10-12; Kol 3:22-23.

„Végezzük hűségesen az egyszerű, hétköznapi feladatokat is! ’Lélekből’ –
mondja az apostol – ’mint az Úrnak’. Bármi legyen is a munkánk, legyünk
akár háziasszonyok, kétkezi vagy szellemi munkások, Isten dicsőségére
végezhetjük feladatunkat, ha Krisztust tekintjük mindenben az elsőnek,
utolsónak és a legjobbnak.” – 5B 336.
„Ha az ember kész hűségesen teljesíteni a kötelességeit, bárhova is kerüljön, hatalommá fog válni a jóra. Isten tette Józsefet kedvessé a börtönőr előtt,
így az reábízta az összes foglyot.” – ST 1880. január 8.
„Végezzünk bármi munkát szívvel és lélekkel; akkor jókedvvel és hatékonyan fogunk dolgozni… Bármi kötelesség hűséges végzése nemessé teszi a
munkát, s Isten által helyeselt jellemről tesz tanúságot.” – TII 133.
c. Hogyan jutalmazta meg Isten végül József hűségét, aki sokáig alacsony szolgasorsban volt? 1Móz 41:41-43; Péld 22:29.

„József a kötelességei hűséges teljesítése által erős, kiegyensúlyozott, tökéletes jellemet fejlesztett ki. Hibátlan, folt nélküli volt ez a jellem, s mivel
ő a legkisebb dolgokban is hűséges volt, végül reábízták az egész nemzet
vezetését.” – ST 1891. május 25.
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3. A SZOLGÁT FIÁNAK FOGADTA
a. Mennyire bízott Potifár József becsületességében? 1Móz 39:6; 1Thess
4:11-12.
„Isten szándéka volt az, hogy a benne hívők erkölcsi tisztasága és egyenessége feltűnően különbözzék a bálványimádókétól – hogy a mennyei
kegyelem fénye átragyogjon a pogányság sötétségén.
József szelídsége és becsületessége megnyerte a főhadnagy szívét, aki inkább fiának, mint rabszolgájának tekintette.” – PP 174.
b. Milyen befolyást fognak árasztani Isten hű követői azokra, akikkel
kapcsolatban vannak? 1Móz 39:5; 30:27.
„Ahogy Isten szövetségládája nyugalmat és jólétet hozott Izraelnek, így
juttatott áldást Egyiptom részére ez az Istent félő, Istent szerető ifjú. Ez olyan
nyilvánvalóan megmutatkozott, hogy Potifár, akinek a házában József szolgált, az összes áldásokat az ő pénzen megvásárolt szolgájának tulajdonította,
és inkább fiaként tekintette őt, mint szolgának. Isten szándéka az, hogy azok,
akik szeretik és tisztelik az Ő nevét, maguk is meg legyenek tisztelve, és általuk az Úr dicsőíttessék meg, ami rajtuk is visszatükröződjön.” – YI 1897.
március 11.
c. Mennyire lesz könnyű az utolsó napokban becsületes, tisztességes
embereket találni? 2Tim 3:1-4. Honnan tudjuk azt, hogy a Timótheusnak adott figyelmeztetés utal Isten hitvalló népére? 2Tim 3:5-9;
2Pt 2:1-3.
„A jelen igazság ügye olyan férfiak hiánya miatt szenved, akik állhatatosan ragaszkodnak a helyesről és a kötelességről alkotott felfogásukhoz, akik
erkölcsi hűsége szilárd, akiknek tettereje változatlanul megnyitja Isten gondviselését. Ezek a vonások értékesebbek, mint a kimondhatatlan gazdagság,
melyet Isten művébe belefektettek.” – 3B 23.
„Isten gyönyörködve tekint az igazakra, nyíltakra és becsületesekre. Angyalokra bízták az ilyen emberek koronájának elkészítését, s az Isten trónjáról
áradó fény ezeken a ragyogó koronákon tükröződik majd vissza.” – Mar 330.
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4. A TANULNI VÁGYÓ LELKÜLET
a. Miért jelentőségteljes az, hogy József az egyiptomi hadsereg egyik
magas rangú tisztjének a szolgája lett? 1Móz 39:1; 41:33-37.

„Egyiptomba érkezvén eladták Józsefet Potifárnak, a királyi testőrség
főhadnagyának, és az ő szolgálatában maradt tíz évig…
Az ifjú kapcsolatba került rangos és művelt emberekkel; tudományok,
nyelvek, ügyvitel terén ismeretet sajátított el – olyan műveltségre tett szert,
amelyre Egyiptom jövendő miniszterelnökének szüksége volt.” – PP 173-174.
b. Nevezz meg néhány nagyszerű vezetőt, s előző foglalkozásukat! 1Kir
19:19-21; 2Móz 3:1; Mt 4:18-19. Miért választ ki Isten gyakran olyan
embereket, akik az élet egyszerű elfoglaltságait végzik? 1Kor 1:26-27.

„Midőn elérkezik az ideje, hogy a harmadik angyal üzenetét erőteljesebben hirdessék, az Úr alázatos eszközök által fog munkálkodni. Irányítja, befolyásolja azok szívét-lelkét, akik magukat szolgálatára szentelik. A
munkásokat feladatuk végzésére inkább a Szentlélek kenete képesíti, nem
az irodalmi intézetekben megszerzett kiképzésük. Hívő, imádkozó lelkületű
embereket késztet Isten Lelke, hogy szent buzgalommal hirdessék az Isten
által ajkukra adott szavakat. Babilon bűnei nyíltan feltárulnak.” – Ev 321.
c. Miben különbözik az, ha Isten választja ki a munkásokat, és ha az
emberek választanak? 1Sám 16:6-13. Mit keres, mit vár el az Úr?
Apcs 13:22; Zsol 143:10.

„Az idősebb testvérek közül, [akik Isai fiai voltak,] Sámuel választani
akart, [de] nem rendelkeztek azokkal a képességekkel, amelyeket Isten szükségesnek látott népe uralkodójában. Büszkék, önzők és önhittek voltak azzal
szemben, akit ők kevésnek tekintettek, aki megőrizte ifjúsága egyszerűségét
és őszinteségét, és akit Isten rá tudott nevelni országa feladatainak elvégzésére.” – EÉ 264.
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5. ISTEN HŰSÉGE
a. Mennyire hű és megbízható Isten az emberekkel való bánásmódjában? JerSir 3:22-23; 1Thess 5:24; Jel 19:11.
„Elfeledkezhet-e az Úr az Ő népéről ebben a megpróbáló órában? Elfeledkezett-e a hűséges Noéról, amikor ítéleteivel meglátogatta az özönvíz
előtti világot? Elfeledkezett-e Lótról, amikor tűz szállt alá az égből, hogy
megeméssze a síkság városait? Elfeledkezett-e Józsefről, akit Egyiptomban
bálványimádók vettek körül? Elfeledkezett-e Illésről, akit Jézabel eskü alatt
fenyegetett meg a Baál prófétáinak a megölése miatt? Elfeledkezett-e Jeremiásról, amikor az a börtönház sötét és sáros kútja mélyén volt? Elfeledkezett-e
a három derék ifjúról a tüzes kemencében? Vagy Dánielről az oroszlánok
vermében? Krisztus soha nem hagyja el azokat, akiket – mint az Ő szeme
fényeit – a drága vérén vásárolta meg.” – 4SP 445-446.
b. Mi adjon nekünk bizalmat Isten hűségében, hogy megóvja és irányítsa az életünket? Fil 1:6; Zsid 10:23; 2Thess 3:3.
„Sok értékes áldást elveszítünk amiatt, hogy nem tárjuk szükségleteinket,
gondjainkat és fájdalmainkat a Megváltó elé. Ő csodálatos tanácsadó. Mély
érdeklődéssel figyeli egyházát, és szívének teljes, gyengéd együttérzésével. Ő
behatol szükségleteink mélységébe. De a mi útjaink nem mindig az Ő útjai.
Látja minden cselekedet következményét, s arra kér bennünket, bízzunk
türelmesen bölcsességében, ne feltételezzük magunkról, hogy bölcs terveket
készíthetünk…
Minden felajánlott őszinte ima vegyítve van Krisztus vérének érdemeivel. Ha a válasz késik, ez azért van, mert Isten szeretné nekünk megmutatni
szent buzgalmában, hogy higgyünk Igéjének ígéreteiben. Ő betartja azt,
amit ígért. Soha nem hagyja cserben azt a lelket, aki teljesen átadja magát az
Ő szolgálatára.” – HP 74.

Péntek

január 30.

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

Miért fontos, hogy keresztényekként helyesen viselkedjünk?
Hogyan kell hozzáállnunk bármilyen munkához, amibe belekezdünk?
Mi a legnagyobb tanúságtétel, amit adhatunk a világnak?
Mit keres Isten az emberek szívében?
Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az Úr soha nem hagy el bennünket?
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Csütörtök

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A Generál Konferencia Oktatási
Központja részére

2015. február 7.
Szombat

Roanoke egy amerikai város több mint 300
000 lakossal, beleértve a környező területeket
is. Ez a Blue Ridge hegységben van délnyugat
Virginiában. 1984-ben a Hetednap Adventista
Reformmozgalom Generál Konferenciája New
Jersey államból a központját áthelyezte ide
Roanoke-be, ebbe a festői völgybe. 1985-ben
egy szerény, de tetszetős épületet építettek a
szomszédos telekre. Bizonyosan a szívünkből
mondhattuk el: ’Mindeddig megsegített minket az
Úr!’ (1Sám 7:12.)
Most elérkezett az ideje a jelentősebb fejlesztésnek. A szombaton összegyűlő
testvérek kinőtték a kicsi hivatal imaházát, és ahogy az egész világon is növekedtünk,
kiemelkedően szükséges hatékonyabban képviselni az Úr művét a központban is.
Ennek eredményeként egy új épület tervezünk építeni, beleértve egy nagyobb istentiszteleti termet, nagyobb hivatali helyiségeket, ahonnan terjeszthetjük az igazság
világosságát a világ sötétségében, egy kiképzési központnak és misszióiskolának
helyet adó épületet az igazság bemutatására egy magasabb szintű kiképzéssel, de
éppen úgy egy egészségügyi intézményt is a betegek gyógyítása és vigasztalása érdekében, hogy az Úr neve megdicsőülhessen.
Hogy helyesen képviselhessük egyházunk munkáját nemzetközileg is, be kell
ruháznunk egy költséges vállalkozásba, ezért kérünk benneteket, hogy imádkozzatok ezért, és segítsetek nekünk pénzügyileg is, hogy ez a kibővítés valóra válhasson.
„Azok, akik törekednek előbbre vinni [Isten] művét, a legjobbat kell adniuk,
amivel rendelkeznek, hogy a munka azt a tökéletességet szemléltethesse, amit Isten
megkövetel.
Ezekben az időkben Istent kell megtisztelni azon munka által, amit érte végzünk.
Művét szilárdan előbbre kell vinni. A munka minden ágán meg kell mutatkozzon a
hűség és az alkalmasság. Azokat az épületeket, amelyeket felépítünk, Isten szándéka
és gondviselése szerint kell felépíteni, vonatkoztatva ezt az új területeken elvégzendő munkára is.” – RH 1902. június 24.
A vállalkozás nagy – az ideje most van. Mérlegeljétek azt, hogy az Úr hív benneteket, hogy működjetek közre ebben a vállalkozásban! Az özvegyasszony két filléréhez hasonlóan a ti kinyújtott kezeitek és bőkezű adományaitok valóban messze
terjedők lehetnek, világszélesen szolgálva ezt a kibővítést. Előre is köszönjük, Isten
áldjon meg benneteket!

Testvéreitek a Generál Konferencia Tanácsából
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Szombat

Napnyugta: H 16:52
Ro 17:33

JÓZSEF LEGNAGYOBB PRÓBÁJA
„Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.” (1Kor 6:18.)
„[József] becsületessége megmentette az egész [ókori egyiptomi] nép
életét. – AT 9.
Javasolt olvasmány: Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, 81-98.

Vasárnap

február 1.

1. VIGYÁZZATOK NEHOGY ELESSETEK
a. Miért kell nekünk elővigyázatosnak lennünk akkor is, amikor a dolgok rendben mennek? 1Kor 10:12; Mt 26:41.

„Most mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot
sem vesztegethetünk el! Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. A Sátán által megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne aludjatok! Az ellenség
résen áll, hogy ha tétlenkedtek és elszunnyadtok, lecsapjon rátok, és zsákmányul ejtsen benneteket.” – NK 535.
b. Mialatt Isten megáldotta bőségesen Józsefet, mit próbált tenni Sátán?
1Móz 39:5-7; 1Pt 5:8.

„Az ellenségünknek vannak eszközei, aki állandóan arra a lehetőségre
vadászik, hogy elpusztítsa a lelkeket, ahogyan az oroszlán is vadászik a zsákmányára.” – CM 52.
„Az ember természettől fogva hajlamos követni Sátán sugallatait, és csak
akkor tud sikeresen ellenállni… ha Krisztus, a hatalmas hódító lakik benne,
irányítja kívánságait, és erőt ad neki. Egyedül Isten szabhat határt Sátán hatalmának. Sátán bejárja az egész világot, mindenütt ott van. Pillanatra sem
lankad, mert fél, hogy elmulasztja a lelkek pusztítására kínálkozó alkalmat.”
– 1B 206.
6. Tanulmány - JÓZSEF LEGNAGYOBB PRÓBÁJA
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6. Tanulmány

Hétfő

február 2.

2. SÁTÁN CSAPDÁI
a. Mi volt Sátán célja azzal, hogy a házasságtörés csapdáját tette József
elé? 1Móz 39:7; Péld 5:1-5; 7:22-23,27.
„Kevés kísértés veszedelmesebb vagy végzetesebb az ifjú számára, mint
az érzékiséggel való csábítás. S egy sem oly határozottan romlást jelentő a
lélek és a test számára – mind a jelen, mind az örökkévalóság számára –
ha engednek ennek. József egész jövőjének a jóléte a pillanatnyi döntésen
függött.” – TII 13.
„Az a rövid idő, amely alatt kitomboljátok magatokat ifjú barátaim, olyan
termést hoz majd, amely később megkeseríti egész életeteket. Egy meggondolatlan óra, amikor engedsz a kísértésnek, életed egész folyását helytelen
irányba terelheti. Csak egy ifjúságod lehet. Ezért tedd azt hasznossá. Ha egyszer túlmentél a határon, többé sohasem térhetsz vissza, hogy helyreigazítsd
hibáidat.” – BO 53.
b. Milyen körülmény a segíti elő, hogy valaki beleessen az erkölcstelenség bűnébe? 1Móz 39:11-12.er; Péld 7:13-21.
„Mindazok, akik készakarva térnek el Isten parancsolatainak a megtartásától, a Sátán uralma alá helyezik magukat. Sok ember játszadozik a bűnnel, azt
gondolva, hogy azt bármikor abbahagyhatja a saját tetszése szerint, de amint a
bűn elkövetésének gondolatával újra és újra foglalkozik, végül egy nálánál erősebb hatalom ellenőrzése, irányítása alá kerül. Ekkor már nem tud kikerülni e
titokzatos hatalom irányítása alól. Titkos bűn, vagy uralkodó szenvedély tartja
őt fogságban, tehetetlenné válik, mint ahogy volt az ördöngős is Kapernaumban.” – FLB 312.
„Bűnét elrejtheti valaki az atyja, az anyja, a felesége és a barátai elől, de minden bűn leplezetlen Isten előtt és feljegyzéseinek könyvében ott áll.” – TSB 89.
c. Miért kerüljük a másik nemmel való kompromittáló helyzeteket?
1Thess 5:22.
„Mindazok, akik szeretik Jézust és megtartják parancsolatait, arra is törekszenek, hogy elkerüljék a gonosz minden látszatát. Azonban nem azért
járnak el így mert ez a parancs, hanem mert van egy szeplőtlen tiszta példaképük, akikhez hasonlítani akarnak, és irtóznak mindentől, ami ellentétben
áll a szívükbe írt törvénnyel.” – TSB 81.
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3. GONDOLATAINK KÖZÉPPONTJA
a. Mi volt József legelső gondolata, amikor szembesült Potifár feleségének a csábító kísértésével? 1Móz 39:7-9; Kol 3:1-3.
„József válasza a vallásos alapelv hatalmát bizonyítja. Nem akart visszaélni földi gazdája bizalmával, és bármi is a következménye, hűséges akart
maradni mennyei Urához. Sokan Isten és a szent angyalok figyelő tekintete
előtt megengednek maguknak olyan cselekedetet, amit nem tennének meg
embertársaik előtt. De József első gondolata Isten volt. ’Hogy követhetném
hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen?’ (1Móz
39:9.) – mondta.” – CC 75.
„Ha kísértés ostromol, ne tekintsünk a körülményekre vagy saját gyengeségünkre, hanem az Ige hatalmára! Annak minden ereje a tiéd. ’Szívembe
rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened’ – mondja a zsoltáríró.
(Zsol 119:11.)” – JÉ 95.
b. Mi volt az, ami Józsefet visszarettentette Potifár feleségének bizalmas közeledésétől? 1Móz 39:9; Zsid 8:10; Zsol 119:10-11. Mi történik, amikor Isten ígéreteit a szívünkbe rejtjük? 2Pt 1:4.

„Isten félelme, egyesülve azon szeretettel, mely nemes, tiszta és felemelő,
fog téged megőrizni az erkölcstelenségtől… Nagy leckét meríthet minden ifjú
József történetéből! Megőrizte az erkölcsi tisztaságát a legnagyobb kísértésben
is! Nagyon erőszakos és csábító volt a kísértése erkölcsi téren. Egy ilyen indulatból eredő és ilyen formában jövő kísértés szinte biztosan megrontja egy
ifjú gondolkodását. József megmenekülését vallásos elvei okozták. Ezek vitték
arra, hogy azonnal és szilárdan ellenálljon Sátán cselvetésének.” – CTr 97.
„Mi is kaphatunk különböző kísértéseket, de amikor kísértve vagyunk,
nekünk emlékeznünk kell Isten gondoskodására, mely által győzhetünk…
Akik valóban hisznek Krisztusban, isteni természet részeseivé lesznek, erőt
nyernek, amelyet helyesen tudnak alkalmazni mindenféle kísértésre. Nem
fognak elesni a kísértés alatt, s nem vallanak kudarcot. A megpróbáltatás
idején igényelni fogják majd az ígéreteket, és azok által megmenekülnek
attól a romlottságtól, ami a világban van a testi vágy miatt.” – CTr 197.
„Tanítsuk az ifjúságot Isten igéjének szorgalmas tanulmányozására! Ha
annak tanításait lelkükbe vésik, ez hatalmas védőgátat képez a kísértések
ellen.” – CT 121.
6. Tanulmány - JÓZSEF LEGNAGYOBB PRÓBÁJA
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4. MENEKÜLÉS A KÍSÉRTÉSTŐL
a. Csak hogyan szállhatunk szembe bármilyen szexuális csábítással?
1Móz 39:12; 1Kor 6:18.

„József nyugodtan a mennyre emelte szemét segítségért, kibújt laza felső
ruhájából, kísértője kezében hagyva azt, s míg szemét a szentségtelen szenvedély helyett az eltökélt döntés fénye világítja be, így kiált: ’Hogyan követhetném el azt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen?’
Kivívja a győzelmet, menekül a csábítótól. Megmenekült! – TII 13.
„Egy pillanatig se gondolkozz rajta! Sátán csak örülne, ha kísértésével
legyőzhetne. Ne hagyd a dolgot gyenge lelkiismeretedre! Már az első lépést
se tedd meg a bűn felé!” – CH 587.
b. Mivel Sátán megpróbálja beszennyezni a gyermekek és ifjak tisztaságát, ártatlanságát az egyre terjedő erkölcstelenséggel, ezért milyen
tanulságot használjunk fel József életéből? 2Tim 2:22; 1Tim 4:12.

„Hogy megóvják gyermekeiket a rossz befolyástól, a szülőknek oktatniuk
kell őket a lelki tisztaság elveire. Azoknak a gyermekeknek, akik már az otthonban megszokták az önuralmat és engedelmességet, nem lesz sok problémájuk az iskolai életben sem, és sok olyan kísértéstől menekülnek meg,
amelyek a fiatalokat körülveszik. A szülők tanítsák gyermekeiket arra, hogy
mindenhol és minden körülmények között legyenek hűségesek Istenhez.
Befolyásukkal jellemük erősödését szolgálják.” – Gy 55.
c. Milyen szabályok segítségével kerülhetjük el a mindennapokban a
kísértéseket? Rm 13:14; Zsol 101:3.
„Azok, akik nem akarnak Sátán csalásainak zsákmányául esni, jól őrizzék
a lelkükhöz vezető utakat. Kerülniük kell mindannak olvasását, szemlélését
vagy hallását, ami tisztátalan gondolatokat sugall. Nem kell megengednünk
értelmünknek, hogy olyan gondolatnál időzzön, amit a lelkek ellensége befolyásolhat. Szívünket hűségesen kell őrizni, mert ha nem ezt tesszük, Sátán
akaratunk ellenére felébreszti a bennünk levő rosszat, hogy a sötétségben
járjunk.” – BO 341.
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február 5.

5. A MENNY FIGYEL
a. Ki figyelte Józsefet, amikor szembenézett életének a legnagyobb
kísértésével? 1Móz 39:2; Péld 5:20-21; 1Kor 4:9.

„József hite és becsületessége még inkább ki lett próbálva a legszigorúbb
tüzes próbában. Az egyiptomiak erkölcsi szintje nagyon alacsonyan állt.
Gazdájának felesége egy erkölcstelen asszony volt, és most a számkivetett ifjú előtt ott volt a kísértés, hogy letérjen az igazság ösvényéről, és áthágja Isten
törvényét. Az egész jövője függött ennek az egy pillanatnak a döntésétől. Ott
marad-e József szívében a helyes alapelv? Kész-e most is Istent félni, mint
ennek előtte? Engedelmes és hű marad-e Isten törvényéhez? Az angyalok
élénk érdeklődéssel figyelték Isten e szolgáját.” – ST 1880. január 8.
b. Jóllehet az emberek elől elrejthetjük tetteinket és titkos bűneinket, de
milyen valós dologról ne feledkezzünk el soha? Zsid 4:13; Préd 12:16.
„Ha soha nem feledkeznénk meg arról, hogy Isten látja, hallja és pontosan nyilvántartja minden szavunkat, tettünket, és mindezekről számot kell
adnunk, akkor félnénk vétkezni. A fiatalok mindig gondoljanak arra, hogy
bárhol vannak, és bármit tesznek, Isten jelenlétében vannak. Viselkedésükből semmi sem kerüli el figyelmét. Nem rejthetjük el útjainkat a Magasságos
elől. Sokan szigorú emberi törvényeket is áthágnak, gyakran leleplezés és így
büntetés nélkül. De nem így van ez Isten törvényével. A legsötétebb éjszaka
sem rejti el a vétkezőt. Gondolhatja azt, hogy egyedül van, de minden tettét
láthatatlan tanú látja. Még szívének indítékai is nyilvánvalók Isten szeme
előtt.” – PP 174-175.

Péntek

február 6.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Miért kell a kereszténynek mindig ébernek lenni?
Hogyan változtathatja meg egy bűn az életünk irányát?
Hogyan készülhetünk fel a lehető legjobban a kísértésekkel szembe?
Milyen lépéseket tehetünk azért, hogy bele ne essünk az erkölcstelenség
bűnébe?
5. Miről ne feledkezzünk el, amikor egyedül vagyunk és tudjuk, hogy egyetlen ember sem láthat meg, és kísért a bűn?
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Csütörtök

7. Tanulmány

2015. február 14.
Szombat

Napnyugta: H 17:03
Ro 17:42

TISZTASÁG EGY ROMLOTT KORBAN
„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a
beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” (1Tim 4:12.)
„Micsoda lecke minden ifjú részére József története! Erkölcsi tisztaságát
megőrizte a legerősebb kísértések alatt!” – CTr 97.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek 2. kötet, 390-411. (Érzékiség a fiatalokban)

Vasárnap

február 8.

1. ISTEN JÓZSEFEKET HÍV MA
a. Hogyan szól Isten felhívása napjaink fiataljaihoz a Józsefhez való
hasonlóságról? 1Móz 39:9; 1Tim 4:12; Péld 31:10-12.

„Ne törekedj arra, hogy meglásd, mennyire biztonságosan tudsz járni
a szakadék szélén! Kerüld a veszélyhez vezető első lépést! A lélek érdekeit
nem lehet könnyelműen kezelni. Tőkéd a jellemed. Arany kincsként tartsd
becsben! Az erkölcsi tisztaságot, az önbecsülést és az erős ellenálló képességet
határozottan és állandóan ápolnunk kell. A tartózkodó magtartást ne adjuk
fel. A bizalmaskodás vagy egyetlen tapintatlanság veszélyeztetheti a lelket a
kísértés előtt való ajtónyitással, és az ellenállás ereje elgyengül.” – BO 341-342.
b. Miért veszélyes az erkölcstelenség bűneinek a gyakorlása? Péld 6:27-33.

„A fiatal emberekre leselkedő kísértések közül kevés az, ami veszélyesebb,
vagy végzetesebb volna, mint az érzékiség, és ha meghajolnak előtte, akkor
az örökkévalóságra is határozottan rombolónak bizonyul, úgy a testre, mint
a lélekre.” – LSzF 55.
„Dávid bűnbánó volt. Jóllehet bevallotta és meggyűlölte bűnét, de nem
tudta azt elfelejteni.” – TSB 89.
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Hétfő

február 9.

1. A HÁZASSÁG A CÉLPONT
a. Mi az az egyedüli meghitt testi kapcsolat, amit Isten erkölcsösnek és
tisztának tekint? 1Móz 2:21-25; Zsid 13:4.

„Amikor az ember felismeri és követi a mennyei elveket [a házastársi]
kapcsolatban, a házasság áldás; őrzi az emberiség tisztaságát és boldogságát,
kielégíti az ember társas igényét, nemesíti testi, értelmi és erkölcsi természetét.” – BO 25.
b. Mi történik, ha az Isten által adott házassági intézményt a társadalom
nem tekinti erkölcsi szabálynak? Ésa 5:20; Rm 1:26-32; Jn 3:19-20.

„Mindenhol emberi roncsok, összetört családi oltárok, széthulló családok láthatók. Az erkölcsi alapelvek szokatlan áthágását láthatjuk, az erkölcsi
színvonal lealacsonyodását, és a föld gyorsan Sodomává válik. A sodomai
lakosok bűne gyorsan növekszik, amely Isten ítéletét hozta a világra, s özönvizet árasztott a földre, s amely Sodoma tűzzel való elpusztítását okozta. A
vég idejéhez közeledünk. Isten oly hosszú ideje tűri már el az emberiség
romlottságát, azonban bűnük megbüntetése sem lesz kisebb. Azok, akik
vallják, hogy ők a világ világossága, forduljanak el minden bűntől, és romlottságtól!” – TSB 120-121.
c. Mi történik akkor, ha Isten egyházában megtűrik az erkölcstelenséget? Ef 5:11-12; Rm 2:21-24; Júd 1:5-7.

„Kicsapongás, törvénytelen viszony, és más szentségtelen gyakorlatok
jönnek be közénk nagy számban; s a prédikátoraink, akik a szent dolgokat
kezelik, bűnösek ebben a tekintetben. Megkívánják a felebarátjuk feleségét,
és áthágják a hetedik parancsolatot. Abban a veszélyben vagyunk, hogy a
bukott Babilon egyik leányává válhatunk, amennyiben hagyjuk, hogy a gyülekezeteink megromoljanak, hogy megteljenek mindenféle tisztátalansággal,
minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak a lakóhelyévé váljanak. Tiszták
maradunk-e, hogyha nem teszünk határozott lépéseket arra, hogy kezeljük
a közöttünk létező gonoszságokat?” – TSB 188.
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Kedd

február 10.

2. A BŰN NÉZÉSÉNEK FOKOZÓDÁSA

a. Mely szennyes, pusztító bűnök növekednek nagymértékben azáltal, hogy
a számítógépen és más elektronikus eszközökön (okostelefonon, tableten) könnyen elérhető az internet? Mt 5:27-28; 1Jn 2:16.

„Rombolóan hatnak az izgalmas szerelmes történetek, és tisztátalan képek… Olyan kor ez, amikor romlottság burjánzik mindenfelé. Olvasással és
a látvánnyal korbácsolják föl a szemek kívánságát, a romboló szenvedélyeket.
A képzeleten át megrontják szívüket. Örömet lelnek oly jeleneteken való elmélkedésen, melyek felgerjesztik a közönségesebb, alantasabb szenvedélyeket.
Ezek az undorító gusztustalan képek a romlott képzeleten át nézve megrontják
az erkölcsöket, s meggyengítik az elámított, megbabonázott embereket, hogy
szabad folyást engedjenek érzéki szenvedélyeik kielégítésének.” – 2B 410.
b. Mit tehetünk azért, hogy megvédjük magunkat és gyermekeinket Sátán
ezen tervétől? Lk 11:34-35; Zsol 101:3; Jób 31:1.
„Ha a szülők arra vágynak, hogy gyermekeik tiszta szívűek legyenek, akkor
olyan tiszta környezetet és jó befolyást kell biztosítaniuk számukra, amit Isten
is helyeselhet.
Mekkora gonddal kell a szülőknek óvniuk gyermekeiket a gondatlan,
könnyelmű, erkölcsileg romboló szokásoktól! Apák és Anyák! Felfogjátok-e a
jelentőségét a rátok háruló óriási felelősségnek?! Engeditek-e, hogy gyermekeitek kapcsolatba kerüljenek olyan gyerekekkel, akikről nem tudjátok, milyen
nevelést kaptak? Ne hagyjátok őket magukra más gyermekekkel! Különleges
gonddal ügyeljetek rájuk! Minden esetben tudjatok róla, hol vannak, és mit
cselekednek. Szívük tiszta-e minden szokásukat illetően? Megtanítottátok-e
nekik az erkölcsi tisztaság elveit?” – Gy 55-56.
c. Mivel körülöttünk mindenütt erkölcstelenség burjánzik, hol kell időzzenek a gondolataink, és mit kell hogy szeressünk? Fil 4:8; 2Pt 1:4; Kol 3:1-2.
„Ha korai éveikben a gyermekek elméje az igazság szép példáival, tisztasággal és jósággal töltekezik, vágy ébred bennük a tiszta és emelkedett dolgok
iránt, s fantáziájuk nem válik romlottá és szennyessé.” – Gy 57.
„A szabad levegőn történő felüdülés, Isten keze munkáinak szemlélése a
természetben a lehető legáldásosabb lesz.” – 4B 653.
„A szülőknek, nevelőknek tisztán kell tartaniuk szívüket és életüket, ha
arra vágynak, hogy gyermekeik tiszták legyenek.” – Gy 12.
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Szerda

február 11.

3. SZILÁRDAN KIÁLLNI ISTEN MELLETT
a. Miért nagyon fontos kiállni az erkölcsi tisztaság mellett ma? 2Tim
3:13; 1Kor 6:9-11.
„Mindenütt erkölcstelenség uralkodik. Korunk sajátos bűne a kicsapongás. A bűn sohasem emelte fel eltorzult fejét olyan vakmerően, mint most.
Úgy látszik, mintha az emberek megbénultak volna, ezért az erény és igaz
jóság kedvelői majdnem elcsüggednek a bűn vakmerősége, ereje és terjedése
miatt. A sokasodó gonoszság nem csupán a hitetlenekre és káromlókra korlátozódik. Bárcsak így volna, de nem így van. Sok férfi és nő, akik Krisztus
vallását vallják, bűnösök. Egyesek, akik hirdetik, hogy Krisztus megjelenését
várják, nincsenek jobban felkészülve erre az eseményre, mint maga Sátán.
Nem tisztítják meg magukat minden szennytől.” – BO 278.
b. Milyen gondolkodásmód teszi a keresztényeket szigorú erkölcsűvé?
Mit tudnak megtenni így? 2Tim 1:7; Ef 4:13-14; Jak 1:6-8.

„A világnak emberekre van a legnagyobb szüksége – olyanokra, akik el
nem adhatók és meg nem vesztegethetők; olyan emberekre, akik lelkük mélyéig igazak és becsületesek; olyan emberekre, akik merik a bűnt nevén nevezni;
olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket; olyan
emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég!” – EÉ 55.
c. Hogyan tehetünk szert egy olyan gondolkodásmódra, amit elv és
igazság irányít, nem okoskodások, sem emberi hajlamok? Fil 2:5;
Zsol 40:9; Mt 4:4.

„Akik sohasem tanulták meg Istentől a kötelességüket, és nem ismerik
Isten rájuk vonatkozó szándékát, azok nem megbízhatók olyan időkben,
amikor késhegyig folyik a harc a sötétség hatalmaival. A külső és pillanatnyi
látszatok megingatják őket…
A megújult szívben létező olyan szilárd elv fog élni, hogy engedelmeskedni fog Isten akaratának, mert az igazságosat, a jót, a szentet szereti. Nem lesz
ott habozás, nem veszi figyelembe az ízlést, az ínyencséget, nem foglalkozik
a kényelemmel, sem azzal, hogy mások mit művelnek. Mindenki önmaga
fog dönteni.” – 2B 487-488.
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Csütörtök

február 12.

4. EGY MEGVÁLTOZHATATLAN ALAPELV
a. Mi történt, amikor József úgy döntött, hogy kiáll szilárdan Isten mellett? 1Móz 39:12-20. Miért nem kell ezen meglepődnünk? 2Tim 3:12.

„József hűséges becsületessége jó hírneve és szabadsága elvesztéséhez
vezetett. Az a legsúlyosabb próba, melynek az istenfélő emberek ki vannak
téve, hogy a gonoszság virágozni látszik, miközben az erényt porba tiporják.
A csábító jólétben élt, az erényes viselkedés példaképeként, miközben az
elvhez hű maradt József a legvisszataszítóbb bűntett vádja alatt állt.” – TII 13.
b. Mire kell felkészülnünk, amennyiben kiállunk a házasság intézményének tisztasága mellett? Mt 14:3-10.

„A házasság már a teremtésnél egy Isten által alkotott isteni elrendelés
volt… Azért legyen ez tudtodra, hogy a házasság Isten intézménye, s álljon ez
olyan szilárdan előtted, mint a negyedik parancsolat szombatja.” – TSB 159.
„Miért kellett [Keresztelő Jánosnak] 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?” – PK 91.

Péntek

február 13.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért oly veszélyesen alattomos a hetedik parancsolat áthágása az emberre?
2. Hogyan teljesíti be a társadalom a Krisztus visszajövetelére vonatkozó
próféciákat?
3. Hogyan tud a modern technika halálos fegyverré válni a felhasználója
kezében?
4. Mire van szüksége ma legjobban a világnak?
5. Kész lennél-e letenni az életedet Isten intézményeinek a védelmében?
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8. Tanulmány

2015. február 21.
Szombat

Napnyugta: H 17:13
Ro 17:52

A KERESZTÉNY JELLEM FEJLESZTÉSE
„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe
estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.”
(Jak 1:2-3.)
„Csak kevesen ismerik fel, hogy milyen hatással vannak az élet kicsiny
dolgai a jellem fejlődésére. Semmi sem jelentéktelen, amivel foglalkozunk.
A változó körülmények, amelyekkel napról napra találkozunk, próbára
teszik becsületességünket, és nagyobb megbízatásokra tesznek alkalmassá
bennünket.” – PP 179.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 381-387. (Átalakult élet)

Vasárnap

február 15.

1. A KERESZTÉNY MEGPRÓBÁLTATÁSAI
a. Miért engedte meg Isten, hogy Józsefnek egy másik megpróbáltatás
jöjjön az életébe? 1Móz 39:20; Zsol 105:17-18; 1Pt 4:14-16.

„Józsefnek a rideg börtön eseményeiben betöltött szerepe végezetül jólétre és megtisztelő helyre emelte őt. Isten célja az volt, hogy József a kísértés,
a bajok és nehézségek közt tegyen szert tapasztalatra, hogy előkészítse őt a
magas tisztségre.” – TII 13.
b. Milyen ígéreteket idézzünk fel magunkban, amikor próbán megyünk keresztül? 1Móz 39:21; 1Kor 10:13; Fil 4:19.

„Isten féltve őrizte [Józsefet], hogy a gonosz vádoló által befeketített hírneve később az Isten szerinti legjobb időben felragyogjon.” – 3SG 145.
„De minden egyes kísértésben Isten ígéretét bírjuk, hogy abból kimenekedhetünk. Miért buknak el mégis oly sokan? Mert nem az Úrban bíznak.”
– KÉ 24.
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Hétfő

február 16.

2. TELJES MEGELÉGEDÉS
a. Hogyan maradt József hite rendületlen, a kemény és igazságtalan
próbában? 1Móz 39:22-23.

„A börtönőrök először szigorúan bántak Józseffel. A zsoltáríró ezt
mondja: ’lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala, mindazideig,
amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt’ (Zsol 105:18-19).
De József igazi jelleme beragyogta a börtön sötétségét is. Megőrizte szilárd
hitét és türelmét; hűséges szolgálatának éveiért kegyetlenséggel fizettek, de
ez nem tette komorrá, sem bizalmatlanná. Szívében béke élt, mert tiszta volt
a lelkiismerete, és ügyét Istenre bízta.” – PP 175.
b. Amikor arra vagyunk kísértve, hogy Istent kérdőre vonjuk, mert velünk igazságtalanul és durván bánnak, kire kellene gondolnunk? Ésa
53:7; 1Pt 2:21-23.

„Kísértve vagy? [Idősebb Testvéred] megszabadít. Gyenge vagy? Ő megerősít. Tudatlan vagy? Ő megvilágosít. ’Meggyógyítja a megtört szívűeket,
és bekötözi sebeiket’ (Zsol 147:3). Bármi legyen az aggodalmad és megpróbáltatásod, tárd esetedet az Úr elé. Lelkedet megerősíti. Az utat megnyitja
előtted, hogy kiszabadulj nehéz helyzetedből. Minél gyöngébbnek és gyámoltalanabbnak érzed magadat, annál erősebbé válsz Megváltód ereje által.”
– ST 1902. január 15.
c. Mi bizonyítja, hogy Potifár nem teljesen hitte el felesége vádjait?
1Móz 39:20; Péld 6:34.

„Ha Potifár elhitte volna a felesége vádjait, akkor az József életébe került
volna. De József eddigi viselkedése, szerénysége, és szilárd becsületessége
ártatlanságának meggyőző bizonyítékai voltak. József lett feláldozva, hogy
Potifár házának jó híre megmaradjon és bűnös feleségét pedig erkölcsi példaképként magasztalták fel annak barátai.” – ST 1880. január 8.
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Kedd

február 17.

3. A JELLEM PRÓBÁJA
a. Miről tanúskodott József magatartása a börtönben? Fil 2:4.
„[Józsefet] mint bűnözőt egy sötét börtönbe vetették, de mégsem lett
mogorva és nem is törődött kilátástalan helyzetével. Megőrizte türelmét, reményét és hitét. Szívét nem zárta be embertársai szenvedése előtt. Figyelmét
nem magára fordította, hanem elkezdett foglalkozni rabtársai gondjaival,
bajaival, és kedves együttérzést tanúsított irántuk. Még a börtönben is talált
munkát. Ő valóban a szolgák szolgája lett. Isten a szenvedések iskolájában
alkalmassá tette őt egy nagyobb felelősségre. József megtanulta önmagát
irányítani. Egy bizalmi tisztségről hirtelen lefokozták egy alacsonyabb rendű
helyzetbe; de a becsületességét, ártatlanságát és erkölcsösségét soha nem
tudták lealacsonyítani. Isten akarata volt József számára a mérvadó az ő
jólétekor, és ugyanez az akarat vezérelte a börtön falai közé zárva is. Magával vitte a vallását, bárhová ment, s bármilyen helyzetbe került.” – ST 1880.
január 8.
b. Mialatt József a börtönben volt, Isten milyen tulajdonságokat próbált kifejleszteni Józsefben? 1Móz 40:1-4; 41:33,38-39; Péld 1:1-5;
14:35.
„[József] nem tépelődött saját bajain, hanem mások baján próbálva
enyhíteni, elfelejtette a saját bánatát. Még a börtönben is talált munkát. Isten a szenvedések iskolájában készítette fel nagyobb feladatokra, és ő nem
utasította el a szükséges fegyelmezést. A börtönben, látva az elnyomás és
zsarnokság következményeit és a bűn kihatásait, megtanulta az igazságosság, együttérzés és irgalom leckéit, amelyek felkészítették a hatalom bölcs és
könyörületes gyakorlására.” – PP 175.
„A nemes jellem kialakítása egy élet munkája, komoly, kitartó erőfeszítés
eredménye. Isten alkalmakat ad; a siker azon múlik, hogyan hasznosítjuk
azokat.” – PP 180.
„Győzőkké válhatunk, ha segítünk másoknak győzni. Győzhetünk a
Bárány vére által, és bizonyságtételünk szava által. Isten parancsolatainak
megtartása engedelmes lelkületre vezet bennünket, s az ilyen lelkületből
olyan szolgálat fakad, amit Isten elfogadhat… Mennyien vannak gyülekezeteinkben azok, akik törekednek oly példát adni, ami kész visszatükrözni az
emberiségnek a világ Világosságát?” – RH 1909. február 25.
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Szerda

február 18.

4. TOVÁBBI LÉPÉS ISTEN TERVÉBEN
a. Az isteni terv szerint, József miként lett a fáraó főpohárnoka és fősütőmestere segítségére? 1Móz 40:5-8.er. Kibe helyezte József a bizalmát,
amikor felajánlotta az álmok megfejtését? 1Móz 40:8.ur; Jak 1:5.

„’Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki
mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki’
(Jak 1:5.). Ez az ígéret ezüstnél, aranynál is értékesebb. Ha alázatos szívvel
kérsz irányítást minden bajban és tanácstalanságban, az Úr kegyelmesen
felelni fog, erre szavát adta. Isten ígéretei soha sem változnak.” – 5B 427.
b. Mi volt az álma a főpohárnoknak, és hogyan magyarázta azt meg
József? 1Móz 40:9-13.
„Miután a főpohárnok elmondta Józsefnek az ő álmát, József azt úgy
értelmezte, hogy a főpohárnokot a király visszahelyezi az előbbi tisztségébe,
és a fáraó poharát adja majd az ő kezébe, amint előzőleg is cselekedte. A
főpohárnok elégedett volt a magyarázattal, és gondolatai megnyugodtak.
József elmondta a főpohárnoknak, hogy három nap múlva már nem lesz
fogoly. A főpohárnak nagyon hálás volt Józsefnek azért az érdeklődésért,
amit József kinyilvánított iránta, a kedvességért, amit Józseftől kapott, s
legfőképpen azért a segítségért, amikor nagy lelki gyötrelme volt, és József
megmagyarázta az ő álmát.” – 3SG 147.
c. A fősütőmester nagyon zaklatott lett, amikor ő is álmodott, de mi
volt az álmának a jelentése? 1Móz 40:16-19. Mennyire voltak hitelesek József magyarázatai? 1Móz 40:20-22.
„’És látá a fősütőmester, hogy jól magyaráz vala’ (1Móz 40:16), ő is bátorságot vett, és elmondta az álmát. Amint elmondta az álmot, József szomorú
lett. Felfogta az álom szörnyű jelentését. Józsefnek kedves, együtt érző szíve
volt, de hű kötelességérzete is, s ez arra késztette, hogy a fősütőmesternek
elmondja az álma valódi magyarázatát. Elmondta neki, hogy a fején lévő
három kosár három napot jelent, és hogy amikor álmában a madarak ették a
fején lévő kosarakból a süteményeket, úgy fogják az ő testét is enni, miután
egy fára felakasztják.” – 3SG 147-148.
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Csütörtök

február 19.

5. A BIZALOM LECKÉI
a. Miután József megmagyarázta a főpohárnok álmát, mire kérte József
őt, és miért? 1Móz 40:14-15. Hogyan viszonozta a főpohárnok József
kedvességét? 1Móz 40:23.
„A főpohárnok a hálátlanság bűnébe esett. Miután megszabadult szorult,
nyomorúságos helyzetéből József bátorító álommagyarázata által, úgy gondolta, hogy ha a király újra visszafogadja a kegyébe, bizonyosan eszébe fog
jutni József fogsága, és beszélni fog József érdekében a királlyal. Látta, hogy
az álom magyarázata pontosan beteljesedett, jólétében mégis elfeledkezett
Józsefnek a börtönben lévő szenvedéseiről és nyomorúságáról. Az Úr a hálátlanságot úgy tekinti, mint a legsúlyosabb bűnök egyikét. Jóllehet ezen bűn
gyűlöletes Isten és ember előtt, mégis naponta megtörténik.” – 3SG 148.
b. Milyen fontos leckére akarta Isten megtanítani Józsefet, mialatt a
börtönben volt? Jer 17:5; Ésa 49:4-16. Miért? 1Kor 1:31.
„József még két évig raboskodott. A szívében gyúlt remény lassan kialudt.
Próbája tetézte a hálátlanság keserű fullánkja is.” – PP 176.
„A hit bizalom Istenben, bizakodás abban, hogy Ő szeret bennünket, és
a legjobban tudja, hogy mi válik javunkra. A hit rábír bennünket arra, hogy
saját utunk helyett az Ő útját válasszuk. A hit saját tudatlanságunk helyett
elfogadja az Ő bölcsességét, gyengeségünk helyett az Ő erejét, bűnösségünk
helyett az Ő igazságát. Azt jelenti, hogy életünk és személyiségünk már az
Övé. A hit elismeri Isten tulajdonjogát, és elfogadja áldásait. Az igazságosságról, a becsületességről és a tisztaságról bebizonyosodott, hogy az élet
sikereinek titkát képezik. A hit juttat bennünket ezeknek az alapelveknek a
birtokába.” – EÉ 251.

Péntek

február 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mit szándékozik Isten felhasználni a jellem fejlesztésére?
2. Miért tekintsünk Istenre, amikor próbákkal nézünk szembe?
3. Hogyan kell cselekednünk, amikor próbákon és nehézségeken megyünk keresztül?
4. Hogyan kaphatunk valóban bölcsességet?
5. Mire emlékezzünk, ha az emberek hanyagsága csalódottá tesz bennünket?
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9. Tanulmány

2015. február 28.
Szombat

Napnyugta: H 17:23
Ro 18:02

BÖRTÖNBŐL A PALOTÁBA
„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jak
4:10.)
„József a börtönből kilépve egész Egyiptom urává emelkedett… A fáraók
palotájában éppúgy hűséges volt Istenhez, mint a börtöncellában… Minden
kötelességének – a legkisebbtől a legnagyobbig – lelkiismeretes teljesítése által
gyakorlatot szerzett a legmagasabb megbízatások ellátására.” – PP 178-179.
Javasolt olvasmány: The Signs of the Times 1880. január 15.

Vasárnap

február 22.

1. A FÁRAÓ ÁLMA
a. Milyen álmot adott Isten a fáraónak két évvel azután, hogy a főpohárnok kiszabadult és József még a börtönben volt? 1Móz 41:1-7.

„Egyiptom királyának egy éjszaka két álma volt, amelyek kétségtelenül
egy és ugyanazon eseménynek – valami súlyos csapásnak – árnyát vetítették
előre. A király nem értette, mit jelentenek, és nem volt nyugta. Birodalmának mágusai és bölcsei nem tudták megmagyarázni az álmokat.” – PP 176.
b. Hogyan próbálta Isten kinyilatkoztatni önmagát a fáraónak, amint
később Nabukodonozornak is? 1Móz 41:8; Dán 2:1-11,29.

„[A fáraó] összehívta Egyiptom varázslóit és bölcseit. A király úgy gondolta, hogy ők hamarosan segítenek neki megértetni ezeket az álmokat,
mert jó hírnévvel bírnak a nehézségek megoldásában. A király elmondta
nekik az álmát, de nagymértékben csalódnia kellett az összes varázslóiban és
felmagasztalt bölcseiben, mert nem tudták megfejteni az álmot.” – 3SG 149.
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február 23.

2. A MAGYARÁZAT
a. Hogyan juttatta eszébe újra Józsefet a főpohárnoknak a fáraó problémája? 1Móz 41:9-13.
„A király egyre tanácstalanabb és nyugtalanabb lett. Rémület járta át a
palotát. A nagy izgalom a főpohárnok eszébe juttatta saját álmának körülményeit, és velük együtt Józsefet is, és bántotta a lelkiismeret feledékenységéért és hálátlanságáért. Azonnal elmondta a királynak, hogyan magyarázta
meg egy héber rab az ő és a fősütőmester álmát, és hogyan teljesedtek a
jövendölések.
A királyt megalázta, hogy országának varázslói és bölcsei helyett idegenhez és rabszolgához kell tanácsért fordulnia, de hajlandó volt elfogadni az
alulról jövő szolgálatot is, hogy zaklatott lelke megnyugvást találjon. Azonnal Józsefért küldött. József levette börtönruháját megborotválkozott, és
megnyiratkozott. Ezután a király elé vezették.” – PP 176-177.
b. Mit tanuljunk meg abból, ahogyan József az ő Isten ismeretét megosztotta másokkal? 1Móz 41:14-16; 1Pt 3:15.
„József válasza a királynak mutatja az Istenbe vetett bizalmát és erős hitét.
Szerényen elhárít magától minden tisztességet, az álmok megfejtésének a
bölcsességét nem magának tulajdonítja. József elmondja a királynak, hogy
ismerete nem nagyobb, mint azoké, akikkel előbb tanácskozott. ’Nem én’
(1Móz 41:16). Csak egyedül Isten tudja megmagyarázni ezeket a titkokat.”
– 3SG 150.
„József magával vitte Istent Egyiptomba, s ez a tény megnyilvánult derűs
viselkedésében még a szerencsétlenségek közepette is…
József vallása őt szelíd természetűvé tette és megpróbáltatásai ellenére
nagyon együtt érző volt embertársaival szemben. Vannak olyanok, akik ha
úgy érzik, hogy jogtalanul bánnak velük, akkor magatartásuk és beszédük
barátságtalan, igazságtalan, zsörtölődő és udvariatlan lesz. Csüggedésbe
esnek, utálatossá válnak, és gyűlölnek másokat. Azonban József keresztény
volt.” – SD 320.
c. Milyen próféciát nyilatkoztatott ki Isten a fáraónak József magyarázatán keresztül, és miért? 1Móz 41:25-32; 2Pt 1:19.
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Hétfő

Kedd

február 24.

3. ISTEN ÁLTAL FELMAGASZTALVA
a. Milyen tanácsot adott József a fáraónak, miután megmagyarázta
az álmot, s mit tanulhatunk József tapasztalatából? 1Móz 41:33-37;
Jak 4:10.

„A király elhitte József minden szavát. Hitte, hogy Isten volt Józseffel, s
arra a meggyőződésre jutott, hogy József a legmegfelelőbb ember arra, hogy
az ország ügyeinek legfőbb irányítója legyen. Nem nézte le Józsefet azért,
hogy ő egy héber rabszolga. Látta, hogy József kiváló lelkülettel bír. ’Monda
azért a Fáraó az ő szolgáinak: Találhatnánk-é ehhez hasonló férfit, akiben az
Isten lelke van?’ (1Móz:41:38.)” – 3SG 151-152.
„Aki élő hit által elfogadja Krisztust, az élő kapcsolatban áll Istennel, és
tisztességes edény. Az ilyen a menny légkörét hordozza magával, ami az Isten kegyelme, olyan kincs, amilyet a világ nem tud megvásárolni.” – TII 13.
b. Hogyan formálta át Józsefet az összes megpróbáltatása és nehézsége,
s hogyan ismerte el ezt a fáraó? 1Móz 41:38-45; Apcs 4:13.

„Az egész birodalomban egyedül József volt olyan bölcs, hogy jelezni
tudta a birodalmat fenyegető veszélyt, és azt, hogy milyen intézkedésekre
van szükség a veszély elhárításához. A király biztos volt abban, hogy ő a
legalkalmasabb ember az általa javasolt tervek végrehajtásához. Nyilvánvalóan Isten ereje volt vele. A király állami hivatalnokai közül pedig senki sem
volt alkalmas arra, hogy ebben a válságban a nemzet ügyeit intézze. József
bölcsességével és józan ítélőképességével szemben nem sokat számított az,
hogy héber és rabszolga. ’Találhatnánk-é ehhez hasonló férfit, akiben az
Isten lelke van?’ (1Móz 41:38) – mondta a király tanácsadóinak…
De József jelleme kiállta a viszontagságok próbáját éppúgy, mint a jólétét.
A fáraók palotájában éppúgy hűséges volt Istenhez, mint a börtöncellában.
Még mindig idegen volt a pogány országban, elszakítva rokonaitól, Isten
tisztelőitől; de teljes szívvel hitte, hogy isteni kéz vezette lépteit, és Istenben
szüntelenül bízva becsületesen végezte hivatali feladatait. József által Egyiptom királyának és nagyjainak figyelme az igaz Isten felé fordult; és bár ők
ragaszkodtak a bálványimádáshoz, megtanulták tisztelni azokat az elveket,
amelyekről Jahve tisztelője tanúságot tett életével és jellemével.” – PP 178-179.
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Szerda

február 25.

a. Hány nehéz éven ment keresztül József mire ismét igazán szabad lett?
1Móz 37:2; 41:46. Miért tartott ez ilyen hosszú ideig? Zsol 27:14; 34:9.
„Mindazáltal, ahogy a csillagok haladnak roppant körforgásukban a számukra
kijelölt pályán, úgy Isten sem siet és nem is késik szándéka véghezvitelében.” – JÉ 23.
„Az Úr próbákat enged azokra, akiket szeret, hogy megtanulhassák a bizalom
és a hit értékes leckéit. Ha a megpróbáltatásokat helyesen fogadjuk, azok a legnagyobb értéket fogják jelenteni részünkre vallásos tapasztalatainkban. Mialatt a
próbák arra vezetnek rá bennünket, hogy egyre szilárdabban helyezzük bizalmunkat Istenbe, úgy mind jobban megismerjük az Ő jellemét.” – ST 1881. március 10.
„Van egy bizonyíték, melyet mindenki – a legműveltebb és legtanulatlanabb is
– megragadhat: ez a tapasztalatok bizonyítéka. Isten hív bennünket, hogy meg�győződjünk igéjének valóságáról és ígéreteinek igazságáról. Meghívása így hangzik: ’Érezzétek (angolban: ízleljétek) és lássátok meg, hogy jó az Úr’ (Zsol 34:9).
Ahelyett, hogy mások szavára bíznánk magunkat, ízleljük meg személyesen…
Ahogy közeledünk Jézushoz, s örvendezünk szeretetének teljességében, kétségeink és amit homályosan látunk eltűnnek jelenlétének világosságában.” – FLB 16.
b. Mi mutatja, hogy József valóban hitte, hogy a fáraó álma egy jövőre vonatkozó prófécia? 1Móz 41:46-49; Jak 2:17-22. Hogyan áldotta meg Isten
József hitét? 1Móz 41:53-57.

„Bár Józsefet fölmagasztalták, hogy uralkodjon az egész ország felett, mégsem
feledkezett el Istenről. Tudta, hogy idegen egy idegen földön, elválasztva atyjától
és testvéreitől, s ez gyakran okozott neki szomorúságot, de szilárdan hitte, hogy
Isten keze irányította az életét, s helyezte ebbe a fontos tisztségbe. Állandóan
Istentől függve hűségesen végezte minden hivatali kötelességét, mint az egész
Egyiptom kormányzója. ’És a föld a hét bő esztendő alatt tele marokkal ontá a
termést. És összegyűjté a hét esztendőnek minden eleségét, mely vala Egyiptom
földén, és a városokba takarítá az élelmet, minden városba a körülte levőhatár
élelmét takarítá be. És felhalmozá József a gabonát, mint a tenger fövénye, igen
sokat, annyira, hogy megszűntek azt számba venni, mivelhogy száma nem vala’
(1Móz 41:47-49).
József beutazta egész Egyiptom földét, parancsot adva arra, hogy építsenek
hatalmas méretű gabonaraktárakat. Tiszta gondolkodása és nagyszerű ítélőképessége segítette az előkészületeket az élelem begyűjtésére, az éhség hosszú éveinek a szükségletére.” – 3SG 152-153.
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4. AZ ÚR ÁLTAL ÁLDOTT

Csütörtök

február 26.

5. ISTEN KÉSZ FELEMELNI BENNÜNKET
a. Hogyan tudunk felülemelkedni az utunkba eső bármely megpróbáltatáson és nehézségen? Ésa 40:31; Zsol 11:1.
„Krisztus szava legyen biztosítékod! Hiszen azt mondta, hogy fordulj hozzá. Vigyázz, hogy soha ne beszélj kétségbeesetten, csüggedten! Ilyen beszéddel
sokat veszítesz. Hited gyengeségéről teszel bizonyságot, ha a látszatból ítélsz,
ha a nehézségek és bajok miatt panaszkodsz. Úgy beszélj, és úgy cselekedj,
mintha kudarcot nem ismerő hited volna! Az Úr erőforrásai gazdagok. Övé a
világ. Nézz hittel a menny felé! Építs reá, akinél fény, erő és tudás van!
Az őszinte hittel olyan emelkedettség, elvhűség és állhatatosság jár együtt,
amely sem az idő múlásával, sem a fárasztó munkával nem csökken.” – KP 97.
b. Mire tanít bennünket József tapasztalata, annak ellenére, hogy bizonyos dolgok lehetetlennek tűnnek az ember számára? Hasonlítsd
össze az 1Móz 39:20. verset az 1Móz 41:41; Mk 10:27. versekkel!
„Az Úr választotta ki Józsefet, hogy sok szenvedésen, nyomorúságon keresztül nehéz terhet hordozzon egy bálványimádó nemzetben. József végezte azt a munkát, amire Isten kiválasztotta, hogy Isten ismeretét ragyogtassa
szét Egyiptom királyságában. József nem volt hűtlen szent megbízatáshoz.”
– RH 1897. május 25.
„A Sátán által felhalmozott akadályok – legyenek bár látszólag oly áthatolhatatlanok, mint az örök hegyek – eltűnnek a hit parancsára. ’Semmi
sem volna lehetetlen néktek’ (Mt 17:20).” – JÉ 364.
„Az ember szorult helyzetének végső határa, kedvező alkalom Isten
számára” – CC 336.

Péntek

február 27.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért adott Isten a pogány fáraónak egy prófétikus álmot?
2. Miért tanúsítja Isten hatalmát és létezését minden másnál sokkal jobban
a prófécia?
3. Milyen magatartást tanúsítsunk, ha Isten szeretne felhasználni minket
valamihez?
4. Milyen tapasztalatot akar adni Isten mindannyiunk részére?
5. Mire emlékezzünk vissza, ha legközelebb próba ér bennünket?
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Szombat
ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS IMAHÁZ RÉSZÉRE AZ INDIAI ANDAMÁN- ÉS NIKOBÁR- SZIGETEKEN

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaház részére az indiai Andamán- és
Nikobár- szigeteken

India egy szövetségi köztársaság, amely parBengáli lamentáris államformán alapuló 29 államból
öböl
Andamán szigetek
és 7 szövetségből álló terület. Ez egy sokrétű,
soknyelvű, és soknemzetiségű társadalom.
Andamán Az Andamán- és Nikobár-szigetek egyike
Indiai -óceán
tenger
a 7 szövetségnek. 572 szigetből áll, területe
7950 négyzetkilométer, s a sok szigetből 34
szigeten élnek állandó életvitellel emberek.
Nikobár szigetek
A 2009-es év elején a reformáció üzenetéről tanultunk a Szombati Bibliai Tanulmányból,
amit a gyülekezet egy tagjától kaptunk. Áttanulmányoztuk a gyülekezet weboldalát is és jeleztük, hogy szeretnénk többet
megtudni a Reformmozgalom hitpontjairól. Nem sokkal azután hogy elkezdtünk érdeklődni, néhány testvér a Reformmozgalomból meglátogatott
bennünket. Hamarosan 6 személy megkeresztelkedett, és 2010-ben megszerveződött az Andamán- és Nikobár-szigeteki misszióterület.
Újonnan megalakult csoportként egy magánházban gyűlünk össze. Most
van egy megvásárolt földterületünk, ahol emlékművet szeretnénk emelni az
Úrnak. Ez körülbelül 80 000 dollárba fog kerülni, amelyből már nekünk
20 000 dollár megvan. Mivel ez a sziget tartomány teljesen el van vágva az
Indiai szárazföldtől, az építési költségek általánosan magasabbak, mert csak
vagy repülővel, vagy hajóval tudjuk ideszállítani az építőanyagokat.
Az Úr hírnökének szava ma is visszhangzik részünkre: „A gyülekezeti
ház szükségességét – ott ahol a hívők új csoportja létesült – úgy láttam,
mint egy körképet. Az újonnan csatlakozott hívők készségesen segítettek, és
azok, akiknek pénzük volt, javaikkal szolgáltak.” – ESz 270.
A mi imánk és komoly kérésünk az összes testvérnőinkhez és testvéreinkhez, barátainkhoz és látogatóinkhoz az egész világon, hogy gondoljatok
ránk, és támogassátok ezt a vállalkozást önkéntes bőkezű adományaitokkal.
Az Úr pedig kész bizonyosan gyarapítani benneteket az Ő kegyelmével.
Isten békessége legyen veletek, és segítse megnyitni szíveiteket, hogy
imádságos és adakozó lelkülettel bírjatok e vállalkozásért a világ e nehezen
elérhető részén.

Testvéreitek és testvérnőitek Andamán és Nikobár - Szigetekről
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2015. március 7.
Szombat

Napnyugta: H 17:33
Ro 18:11

AZ ELSŐ TALÁLKOZÁS
„Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás
végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek.” (1Pt 4:12.)
„Isten próbára tesz és megvizsgál, hogy lássa bízhat-e bennünk, hogy
lehetünk-e annak a nagyszámú családnak tagjai, mely az üdvözültekből áll a
mennyben.” – CE 145.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 181-185. (József és testvérei)

Vasárnap

március 1.

1. AZ ÉHÍNSÉG OKA
a. Milyen rejtett szándéka volt Istennek azzal, hogy éhínséget engedett
Kánaánra? 1Móz 42:1-2; 46:3. Mit tegyünk akkor, ha a megpróbáltatásainkban nem látjuk Isten szándékát? Péld 3:5-6; Zsid 11:6. Miért?
„Mi azt kívánjuk, hogy imáink haladéktalanul és közvetlenül meghallgatásra találjanak, és elbátortalanodunk, ha a válasz késik, vagy más formában
jelentkezik, mint vártuk. Isten azonban olyan bölcs és jóságos, hogy imáinkat
éppen abban az időben és olyan módon teljesíti, ahogyan igazán kívánjuk. Ő
a kívánságainknál többet és jobbat akar cselekedni értünk. És mert bölcsességében és szeretetében bízhatunk, ezért ne azt kérjük, hogy saját akaratunk
szerint adjon nekünk, hanem igyekezzünk szándékát kikutatni és teljesíteni.
Kívánságaink és törekvéseink az Ő akaratában olvadjanak fel.
Azok a tapasztalatok a legjobban javunkra, melyek a hitünket próbálják
meg. Ezáltal lesz nyilvánvaló, vajon őszinte és igaz-e a hitünk, csak Isten
szaván alapuló, vagy pedig a körülményektől függ, bizonytalan és változó.
A gyakorlat erősíti a hitet. Tökéletes türelemre teszünk szert, ha arra gondolunk, hogy az Írás értékes ígéreteket tartalmaz azok részére, akik az Úrra
várnak.” – ESz 137.
b. Jákób miért csak tíz fiát küldte el Egyiptomba, mitől félt ő? 1Móz
42:3-4.
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március 2 .

2. AZ ŐSZINTESÉG PRÓBÁJA
a. Mi jutott József eszébe azonnal, amikor felismerte előtte meghajló
testvéreit, akik élelemért jöttek? 1Móz 42:5-9; 37:5-8.

„Amikor József látta, hogy testvérei leborulnak és hódolnak előtte, eszébe
jutottak álmai, és a múlt jelenetei megelevenedtek előtte. Szemrevételezve
a csoportot, éles szeme azonnal felfedezte, hogy Benjámin nincs közöttük.
Vajon nem esett-e ő is áldozatul ezen irgalmat nem ismerő férfiak kegyetlenségének? Elhatározta, megtudja az igazságot.” – PP 181.
b. Miért nem ismerték fel Józsefet a testvérei? 1Móz 42:8,23; 41:42-43,45.

„[József] héber nevét a király más névre változtatta. Egyiptom miniszterelnöke pedig alig-alig hasonlított arra az ifjúra, akit ők eladtak az ismáelitáknak.” – PP 181.
c. Miért vitette József a testvéreit három napra a börtönbe, és miről
gondolkodtak ők ott a három nap alatt? 1Móz 42:9-17.

„[József] meg akarta tudni, hogy [testvérei] ugyanazt a gőgős, fennhéjázó
lelkületet ápolják-e, mint amikor még ő velük volt…
A három napig tartó bebörtönözésük Jákób fiainak a keserűség és a bánat
napjait jelentették. Visszagondoltak múltbeli helytelen tetteikre, különösen
arra, hogy milyen kegyetlenül bántak Józseffel. Tudták, hogyha rájuk bizonyítják, hogy kémek, semmi bizonyítékot nem tudnak felhozni, hogy tisztázzák magukat, és mindnyájuknak meg kell halni, vagy rabszolgák lesznek.
Mindnyájan biztosak voltak abban, hogy atyjukat egyikük sem tudja rábírni
arra, hogy Benjámint elengedje velük azután a kegyetlen halál után, ahogyan
Józsefnek meg kellett halnia.” – 1SP 140-142.
„Isten… megpróbáló körülmények közé helyez bennünket, hogy lássa,
bízunk-e a kívülünk és felettünk álló hatalomban. Mindenkinek vannak
olyan még fel nem fedezett jellemvonásai, amelyeknek a próba során felszínre kell kerülni. Isten megengedi az önhittek súlyos kísértéseit, hogy megértsék tehetetlenségüket.” – HP 279.
10. Tanulmány - AZ ELSŐ TALÁLKOZÁS
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Hétfő

Kedd

március 3.

3. AZT ARATJUK AMIT VETETTÜNK
a. Kiért aggódott valójában József, és miért? 1Móz 42:18-20; 35:16-19.
„[József] nagyon szeretett volna megtudni valamit [a testvéreitől] atyjáról és Benjáminról… Atyja és Benjámin volt az a két legfontosabb személy,
akikről meg akart tudni valamit.” – 1SP 140-141.
b. Mit gondoltak József bátyjai, miért jött rájuk ez a csapás? 1Móz 42:21-22.
Milyen hatással volt ez a párbeszéd Józsefre? 1Móz 42:23-24.er.
„[Jákob fiai] eladták Józsefet rabszolgának, és most attól féltek, hogy Isten
meg akarja büntetni őket azáltal, hogy szenvedniük kell, és rabszolgákként
kell majd élniük.” – 1SP 142.
„Vádolták magukat azért a bánásmódért is, amelyben egykor Józsefet
részesítették. ’Bizony vétkeztünk mi a mi atyánkfia ellen, akinek láttuk lelki
szorongását, mikor nékünk könyörög vala, de nem hallgattunk reá; azért
következett reánk ez a nyomorúság.’ Rúben, aki Dóthánban eltervezte magában József kiszabadítását, most ezt fűzte még hozzá: ’Avagy nem mondtam-é
néktek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok reám.
És ímé vérét is keresik rajtunk!’ (1Móz 42:21-22.) József, amikor ezt hallotta,
nem tudott többé uralkodni érzelmein, kiment és sírt.” – PP 183.
c. Kit hibáztatunk, amikor a dolgok rosszul mennek életünkben? 1Móz
42:24-28. Valójában ki volt az okozója a bajaiknak? Gal 6:7-8; 4Móz
32:23.
„Bárcsak pontosan felfognák az idősek és fiatalok is a bűn mérhetetlenül
súlyos voltát! Bárcsak mindenki valóban megértené, hogy a bűn mennyire
sérti Istent, és mennyire kárára van az emberiségnek! Az igazság szava kijelenti: ’És gondoljátok meg, a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket!’
(4Móz 32:23.) Életetek minden cselekedetének valódi indítéka ismertté fog
válni. Az is lehetséges, hogy Isten gondviselése által még ebben az életben
valamilyen váratlan helyzet felfedi gonosz cselekedeteitek titkát. Bár ha sikerülne is elrejteni valódi jellemeteket az emberek szemei elől, vitathatatlanul
el fog majd jönni a számadás napja mindazokra, akik nem bánják meg a
bűneiket, és nem mondanak le minden gonoszságukról Krisztus ereje által,
aki meghalt, hogy mi élhessünk.” – RH 1888. március 27.
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4. A JELLEMVONÁSOK MEGNYILVÁNULNAK
a. Miért maradt Simeon a börtönben? 1Móz 42:24. Mi volt Jákób felelete, amikor fiai elmondták neki a híreket? 1Móz 42:29-36.
„[József] visszatérve, megparancsolta, Simeont kötözzék meg és vessék
börtönbe. Abban a kegyetlen bánásmódban, amelyben testvérei akkor Dóthánban részesítették, éppen Simeon volt a felbujtó és fő résztvevő. Ezért esett
most József választása Simeonra.” – PP 183.
„Jákób szeretete Benjámin iránt felért egy anyai szeretet minden erejével.
Jákób kimutatta, milyen mélyen érintette József elvesztése. De az éhínség
ránehezedett Jákóbra és gyermekeire, mert az éléskamrájukban kifogyóban
volt az élelem.” – 3SG 158-159.
b. Hogyan mutatja Rúben és Júda kijelentése azt, hogy a testvérek
szeretete úgy az atyjuk, mint egymás iránt elmélyült, mióta eladták
Józsefet! 1Móz 42:37; 43:8-9.
„Az évek folyamán – amelyeket József testvéreitől távol töltött – Jákób fiai
jellemükben jelentősen megváltoztak. Irigyek, izgágák, csalárdak, kegyetlenek
és bosszúállók voltak. Most, amikor a nyomorúság és szerencsétlenség utolérte
őket, önzetlennek, egymás és atyjuk iránt hűségesnek bizonyultak. Középkorú
férfiak voltak, mégis alávetették magukat atyjuk tekintélyének.” – PP 182-183.
c. Mire vagyunk hajlamosak gyakran a családunkban, ha a dolgaink
rosszul mennek? 1Móz 43:1-7. Honnan eredt ez a gyengeség? 1Móz
3:12-13; Jel 12:10.
„Minden család keresse az Urat komoly imában, hogy segítséget kapjon
Isten munkájának végzéséhez. Győzze le az elhamarkodott beszéd szokását
és a másokat hibáztató hajlamot! Igyekezzen kedves és udvarias lenni családjában, hogy kialakítsa a figyelmesség és gondoskodás gyakorlatát.
Mekkora kárt okoz a családban a türelmetlen szavak elhangzása, mert
az egyik türelmetlen megnyilatkozása arra ösztönzi a másikat, hogy ugyanolyan lelkülettel és módon vágjon vissza. Ezután következnek a megtorlás,
az önigazolás szavai, melyek által nehéz, keserű igát készítesz a saját nyakad
számára; mert e keserű szavak visszatérnek lelkedhez baljóslatú aratásban.”
– BO 369-370.
10. Tanulmány - AZ ELSŐ TALÁLKOZÁS
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Szerda

Csütörtök

március 5.

5. AZ ISTEN KEGYELMÉBE VETETT BIZALOM
a. Ki jutatta kényszerhelyzetbe Jákóbot? 1Móz 42:19-20; 43:8-14; Zsol
33:18-22.

„Jákób úgy vélte kénytelent elengedni Benjámint testvéreivel. Ajándékot
is küldött az uralkodónak, azt remélve, hogy megnyeri annak jóindulatát.
Azt is meghagyta fiainak, hogy vigyenek dupla mennyiségű pénzt, azt a
pénzt is vigyék vissza, amit a zsákjaikban találtak, mert lehet, hogy tévedésből került bele. Azt mondta a fiainak: ’Öcséteket is vegyétek, keljetek fel és
menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz’ (1Móz 43:13).
Amint a fiai készen álltak az indulásra kétségekkel teljes útjukra, idős
atyjuk fölkelt, s megállt közöttük, a menny felé emelte kezeit, s könyörgött az
Úrhoz, hogy legyen velük az úton, és megáldotta őket. ’A mindenható Isten
pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti
veletek a másik atyátokfiát, és Benjámint. Én pedig ha megfosztottnak kell
lennem, hadd legyek megfosztva’ (1Móz 43:14).” – 3SG 159-160.
b. Kire támaszkodjunk a nehéz körülményekben? JerSir 3:22-23; Zsol
103:13-17.

„Ha élő hit által [üdvösségünk Kapitányába] kapaszkodunk, és Jákóbbal
együtt így szólunk: ’Nem bocsátlak el téged’ (1Móz 32:26); ha könyörgünk,
hogy: ’Ne vess el engem a te orczád elől, és a te Szent Lelkedet ne vedd el
tőlem’ (Zsol 51:13), akkor az ígéret így szól hozzánk: ’Nem hagylak el, sem el
nem távozom tőled’ (Zsid 13:5). – OHC 22.

Péntek

március 6.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan válhatnak javunkra a negatív körülmények!
Tudunk-e hinni Isten próféciáiban?
Miről ne felejtkezzünk el, amikor bűnünket szeretnénk leplezni?
Hogyan nyilvánítja ki egy családi válság az igazi jellemvonásokat?
Mi a kegyelem, és miért függünk ettől oly nagyon?
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2015. március 14.
Szombat

Napnyugta: H 17:43
Ro 18:20

A MÁSODIK TALÁLKOZÁS
„Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképen én
szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha
valaki életét adja az ő barátaiért.” (Ján 15:12-13.)
„A szeretet hatalmasabb, mint a gáncsoskodás – utat tör a korlátokon, a
ridegség, a bírálgatás viszont eltorlaszolja a lélek valamennyi útját.” – 3B 94.
Javasolt olvasmány: The Signs of the Times 1880. január 29.

Vasárnap

március 8.

1. A MEGTORLÁSTÓL VALÓ FÉLELEM
a. Mi volt József testvéreinek első gondolata a díszebéd láttán? 1Móz
43:16-22.
„A testvérek nagyon megrettentek, amikor megtudták, hogy a kormányzó palotájába vezetik őket és attól féltek, hogy a zsákjaikban talált pénzt
kérik majd számon ott tőlük. Azt gondolták, hogy mindezt szándékosan
tervezték el, hogy okot találjanak rabszolgává tételükre. Kétségbeesésükben
a ház gondnokához fordultak és elmondták neki egyiptomi látogatásuk
körülményeit. Ártatlanságuk bizonyítékául elmondták, hogy a zsákjaikban
talált pénz visszahozták, és más pénzt is hoztak magukkal, hogy azon élelmet vásároljanak. S még hozzátették: ’Nem tudjuk ki tette a mi pénzünket
zsákjainkba’ (1Móz 43:22).” – PP 185.
b. Hogyan mutatja meg a szolga válasza, hogy József Egyiptomban egy
valódi misszionárius volt? 1Móz 43:23; Rm 10:13-15.

„József által Egyiptom királyának és nagyjainak figyelme az igaz Isten felé
fordult; és bár ők ragaszkodtak a bálványimádáshoz, megtanulták tisztelni
azokat az elveket, amelyekről Jahve tisztelője tanúságot tett életével és jellemével.” – PP 179.
11. Tanulmány - A MÁSODIK TALÁLKOZÁS
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Hétfő
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2. AZ ÁLOM VALÓRA VÁLT
a. Mit érzett József, amikor újra találkozott az öccsével, Benjáminnal
húsz év után? 1Móz 43:24-30.
„Amikor József meglátta Benjámint a testvérei között, alig tudta visszatartani a testvére iránti szeretet érzését. Utasítást adott a szolgáinak, hogy készítsék elő a vendégséget a testvérei számára, akik vele együtt fognak étkezni…
Amikor József hazajött, testvérei odaadták neki az ajándékot az atyjuk
nevében, és meghajtották magukat előtte a földig.” – 1SP 145-146.
„Józsefnek ekkor ismét álma jutott eszébe. Vendégei üdvözlése után
sietve kérdezgetni kezdte őket: ’Egészségben van-é a ti vén atyátok, akiről
nékem szóltatok? Él-e még?’ ’Egészségben van a te szolgád, a mi atyánk, még
él’ (1Móz 43:27-28) – hangzott a válasz, miközben ismét mély meghajlással
fejezték ki hódolatukat. Azután József tekintete megnyugodott Benjáminon
és így szólt: ’Ez-é a ti legkisebbik atyátokfia, aki felől nékem szóltatok vala?’
’Az Isten légyen hozzád kegyelmes, fiam!’ – mondta néki (1Móz 43:20). A
gyengédség érzései azonban erőt vettek rajta, és nem tudott többé egy szót
sem szólni. ’beméne azért szobájába, és ott síra’ (1Móz 43:30).” – PP 186.
b. Min csodálkoztak a József bátyjai maguk között, amint együtt étkeztek Józseffel? 1Móz 43:31-33.
„József leültette testvéreit az asztalhoz, s az akkori szokás szerint kezdte
a legidősebbel, majd folytatta a fiatalabbal, születésük, s életkoruk szerint
ültette le őket, mintha pontosan ismerné az életkorukat. Testvérei meglepődtek József cselekedetén, mert úgy vélték, ő nem tudhatja, hogy hány
évesek.” – 1SP 146-147.
c. Miért törekedett József kedvezni Benjáminnak a többi testvére előtt?
1Móz 43:34.
„Amikor feltálalták az ételt, [József] Benjáminnak ötször többet rendelt,
mint a többieknek. Ezzel nemcsak Benjámin felé fejezte ki a vele való különleges
bánásmódot, hanem a többi testvérét is ki akarta próbálni, hogy ők Benjáminra
is ugyanazzal az irigy lelkülettel tekintenek-e, amint őreá is néztek. Testvérei azt
gondolták, hogy József nem érti a nyelvüket, és szabadon társalogtak egymással
a jelenlétében, így Józsefnek megfelelő alkalma volt megtudni a valódi érzéseiket anélkül, hogy testvérei erről valamit is tudtak volna.” – 1SP 147.
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3. A SZERETET PRÓBÁJA
a. Miért rakatta József Benjámin zsákjába az ezüst poharat? 1Móz
44:1-6.
„[József] további próbára tette [a testvéreit]. Eltávozásuk előtt megparancsolta, hogy saját ezüst poharát rejtsék el a legfiatalabb testvér zsákjába.
A testvérek örömmel indultak haza. Simeon és Benjámin is velük volt.
Teherhordó állataikat megrakták gabonával. Mindnyájan úgy érezték, megmenekültek azoktól a veszedelmektől, amelyek látszólag körülvették őket.
De amikor a várost elhagyták, a kormányzó gondnoka utolérte őket és ilyen
sértő kérdést intézett hozzájuk: ’Miért fizettetek gonosszal a jó helyébe?’
(1Móz 44:4).” – PP 229.
b. Mit váltott ki a testvérekből az, amikor meglátták az ezüst poharat
Benjámin zsákjában? 1Móz 44:11-13. Miért kezdte a szolga a legidősebb testvérrel?

„A királyoknak és uralkodóknak volt egy ivó poharuk, amelyre úgy tekintettek, mint a mérgezés elleni óv eszközre… ’És [Jákób fiai] sietének és
leraká kiki az ő zsákját a földre, és kioldá kiki az ő zsákját. És [József szolgája]
keresgéle; a legnagyobbikon kezdé s a legkissebbiken végezé, és megtalálá a
poharat a Benjámin zsákjában’ (1Móz 44:11-12).
Ennél a felfedezésnél mindenki nagyon meglepődött; és hogy a testvérek
kifejezzék nagy fájdalmukat, megszaggatták a ruháikat, ami abban az időben
szokás volt nagy szerencsétlenség esetén. Benjámin még jobban meglepődött, és megdöbbent, mint a testvérei. Szomorúan és rettegve tértek vissza
a városba. Azt gondolták, rájuk nehezedett Isten keze a múltban elkövetett
gonoszságukért.” – 1SP 147-148.
c. Miért fontos megválogatni a szavainkat, még ha magabiztosak vagyunk is? 1Móz 44:7-10; Mt 12:36-37.

„A testvérek saját fogadkozása Benjámint egész életére rabszolgaságra
kötelezte. És eszükbe jutott atyjuk félelme, aggodalma, ami valóban beteljesedett. Nagy bajba keveredett a hőn szeretett Benjáminja.” – 1SP 148.
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4. A TESTVÉREK SZERETETE MEGNYILVÁNUL
a. Júda mely cselekedete mutatja, hogy a testvérek valóban megbánták a húsz
évvel ezelőtt elkövetett gyalázatos bűnüket? 1Móz 44:14-34; Jn 15:12-13.
„Júda azt mondta testvéreinek, hogy Isten büntetése utolérte őket a gonoszságuk miatt, mert eladták a testvérüket Egyiptomba, s most a bűnük büntetéseként
rabszolgákká lesznek.
József visszautasította, hogy mindannyian rabszolgák legyenek, mivel Júda volt
a kezes, és a szószóló… Júda beszélt a többi testvére nevében, s elmondta Józsefnek,
mennyire vonakodott atyjuk elengedni Benjámint, hogy velük együtt elmenjen Egyiptomba, s hogy elkötelezte magát arra, hogy kezességet vállal Benjáminért, hogyha
nem viszi Benjámint, ő lesz ezért a felelős egész életében. Ékesszólóan, s meghatóan
könyörgött a testvére érdekében, ecsetelve nagy bánatát József elvesztése miatt, és hogy
Ráheltől, József és Benjámin édesanyjától csak ez az egy gyermek maradt hátra, akit az
ő atyjuk nagyon szeret, s ha Benjámin el lenne választva az ő atyjától, atyjuk meghalna;
mert az ő lelke hozzá van nőve Benjámin lelkéhez. Ezután Júda nemes lelkűen felajánlotta, hogy testvére Benjámin helyett ott marad rabszolgának; mert atyjához nem
tudna visszamenni Benjámin nélkül.” – 1SP 148-149.
b. Miután Júda esedezése megmentette Benjámint és megkímélte atyjukat a
bánattól, mire szánta el magát József? 1Móz 45:1-2.
„József teljesen elégedett volt. Próbára tette a testvéreit, és látta rajtuk a valódi bűnbánatuk gyümölcseit; s ez olyan mélyen érintette őt, hogy nem tudta tovább elleplezni
az érzéseit, és arra kért mindenkit a testvérein kívül, hogy menjenek ki a teremből,
hogy egyedül maradhasson a testvéreivel. Akkor szabad folyást engedett az oly hos�szú ideje visszatartott érzéseinek, és elkezdett hangosan zokogni.” – 1SP 149.
c. Miért rettentek meg József testvérei, amikor József felfedte a kilétét? 1Móz
45:3-4.
„[József] testvérei mozdulatlanul, némán, félelemmel és ámulattal álltak ott.
Egyiptom kormányzója nem más, mint az ő testvérük, József, akire irigykedtek, akit
meg akartak gyilkolni, és akit végül rabszolgának adtak el! Vele szemben gyakorolt
bűnös bánásmódjuk minden részlete hirtelen lepergett szemük előtt. Eszükbe jutott, hogy mennyire megvetették álmait, és miként munkálkodtak azon, hogy azok
ne teljesüljenek be. Megdöbbenve ébredtek annak tudatára, hogy cselekedeteikkel
hozzájárultak az álom beteljesüléséhez. Most, hogy teljesen József hatalmában
vannak, biztosak voltak abban, hogy kétségtelenül bosszút áll rajtuk mindazért a
rosszért, amit tőlük elszenvedett.” – PP 188.
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5. A MEGBOCSÁTÁS: GYÓGYÍT
a. Hogyan volt József tekintettel a testvérei érzéseire, s hogyan fejezte ki a
megbocsátását testvérei iránt? 1Móz 45:5.

„Amikor József látta testvérei megdöbbenését, így szólt hozzájuk:’Jöjjetek
közelebb hozzám! És közelebb mentek. Akkor mondta: Én vagyok József, a ti
testvéretek, kit eladtatok Egyiptomba’ (1Móz 45:4-5). Annyira próbálta megkönnyíteni ezt az alkalmat testvérei részére, amennyire csak lehetséges volt.
Nem akarta még nehezíteni testvérei zavarodott, keserves helyzetét a szemrehányásaival. Tudta, eléggé megszenvedtek már az iránta elkövetett kegyetlenségeik
miatt, és próbálta vigasztalni őket.” – 1SP 150.
b. Mi az egyedüli módja annak, hogy a kapcsolatainkat helyrehozzuk? Mt
18:21-22; Kol 3:12-13. Mi a legnagyobb buktatója a helyreállításnak?
Péld 13:10.

„Az embert mindig megalázza, ha rámutatnak a hibáira. Senki se tegye ezt
a tapasztalatot szükségtelen korholással még keservesebbé! Soha senkit sem lehetett megnyerni feddő szavakkal, de eltaszítani igen, és minden bizonygatással
szemben kemény ellenállást váltani ki belőle. Tapintatos, barátságos, megnyerő
viselkedés megmentheti a tévelygőt, és eltakarja bűnök sokaságát.” – NOL 109.
„Ha a büszkeséget és önzést félrevetnék, akkor öt perc alatt a legnehezebb
ügyet is el lehetne intézni. Az ilyen időpocsékolással elszomorítjuk az angyalokat és megbántjuk Istent.” – TL 106.

Péntek

március 13.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi fog történni a körülöttünk élőkkel, ha Józsefhez hasonlóan ragyogtatjuk a világosságunkat?
2. Miért volt József még mindig bizalmatlan a testvéreivel?
3. Miért intézkedett úgy József, hogy az ezüstpohara a Benjámin zsákjába
kerüljön?
4. Hogyan jött rá József, hogy a testvérei megváltoztak?
5. Mi, vagy ki a legnagyobb buktató a kapcsolatok helyreállításában?
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2015. március 21.
Szombat

Napnyugta: H 17:53
Ro 18:29

A CSALÁD ÚJRA EGYESÜL
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra
van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.” (Rm 8:28.)
„Isten munkatársainak minden tapasztalata és élethelyzete javunkra van.
Nézzünk a felhők mögé, a világosságra!” – ÉÉM 185.
Javasolt olvasmány: The Signs of the Times 1880. február 5.

Vasárnap

március 15.

1. ISTEN VEZETÉSE
a. Hogyan mondta el József a testvéreinek, hogy minden Isten akarata
szerint történt és nem emberi akaratból? 1Móz 45:5-13.
b. Mint keresztényeknek, mire kell mindig törekednünk, és mit kell
elismernünk? Jak 4:13-15; Péld 16:9; Mt 26:39.

„Most is sokaknak… hasonló próbája van. Nem hallják közvetlenül a
mennyből Isten hangját, de ő szól hozzájuk Igéjének tanítása és gondviselésének eseményei által. Talán azt kívánja tőlük, hogy adják fel a gazdagságot és megbecsülést ígérő életpályájukat, hagyják el kellemes és előnyös
társaságukat, szakadjanak el rokonságuktól, hogy önmegtagadást igénylő
viszontagságos, áldozatos útra lépjenek. Isten feladatot szánt nekik, de a barátok, a rokonok befolyása és a jólét akadályozná a megvalósításhoz fontos
jellemvonások kifejlődését. Isten kivonja őket az emberi befolyás alól, megvonja tőlük az emberi segítséget; érezteti velük, hogy az ő segítségére van
szükségük, és megtanítja őket egyedül őbenne bízni, hogy kinyilatkoztathassa önmagát nekik. Ki kész Isten hívására megtagadni dédelgetett terveit
és lemondani meghitt barátairól? Ki vállal új feladatokat, és ki lép ismeretlen
területre, hogy odaszánt szívvel végezze Isten munkáját, Krisztusért nyereségnek tartva a veszteségeket?” – PP 94.
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2. A JÓ HÍREK
a. Mennyire örömteliek Isten útjai, ha egyedül erre várunk? 1Móz
45:14. Mit kellett József testvéreinek bevallani?
„[József testvérei] alázatosan elismerték, hogy bűnt követek el József ellen
és megbocsátásáért könyörögtek. Kifejezték nagy örömüket, hogy életben
rátaláltak. Ez idáig nagy lelkiismeret furdalás gyötörte őket az iránta való
kegyetlenségük miatt. Most, hogy tudatára ébredtek annak, hogy nem bűnösök a vére miatt, nyugtalan elméjük lecsendesedett.
József boldogan bocsátott meg a testvéreinek, visszaküldte őket Kánaánba, ellátta őket bőségesen élelemmel, szekerekkel, és minden dologgal, ami
csak szükséges volt az atyja családjának és ingóságainak Egyiptomba való
költöztetéséhez.” – 1SP 151.
b. Mi mutatta József nagy szeretetét az öccse iránt? 1Móz 45:16-23. Mire
figyelmeztette József a testvéreit, amikor elindultak? 1Móz 45:24.
„[József] attól tartott, hogy [testvérei] elkezdenek vitatkozni, egymást
vádolják majd azon bűneik miatt, hogy olyan kegyetlenül bántak Józseffel.”
– 1SP 151-152.
c. Mi volt Jákób válasza a hírre, hogy József még mindig él, és milyen
fájdalmas bűnt kellett bevallani a testvéreknek hosszú évek után?
1Móz 45:25-28.
„Jákób fiai örömüzenettel tértek vissza atyjukhoz: ’József még él, és hogy
uralkodik egész Egyiptom földén’ (1Móz 45:26). Az idős ember először an�nyira meglepődött, hogy el sem akarta hinni azt, amit hallott. Amikor látta
a szekerek hosszú sorát és a megrakott állatokat, és amikor Benjámin is újra
vele volt, meggyőződött arról, hogy mindez igaz, és örömében így kiáltott
fel: ’Elég nékem, hogy József az én fiam még él: lemegyek hát, hogy meglássam őt minekelőtte meghalok’ (1Móz 45:28).
A tíz testvér számára azonban még hátra volt a megalázkodás. Be kellett
vallaniuk atyjuknak azt az általuk elkövetett csalárdságot és kegyetlenséget,
amely oly sok évig megkeserítette atyjuk életét és saját életüket. Jákób nem
akarta elhinni róluk, hogy ily aljas bűn elkövetésére képesek, de látta, hogy
minden jóra fordult, megbocsátott tévelygő gyermekeinek és megáldotta
őket.” – PP 189-190.
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3. JÁKÓB VISSZANYERI A FIÁT
a. Mit kell megtanulnunk Jákób eljárásából, ahogyan biztos akart lenni Isten áldásában, mielőtt elindult volna az ígéret földjéről, Kánaánból? 1Móz 46:1-7.
„[Jákób] szívében örömmel kezdte meg az utazását, s amikor Beérsebába
érkezett, hálaáldozatot mutatott be, könyörgött Isten áldásáért, hogy hozza
neki tudomására, az Ő akarata szerint való-e az Egyiptomba költözése. Jákób
Isten jóváhagyását szeretett volna megkapni arról, hogy Ő velük lesz. [Idézve: 1Móz 46:2-4.]” – 1SP 152.
„Jöjjünk az Úrhoz összes terheinkkel, keressük a felülről jövő bölcsességet,
hogy az vezessen bennünket minden lépésünknél.” – ST 1892. augusztus 15.
b. Miért akarta Isten, hogy népe Egyiptomba költözzön? 1Móz 46:3;
12:1-2; Zsol 105:17,20-24.

„Ábrahámnak ugyan azt ígérte Isten, hogy utódai megszámlálhatatlanok
lesznek, mint a csillagok, de eddig a választott nép csak lassan szaporodott.
Kánaán földje pedig most nem látszott alkalmasnak arra, hogy ott egy nagy
nemzet fejlődhessék ki, amelyről a jövendölés szólt. Kánaán területe hatalmas
pogány törzsek birtokában volt és ’a negyedik nemzedékig’ ők birtokolják azt.
Ha Izrael leszármazottai itt akarnának most nagy néppé fejlődni, akkor előbb
vagy ki kellene űzni Kánaán földjéről az ország pogány lakóit, vagy el kellene
vegyülniük közöttük… Egyiptom azokat a feltételeket kínálta, amelyek szükségesek az isteni szándék megvalósításához. Az ország bővizű és termékeny
szakasza állt rendelkezésükre. a letelepedésre, mindazokkal az előnyökkel,
amelyek elengedhetetlenek voltak gyors növekedésükhöz.” – PP 190.
c. Hogyan teljesült be Jákób hő vágya? 1Móz 46:29-30.
„[Gósen földjére] érkezett József is állami hintón, fejedelmi kíséretével.
Környezetének pompáját és állásának méltóságát elfelejtette. Csak egy gondolat töltötte be szívét és elméjét, csak egy vágyakozás hatotta át egész lényét.
Amikor meglátta a közeledő utazókat, nem tudott többé uralkodni érzésein,
amelyet oly sok éven át elfojtott. Kiugrott hintójából és előreszaladt, hogy
örömmel üdvözölje atyját.” – PP 191.
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4. NE LÉGY BOSSZÚÁLLÓ
a. Miért eskette meg Jákób Józsefet, hogy az ő testét visszaviszi Kánaán
földére? 1Móz 47:27-31; 17:8.
b. Mitől féltek József testvérei, amikor Jákób meghalt – és miért? 1Móz
50:14-18.
„Jákób temetése után József testvéreinek szívét ismét félelem töltötte el.
József irántuk mutatott minden kedvessége ellenére bizalmatlanok voltak.
Azt gondolták, József talán csak atyja iránti szeretetből halasztotta el büntetésüket. Személyesen nem is mertek előtte megjelenni, hanem csak üzenetet
küldtek neki: ’A te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt, mondván:
Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyádfiainak vétkét
és bűnöket… Az üzenet könnyekre fakasztotta Józsefet, és ez felbátorította
testvéreit, hogy elmenjenek hozzá és leboruljanak előtte e szavakkal: ’Ímé
mi a te szolgáid vagyunk’ (1Móz 50:18). József testvérei iránt érzett szeretete mély és önzetlen volt, fájt neki, hogy olyannak tekintették őt, mint aki
a bosszúállás lelkületét dédelgeti magában. ’Ne féljetek’ – mondotta nékik
– ’avagy Isten gyanánt vagyok-é én?’ (1Móz 50:16-19.)” – PP 197-198.
c. Miért nem volt József haragtartó sem bosszúálló? 1Móz 50:19-21;
Rm 12:17-21.

„Amikor József testvérei bevallották bűnüket Józsefnek, boldogan megbocsátott nekik, jóindulatú s szerető cselekedeteivel megmutatta, hogy nem
táplál neheztelést az előzőleg iránta elkövetett kegyetlen cselekedeteikért.”
– ST 1880. február 5.
„Az egyik legáltalánosabb s legvégzetesebb következményekkel járó bűn
az engesztelhetetlen lelkület megtűrése. Hányan melengetnek szívükben
ellenségeskedést és bosszúállást, aztán Isten elé borulva kérik, hogy bocsássa
meg vétkeiket, amint ők is megbocsátanak az ellenük vétkezőknek. Nem
fogják fel az ima igazi értelmét, mert ha megértenék, nem mernék az ajkukra venni… Ha a keresztények minden dolgukban megvalósítanák ennek az
imának az elveit, áldott változás menne végbe a gyülekezetben és a világban.
Ez lenne a legmeggyőzőbb bizonyság a Biblia vallásának a valódisága mellett.” – 5B 170-171.
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5. AZ ÍGÉRET FÖLDJE
a. Milyen prófétikus ígéretet mondott József a szeretteinek a halála
előtt? Kit hívott el Isten, hogy teljesítse az ígéretet? 1Móz 50:22-26;
2Móz 3:1-10.

„[Idézve: 2Móz 3:2-10.] Az idő pontosan elérkezett, amikor Isten kicserélte Mózes pásztorbotját az Ő vezéri pálcájával. Ezzel hajtotta végre a
hatalmas jeleket és csodákat, amikor kiszabadította népét az elnyomás alól
és megőrizte őket ellenségeik üldözése elől.” – 3SG 188.
b. Miért volt ez az ígéret olyan fontos Józsefnek és a leszármazottainak? 1Móz 17:7-8; Zsid 11:13-16.

„Isten bepillantást adott Ábrahámnak ebbe a halhatatlan örökségbe, és
ő ezzel a reménységgel meg volt elégedve. ’Hit által lakott az ígéret földén,
mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek
építője és alkotója az Isten’ (Zsid 11:9-10).
Ábrahám utódairól ezt olvashatjuk: ’Hitben haltak meg mindezek, nem
nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és
vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön’ (Zsid 11:13). Vándorként és idegenként kell élnünk itt, ha el akarjuk nyerni ’a jobb’-at, ’tudniillik’ a
’mennyei’-t (Zsid 11:16). Azok, akik Ábrahám gyermekei, keresik azt a várost,
amely után ő vágyódott, ’melynek építője és alkotója az Isten’.” – PP 134.

Péntek

március 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan változtatja meg az élethez való hozzáállásunkat az Isten gondviselésébe vetett bizalom?
2. Miért sokkal jobb bevallani a bűneinket hamarabb, mint később?
3. Sorold fel az okokat, amiért Isten bevezette a népét Egyiptomba!
4. Milyen bűn pusztítja el gyakran a szeretetet és a békét a testvérek között?
5. Hova irányult a pátriárkák hite?
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2015. március 28.
Szombat

13. Tanulmány

Napnyugta: H 18:02
Ro 18:37

A KRISZTUSI JELLEM
„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus
Jézusban is.” (Fil 2:5.)
„József élete Krisztus életét ábrázolja.” – PP 198.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek 2. kötet, 200-215. (Krisztus szenvedései)

Vasárnap

március 22.

1. TESTVÉREI ELHAGYTÁK
a. Hasonlítsd össze, ahogyan Jákób fiai magára hagyták Józsefet és ahogyan Krisztust elhagyták a zsidók! 1Móz 37:18; Jn 1:11; Mt 21:37-39.

„József élete Krisztus életét ábrázolja. Az irigység indította József testvéreit
arra, hogy rabszolgaként adják el őt. Azt remélték, ezzel megakadályozzák,
hogy nagyobb legyen náluk. Amikor eladták őt Egyiptomba, akkor abban a
hitben ringatták magukat, hogy nem zavarják őket többé József álmai, és azok
teljesülésének még a lehetőségét is megakadályozták. De Isten őrködött az események felett. Éppen elősegítették azt, amit meg akartak akadályozni. Éppen
így a zsidó papok és vének is féltékenyek voltak Krisztusra. Attól féltek, hogy a
Messiás elvonja az emberek figyelmét róluk. Megölték, hogy ne lehessen Király,
és nem gondolták, hogy ezzel éppen királyságát segítették elő.” – PP 198.
b. Milyen hasonlóság van József eladása és ahogyan Júdás eladta Krisztust? 1Móz 37:28; Mt 26:14-16.

„Józsefet a testvérei jelentéktelen összegért adták el rabszolgaként az
ellenségeinek. Isten Fiát is a tanítványainak egyike árulta el a legkeserűbb
ellenségei kezébe. Jézus szelíd és szent volt. Élete a példátlan önmegtagadás,
jóság és szentség élete volt. Semmi bűnt, semmi rosszat nem követett el. Ennek ellenére is hamis tanúkat béreltek fel ellene. Gyűlölték, mert hűségesen
megrótta a bűnt és romlottságot.” – TII 12.
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Hétfő

március 23.

2. JOGTALANUL VÁDOLTÁK
a. Mi történt József és Krisztus ruháival? 1Móz 37:23,31; Mt 27:28, 35.

„Józsefről a testvérei letépték a cifra ruhát. Jézus kivégzői sorsot vetettek
egybeszőtt öltözékére.” – TII 12.
b. A Józseffel és a Krisztussal szemben állóknak hogyan munkálták a
saját cselekedeteik az üdvösségüket? 1Móz 50:20-21; Apcs 2:36-38.

„Azáltal, hogy Józsefet a testvérei eladták Egyiptomba, megmentőjévé vált a saját családjának. Azonban ez a tény nem kisebbítette a testvérei
bűnösségét. Krisztus ellenségei által történő megfeszítése Őt az emberiség
Megváltójává tette, a bukott faj Üdvözítőjévé, s az egész világ uralkodójává.
Viszont Krisztus ellenségeinek bűne éppen olyan förtelmes volt, mintha Isten gondviselő keze nem uralta volna az eseményeket az Ő saját dicsőségére
és az emberiség javára.” – ST 1880. február 5.
c. Hogyan jelképezte József szenvedésben tanúsított magatartása
Krisztus szenvedését? 1Móz 39:19-20; Ésa 53:6-8.

„József Istennel járt. Amikor bebörtönözték és ártatlanul szenvedett, alázatosan viselte el azt, zúgolódás nélkül. Önuralmát, a nyomorgattatásban tanúsított türelmét és megingathatatlan hűségét feljegyezték mindazok javára,
akik az utána következő korszakokban élnek a földön.” – ST 1880. február 5.
„A kereszthez közel csoportosultak az elvakult papok és vének, így kötekedve, gúnyolódva, és csúfolódva: ’Te, aki lerontod, és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadítsd meg magadat!’ (Mt 27:40)…
Jézus egyetlen szóval sem felelt nékik. Míg a szögeket verték a kezébe, s
a kínszenvedés verejtékcsöppjei préselődtek ki a bőréből, ártatlanul szenvedő, sápadt reszkető ajka a megbocsátó szeretet imáját rebegte gyilkosaiért:
’Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek’ (Lk 23:34).”
– 2B 208-209.
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Kedd

március 24.

3. MAGAS RANGBA EMELÉS
a. Miután József kiszabadult a börtönből, Egyiptom második uralkodójává nevezték ki; új nevet kapott; s mindenki meghajolt előtte.
Hogyan hasonlíthatjuk ezt össze Krisztussal, miután Ő kiszabadult
a halál börtönéből? 1Móz 41:41-45; Zsid 10:12-13; 1:3-4; Fil 2:9-11.
„Amikor az ember föllázadt, Krisztus vált az ő kezesévé, s helyettesévé.
Felvette a harcot a sötétség hatalmaival, és amikor a halál őt ölte meg, akinek
hatalma van a halálon, a legmagasabb megtiszteltetést kapta az Atyjától.
Felment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ült az Isten jobbjára – Ő
ugyanaz a Jézus, Aki elviselte a bűn átkát érettünk. Kapott egy oly nevet, ami
minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Isten
felruházta Őt az Ő hatalmával, Nála vannak a halálnak és a sírnak kulcsai.”
– BEcho 1889. január 15.
b. Milyen hasonlóságok találhatók úgy József, mint Krisztus életének
missziójában? Hogyan használta fel mindkettőjüket Isten életek
mentésére? 1Móz 45:5-8; Jn 3:16-17; 6:53,63; 5:24.
„A megfeszített és feltámadt Üdvözítő Isten Igéjénék nagy központi témája. A zsoltárokban, a próféciákban, az evangéliumokban, az apostolok
leveleiben, Isten kinyilatkoztatta azokat a létfontosságú és életbevágó igazságokat, amelyek az Atya és a Fiú közötti egyezményre vonatkoznak, melyek
biztosítják az üdvösséget az elveszett fajnak.
Krisztust megfeszítették, hogy megmentse a világot. Az ellenségeiért, az
Isten ellen fellázadt emberi fajért a leggyötrőbb szenvedést viselte el, amit
csak emberi testben elviselhetett. Bőségesen gondoskodott a bűnösökről,
hogy ne kelljen elveszniük. Kereszthalálának fényében megtudhatjuk, hogy
bárki, aki valóban megbánja a bűneit, és elfogadja Őt személyes Üdvözítőjének, örök életet nyer.” – RH 1908. szeptember 24.
„Az evangélium meghívását el kell juttatni az egész világnak…
A világnak létkérdés az evangélium megismerése. Az emberek éhezik
Isten Igéjét. Csak kevesen hirdetik az Igét tisztán, emberi hagyományoktól
mentesen. Jóllehet a Biblia az emberek kezében van, mégsem részesülnek
abban az áldásban, amelyet Isten részükre az Igében elhelyezett. Az Úr arra
szólítja szolgáit, hogy vigyék el üzenetét az emberekhez. Az örök élet beszédét meg kell ismerniük azoknak, akik bűneik miatt a pusztulás határán
vannak.” – KP 153.
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Szerda

március 25.

4. AZ ÍGÉRET FÖLDJE
a. Milyen módon jelképezi József testének hazavitele Kánaánba a
mennyei Kánaánba való bejutásunk reménységét? 1Móz 50:25; 2Móz
13:18-19; Zsid 11:22,39-40.
„Az évszázadok során – a nehéz rabszolgaság alatt – amely ezt az időt követte, ez a koporsó mindig József utolsó szavaira emlékeztette Izrael gyermekeit, és arról tett előttük bizonyságot, hogy csak ideiglenesen tartózkodnak
Egyiptomban. Arra figyelmeztette őket, hogy reményüket mindig az ígéret
földje felé irányítsák, mert szabadulásuk ideje biztosan eljön.” – PP 199.
„A zsidó nemzet egyedüli reménye volt, ha elfogadják Krisztust, ha elhagyják a bűneiket, és megbékülnek Istennel. Krisztussal egyesülve ők valóban egy nagy nemzetté válhattak volna. Munkálkodott volna értük, mint
ahogyan a múltban is tette. Ha engedelmesek lettek volna, bevezette volna
őket a mennyei Kánaánba, ahogyan bevitte őket a földi Kánaánba is.” – ST
1898. július 21.
b. Mi az egyedüli reményünk, amint keresztül utazunk ezen a világon?
1Thess 4:13-18; Jn 14:1-3.
„Mi itt valóban idegenek vagyunk és vándorolunk egy jobb országba. Leendő otthonunk a mennyei Kánaán, ahol inni fogunk ’az élet vizének tiszta
folyójából, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak
királyiszékéből jővén ki’ (Jel 22:1).” – RH 1885. november 17.
„El kell mondjam nektek, hogy nem is tudjátok, milyen hamar eljön a válság. Fokozatosan, lopva fog ránk jönni, mint a tolvaj. A nap fénylik az égen,
járja a szokásos pályáját, az ég még mindig visszatükrözi Isten dicsőségét,
az emberek végzik a mindennapi feladataikat, esznek és isznak, ültetnek és
építenek, házasodnak és férjhez mennek; a kereskedők még mindig vesznek
és eladnak; a kiadványokat egymás után teszik közzé, az emberek lökdösődnek egymással, hogy minél előkelőbb állásokat szerezzenek maguknak;
az élvezetet szeretők még mindig látogatják a színházakat, a lóversenyeket,
a játékbarlangokat, s ahol a legnagyobb izgalmakat nyújtják nekik; de a
próbaidő órája gyorsan lezárul, és mindenkinek az esete eldől örökre. Csak
nagyon kevesen hiszik azt szívvel és lélekkel, hogy nekünk van egy menny,
amit meg kell nyernünk, és egy pokol, amit el kell kerülnünk; mert a hitünket a munkánk mutatja meg.” – CT 413-414.
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Csütörtök

március 26.

5. KRISZTUS JELLEME
a. Mi az egyedüli módja, hogy hűségesek maradhassunk Istenhez,
ahogyan József is az volt? Fil 2:5; 2Kor 3:18; Zsid 12:2.

„Értékes kiváltságokban részesülnek azok, akik Krisztusban maradnak…
Krisztus indulata lakozik hűséges követőiben, vágyaik összhangban vannak
akaratával, könyörgéseiket a Szentlélek ihleti. Imáikra választ kapnak; mert
olyan áldásokat kérnek, amilyeneket Ő örömmel ad nekik.” – OHC 147.
b. Ezen utolsó napokban uralkodó gonoszságban, mi legyen a vágyunk
mindenek felett? 1Jn 3:2-3; 1Pt 2:21-23; 5:10.

„Ha az ember közösségben van Istennel, életét makulátlanul tisztává teszi
az a rendíthetetlen szándék, amely megőrizte Józsefet és Dánielt a pogány
udvar romlottsága között. Jellemruhája hótiszta lesz. Életében Krisztus
világossága fényesen ragyog. Változatlan dicsőségével jelenik meg fölötte a
fényes Hajnalcsillag.
Ez az ember éltető erősség lesz a társadalomban; gát a bűn ellen, védelem
a megkísértetteknek, vezérlő fény azoknak, akik a nehézségek és csüggesztő
körülmények között a helyes utat keresik.” – NOL 86.
„Az életet csak egyszer éljük. Ne törekedjünk-e hát arra, hogy Krisztus
jellemének a lenyomatát hagyjuk az ismerőseinken?” – 9B 131.

Péntek

március 27.

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

Kik gyakran a hűségesek legádázabb ellenségei?
Milyen legyen a magatartásunk, ha üldöznek bennünket az igazságért?
Mire éhezik ma a világ, és hogyan segíthetünk enyhülést hozni?
Miért tekintik a hűségeseket idegeneknek és vándoroknak ezen a világon?
Mi a legszembetűnőbb József életéből?
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
SZEMELVÉNYEK 2. KÖTET (92-96. old.) ÁLJATOK ŐRHELYETEKEN!

ISTEN MŰVÉBEN MINDEN HIGGADT ÉS NYUGODT
Az ellenség az egész világ megtévesztésére készül csodatévő ereje által. Meg
fogja személyesíteni a világosság angyalait és Jézus Krisztust is. A napjainkra szóló igazság tanítóinak az Igét kell hirdetniük. Akik ragaszkodnak az Igéhez, azok
nem nyitnak ajtót Sátán előtt a próféciákra, álmokra és látomásokra vonatkozó
meggondolatlan kifejezésekkel. Kisebb és nagyobb horderejű hamis jelenségek
ütötték fel fejüket 1844 után, amikorra Krisztus második eljövetelét vártuk. Ilyenek voltak a Garmire esete, a K. kijelentései és a Stanton mozgalom.1 A jövőben
egyre több lesz belőlük, és mint hűséges őrállóknak, őrhelyünkön kell tartózkodnunk. Sokan írnak nekem arról, hogy látomásaik vannak és azok közreadását
kötelességüknek érzik. Segítse meg szolgáit az Úr, hogy körültekintőek legyenek
Amikor az Úr valódi világosságot küld, akkor mindig feltűnik sok hamisítvány
is. Sátán nem fogja elkerülni a tárva-nyitva hagyott ajtókat. Az igazság üzeneteit
összekeveri saját igazság elgondolásaival, hogy ezzel lelkeket félrevezetve, emberekre és emberi kijelentésekre terelje a figyelmet, valamint megakadályozza, hogy az emberek szilárdan ragaszkodjanak az „Így szól az Úr” elvéhez. Isten
nyugodtan bánik népével. A Benne bízó lelkek higgadtak és alázatosak. Lesznek
egyszerű, igaz, odaadó Biblia-hívők, akik nemcsak hallgatni, de cselekedni is fogják az Igét. Lesznek, akik józanul, komolyan és értelmesen keresik Istent. A hívő
ember Jézus Krisztusra függeszti gyámoltalan lelkét és Krisztust magasztalja fel.
Munkálkodni és imádkozni, vigyázni és várni - ez a mi munkánk (102. Levél, 1894).
Üzenet egy ‚látomásokat’ látó személyhez2
Kérdést intéztek hozzám arra vonatkozóan, hogy milyen módon viszonyuljunk egy németországi testvérnő munkájához, akinek állítása szerint látomásai
vannak.
Múlt éjszaka azt az üzenetet kaptam az Úrtól, hogy Isten nem akarja, hogy
népe ehhez a testvérnőhöz forduljon tanácsért. Sok zavart okoznánk, ha támogatnánk a testvérnőt, azt az üzenetet és munkát illetően, amelynek elvégzésére
hivatottnak vallja magát. Az Úr nem adott neki olyan feladatot, hogy megjövendölje, mit fog tenni ez vagy az az ember. Az Úr így szól népéhez:
1
2
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Lásd: Bizonyságtételek a prédikátoroknak 32-62. oldal! - angol számozás
Washington D. C-ben írva. 1905. május 24.

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és
én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok
meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a
ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” (Mt
11:28-30).
„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje
hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél haß és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy
kaphat valamit az Úrtól” (Jak 1:5-7).
Tanítsátok az embereket, hogy keressék egyénenként Isten vezetését! Tanulmányozzák a Szentírást és tanácskozzanak alázatos, imádságos lelkülettel és élő
hittel. Ne buzdítsátok ezt a testvérnőt arra, hogy azt gondolja, az Úr üzenetet
küldött általa a népnek. Az Úrtól kapott világosság szerint végzetes lenne, ha a
testvérnőt erősítenék abban a gondolatában, hogy üzeneteket kapott mások
számára, és következésképp a testvérnőt saját lelke elvesztésének veszélye is
fenyegetné.
A testvérnőhöz szóló üzenetem az, hogy járjon alázatosan Istennel és keresse Őt a saját üdvössége érdekében. Isten nem adott neki olyan munkát, hogy
rámutasson mások kötelességeire. Ha őszinte keresztény, akkor segítségével
mások erősítését szolgálhatja, de nem úgy, hogy természetfölötti kinyilatkoztatásokat tulajdonít magának (64. Kézirat, 1905).
A „TÖRVÉNY ÉS A BIZONYSÁGTÉTELEK” MÉRLEGÉRE HELYEZVE
Ebben a tévelygő világban az igazságban megalapozódott lelkeknek meg
kell küzdenie azért a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Sátán titokzatos munkája sokféle hazugságot kitervel mely ha lehetne, még a választottakat
is elhitetné és elfordítaná az igazságtól. Szembe kell néznünk tanult egyének
emberi bölcsességével, akik - a farizeusokhoz hasonlóan - tanítják ugyan Isten
törvényét, de Ők maguk nem engedelmeskednek annak. Szembe kell néznünk
emberi tudatlansággal és balgasággal, olyan új és nagyszerű köntösbe öltöztetett, összefüggéstelen elméletek kapcsán, melyekkel éppen azért lesz nehéz
szembenéznünk, mert nincs bennük értelem.
Olyan hamis álmok és látomások lesznek, melyekben lesz némi igazság,
mégis eltávolítanak az eredeti hittől. Az Úr adott az embernek egy elvet, mely
által ellenőrizheti ezeket. „A törvényre és bizonyságtételre hallgassatok! Ha
nem ekként szólnak, akkor nincs bennük világosság” (Ésa 8:20 angol fordítás).
Ha lekicsinylik Isten törvényét és nem figyelmeznek akaratára, melyet Lelke bi-
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zonyságtételeiben eléjük tárt, akkor hazugok. Ösztönszerűség és benyomások
uralják őket, melyeket a Szentlélektől származónak vélnek, és az ihletett Igénél
megbízhatóbbnak tartanak. Azt vallják, hogy minden gondolat és érzés a Lélek
késztetése, s amikor a Szentírás alapján érvelnek nekik, akkor azt mondják, hogy
Ők valami megbízhatóbb birtokában vannak. Miközben azonban azt gondolják,
hogy Isten Lelke vezeti őket, a valóságban egy Sátán által eszközölt képzelődést
követnek (Bible Echo, 1886. szeptember).
A „GYÜMÖLCSEIK ÁLTAL” MEGÍTÉLVE
Ezekben a veszélyes napokban nem fogadhatunk el bármit, amit az emberek igazságként hoznak elénk. Amikor a magukat Isten tanítóinak nevezők azzal
jönnek hozzánk, hogy üzenetet hoztak Istentől, szükség van a gondos tudakozódásra: honnan tudhatjuk, hogy ez igaz-e vagy sem? Jézus elmondta, hogy „...
sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek” (Mt 24:11). Azonban nem
törvényszerű engednünk a megtévesztésnek, mert Isten Igéje elmondja azt az
elvet, mely által megtudhatjuk, hogy mi az igazság. A próféta így szól: „A törvényre és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak, akkor nincs
bennük világosság” (Ésa 8:20 — angol fordítás).
Ebből a kijelentésből világosan kitetszik: javunkra szolgál, ha szorgalmas bibliatanulmányozók vagyunk, mert megtudhatjuk, mi van a törvényben és a bizonyságtételben. Semmilyen más ösvény nem biztonságos. Jézus mondja: „Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de
belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről
szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz
gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik” (Mt 7:15-19) (The Review and
Herald, 1892. február 23).
A HAMIS MUNKA EGYIK BIZONYÍTÉKA
A testvér és a testvérnő által elmondott tapasztalatok - melyekben állításuk
szerint azért volt részük, mert apostoli erővel fogadták a Szentlelket - ugyanannak a megismétlődésének tűntek, amivel korai tapasztalatunk idején kellett
szembenéznünk.
Beszélgetésünk vége felé L. testvér azt indítványozta, hogy imádkozzunk
közösen. Arra gondolt, hogy ha majd feleségével ugyanazok a dolgok fognak
történni ima közben, amelyekről előzőleg beszámoltak, akkor talán meg fogom
tudni állapítani, hogy ez az Úrtól való-e vagy sem. Ezzel nem érthettem egyet,
mert az Úr kijelentette nekem, hogy amikor valaki felajánlja, hogy bemutatja
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ezeket a különös jelenségeket, akkor az határozott bizonyítéka annak, hogy nem
az Úr munkájáról van szó.
A CSODÁK NEM HALADJÁK TÚL A BIBLIÁT
Senki ne melengesse azt az elgondolást, hogy Isten különleges gondviselésével vagy csodaszerű jelenségekkel kell igazolnia munkájának vagy tanításainak
őszinteségét. Ha a nép előtt tartjuk ezeket a jelenségeket, akkor azok gonosz
befolyást, egészségtelen túlfűtöttséget eredményeznek. ígéretünk van a Szentlélek valóságos munkájára az emberi szívben - s ez az ígéret az Igén keresztül
jut érvényre. Krisztus kijelentette, hogy az Ő beszéde lélek és élet „Mert az Úr
dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképen a folyamok megtöltik a tengert” (Hab 2:14).
Sátán a legkörmönfontabb módon fog igyekezni arra, hogy emberi találmányokat angyali ruhába öltöztetve mutasson be. Az Ige világossága azonban ott
ragyog az erkölcsi sötétségben, és a Bibliát soha nem fogják felülmúlni a csodaszerű megnyilvánulások Az igazságot tanulmányozni kell, elrejtett kincsként kell
kutatni utána. Az Igén kívül vagy helyett nem lesz más csodálatos megvilágosítás. Ragaszkodjatok a Bibliához, fogadjátok be az ihletett Igét, amely bölccsé
teszi az embert az üdvösségre!

<<< vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
THE SIGNS OF THE TIMES (1879. december 18.) JÁKÓB ÉS JÓZSEF

Jákóbnak született tizenkét fia. A tizenkét fiú közül különösen szeretett egyet,
Józsefet; mert József az ő szeretett feleségétől, Rákheltől születettakkor, amikor már Jákób idős volt. József különösen szép volt. Jákób idősebb fiai ekkor
már érett férfikorban voltak, és kedvezőtlen, nem szerencsés jellemvonásokat
fejlesztettek ki. A tíz testvér és az egy lánytestvér állandóan veszekedett egymással; ők sem igazságosak nem voltak egymás irányába, sem jóindulatúak. Az
irigységet és féltékenységet már az édesanyáik (Lea, Zilpa és Bilha) beléjük táplálták, s ez nagyon boldogtalanná tette a családi kapcsolataikat. Ezt a két gonosz
jellemvonást az anyák belecsepegtették a gyermekeikbe, akik úgy nőttek fel,
hogy bosszúállók, féltékenyek lettek, és irányíthatatlanná váltak. Nem tudták eltűrni a kihívásokat, és a provokációt, mert túl sokáig melengették a gyűlölet és a
bosszúállás szellemét. Ezek a gonosz jellemvonások mindig megtalálhatók lesznek azokban a családokban, ahol a többnejűséget gyakorolják. E családokban
minden egyes anya irigy és féltékeny lesz arra, hogy az ő gyereke nehogy keveTHE SIGNS OF THE TIMES (1879. december 18.) JÁKÓB ÉS JÓZSEF
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sebb figyelmet és törődést kapjon az apától, mint a másiké; és akárhányszor úgy
látják, hogy a másik anyától született gyermek több előnyben részesül, mint az
övék, keserűség és elégedetlenség vesz rajtuk erőt. Azok a gyermekek, akik ilyen
környezetben nőnek fel, minden feltételezett mellőzésért a legvalószínűbben
neheztelni, bosszankodni fognak, és bosszút fognak állni minden feltételezett
sérelemért. A többnejűség az, ami kiszárítja az egymás iránti szeretetet, ragaszkodást, s megkísérli meglazítani azon (családi) kötelékeket, melyeket szentnek
kellene tartani.
Jákób életét nagyon megkeserítette fiai viselkedése. De Józsefnek más lelkülete volt, vidám, derűs, készséges és boldog volt, s nagyon szerette atyját, akinek
szíve hozzánőtt Józsefhez. Ez a József felé való kedvezés és részrehajlás nem
volt bölcs dolog Jákóbtól, mert József testvérei bosszúálló hajlamait erősítette
csak meg. Amikor József látta testvérei gonosz eljárásait, figyelmeztette őket, de
azok meggyűlölték őt ezért, mivel meg merte őket feddeni, noha jóval idősebbek voltak, mint ő, és azzal vádolták meg, hogy atyjuknak kémkedik, beárulja
cselekedeteiket. Amint József látta, hogy a szavaival és kérleléseivel még jobban
haragra indítja a testvéreit, atyja elé tárta testvérei terveit s gonosz szándékait,
és sok olyan dologról tájékoztatta Jákóbot, amit ő másképpen soha sem tudott
volna meg. A héberek között a gyermekek atyái nagymértékben felelősek voltak
a gyermekeik által elkövetett bűnökért, ha a szülői tekintélyüket nem érvényesítették gyermekeik bűneinek a korlátozására. Amikor Jákób a fiai felé remegő
hanggal bánattól lesújtva fejezte ki gondviselő atyai szeretetét, azért könyörgött
nekik, hogy tiszteljék ősz haját, ne hozzanak a fejére szégyent, s ne váljanak
megvetetté fiai helytelen viselkedése miatt, a fiúk sajnálkoztak és szégyenkeztek
atyjuk előtt, mert kiderültek gonoszságaik, azonban irigyek és féltékenyek lettek
Józsefre, mert ő mondta el atyjuknak gonosz cselekedeteiket és bűneiket. Jákób
azzal hízelgett magának, hogy fiai megbánták gonosz cselekedeteiket, s abban
bízott, hogy megtérnek.
Jákóbtól nem volt bölcs dolog, hogy a József iránti szeretetét egy ajándékkal
– szép színes felsőruhával – fejezte ki. Ez csak növelte bátyjai ellene irányuló
gyűlöletét, mert úgy gondolták, József ellopta atyjuk szeretetét, amely őket illette volna meg. Úgy tekintettek magukra, mint akikkel rosszul bánnak, mint
akiket megfosztottak atyjuk bizalmától és szeretetétől. Nem látták be hogy saját
gonosz cselekedeteikkel folytonos szégyent és gyalázatot hoztak atyjuk ősz fejére, s hogy azért irányult atyjuk szeretete József felé, mert tiszta, becsületes volt,
s kiváló jellemmel bírt.
Az Úr adott Józsefnek egy álmot, amit ő elmondott; Jákóbot ez ráébresztette
arra, amit gyanított; fiai szívében gyűlölet, s keserű érzések támadtak József,
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az ő szeretett fia iránt. József azt álmodta, hogy ő az összes testvérével együtt
gabona kévéket kötött, s mialatt az ő gabonakévéje egyenesen maradt, a többi
körülötte lévő gabonakéve ott állt az ő kévéje körül, és meghajolt az előtt. Alighogy elmondta a testvéreinek ezt az álmot, ők mindannyian megértették ennek
a jelentését. Bátyjai felháborodva kiáltottak fel: „Avagy uralkodni akarsz-e rajtunk?” Ezután még jobban gyűlölték Józsefet, mint ennek előtte. Hamarosan
az Úr adott Józsefnek egy második álmot is, amely ugyanolyan fontosságú volt,
de sokkal meglepőbb, és jelentőségteljesebb volt. Ezt az álmot is elmondta atyjának és testvéreinek. Ezt mondta József: „Ímé megint álmot álmodtam; ímé a
nap és a hold, és tizenegy csillag meghajol vala előttem.” Ezt az álmot is gyorsan
megértették, úgy, mint az elsőt. „És az ő atyja megdorgálá őt, mondván néki:
Micsoda álom az a melyet álmodtál? Avagy elmegyünk-é, én és a te anyád és
atyádfiai, hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig? Irígykednek vala azért
reá az ő bátyjai; az ő atyja pedig elméjében tartja vala e dolgot.”
József úgy állt előttük, mint egy ifjú próféta, ártatlanságának tiszta egyszerűségében, az ihletés Lelkének fénye ragyogott szép arcán. Testvérei önkéntelenül
is csodálták tisztaságát és jóságát: de nem akarták gonosz útaikat elhagyni, s
nem akartak erényessé és nemessé válni, mint ő. Kaini lelkület gerjedt fel a szívükben. Kainhoz hasonlóan gyűlölték a testvérüket, mert az ártatlan és igaz volt,
és szerette az atyját, mialatt ők gonoszok voltak, s a bánat forrását jelentették
atyjuknak, amint Kain is az ő atyjának.
József atyja teljesen meg volt arról győződve, hogy az Úr nyilatkoztatta ki a
jövőt a fiának; de a fia iránti látszólagos szigorú szavai nem elégítették ki József
idősebb testvéreit, mert ez a szeretettel átitatott remegő hang elárulta Jákób
valódi érzéseit. Jákób visszaidézte elméjébe Isten Ábrahámnak, Izsáknak s a
neki adott ígéreteit. Szíve bánattal telt meg, amint csalódott idősebb fiaiban,
de amint látta József gondolkodását, kiváló tulajdonságait, reményei Józsefben
összpontosultak. Remélte, hogy Isten csodálatosan megáldja Józsefet, mint szeretett feleségének, Rákhelnek idősebb fiát. Azt a kivételezést, amit Jákób gyakorolt József iránt, nem lehetett elleplezni, és az a színes cifra ruha, amit ő adott
Józsefnek, világos bizonyítéka volt a fia iránti részrehajlásának. József testvérei
úgy gondolták, hogy ez elegendő ok arra, hogy féltékenységet, gyűlöletet, és
bosszút tápláljanak a szívükben.
József bátyjainak mindig helyről helyre kellett vándorolni azért, hogy megfelelő legelőt találjanak a nyájaiknak, és néha hónapokig nem találkoztak az atyjukkal. Egy alkalommal Jákób elküldte őket Síkhembe, arra a helyre, melyet ő vásárolt. Az idő múlt, és nem érkezett hír felőlük. Már attól félt, hogy valami rossz
történt velük, tudva azt, hogy közel voltak ahhoz a helyhez, ahol kegyetlenül
THE SIGNS OF THE TIMES (1879. december 18.) JÁKÓB ÉS JÓZSEF
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viselkedtek a sekhemitákkal. Ezért elküldte Józsefet, hogy keresse meg őket, és
hozzon hírt hogylétükről. Ha Jákób tudta volna, mit éreznek fiai Józseffel szemben, nem engedte volna el egyedül hozzájuk. De ők gondosan eltitkolták gonosz
szándékaikat Jákób előtt.
Amikor József megérkezett arra a helyre, ahol az atyja feltételezte, hogy tartózkodnak, nem találta meg ott őket. Amint mezőről mezőre bolyongott a keresésük miatt, egy idegen megtudakolta tőle, hogy kiket keres, és elmondta neki,
hogy ők Dóthánba mentek. Ő már 80 kilométert gyalogolt eddig, és még huszonnégy kilométer állt előtte. Ez hosszú utazás volt egy ifjúnak gyalogosan, de
vidáman tette meg, arra gondolva, hogy enyhíthet szeretett atyja aggodalmán,
és vágyott már találkozni a testvéreivel, akiket szeretett. De neki nagyon rosszal
fizettek a szeretetéért és az engedelmességéért.
József már messziről észrevette a testvéreit, és sietett üdvözölni őket. Ők
szintén látták, hogy jön, s a cifra ruhájáról könnyen felismerték; de amint meglátták, megteltek irigységgel, féltékenységgel, és felébredt a gyűlöletük. Nem
gondoltak a hosszú utazásra, amit ő gyalogosan tett meg, hogy találkozzon velük; nem gondoltak a kimerültségére, az éhségére, hogy testvérük a vendégszeretetüket igényli, a figyelmes törődésüket, s a testvéri szeretetüket. A ruhájának
a látványa sátáni dühvel töltötte el őket. „Mikor távolról megláták, minekelőtte
közel ért volna hozzájuk, összebeszélének, hogy megölik. És szólának egymás
között: Ímhol jő az álomlátó!”
Úgy tűnt, halálos gyűlölet érzése töltötte be szívüket. Addig, addig melengették magukban a vérontás gondolatát, testvérük megölését, amíg szívük teljesen
érzéketlenné nem vált. Ha ismert bűnt dédelgetünk, ez eltompítja a lelkiismeretünket, s a következő kísértéskor már sokkal könnyebben elbukunk. Az első
lépés után következik a második, és a lépésről lépésre elkövetett bűnök sorozata azt eredményezi, hogy le kell aratnunk a bűn következményeit, amit az első
lépéssel kezdtünk. József testvérei nem voltak tekintettel a következményekre,
megtették az első lépést, s bűneik melengetésével lépésről lépésre úgy megkeményedett a szívük, hogy minden szándékukban átitatta őket a Kain lelkülete.
Felbőszültek azon, hogy József egykoron ellenük beszélt atyjuk előtt, s ők úgy
tekintettek rá, mint egy kémre.
Már előtte elhatározták, hogyha kedvező alkalom kínálkozik József megölésére, meg is teszik ezt; s most eljött az arany alkalom: „Most hát jertek öljük meg
őt, és vessük őt valamelyik kútba; és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és
meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból.”
Ezt a szörnyű szándékukat véghez is vitték volna, ha Rúben nem akadályozta
volna meg őket ebben. Könyörgött Józsefért, világos érvekkel mutatta be, mi-
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lyen bűnt vonnának magukra, ha elkövetnék ezt a gyilkosságot, és Isten átka
jönne rájuk. Azt javasolta, vessék Józsefet élve egy kútba, és hagyják ott elpusztulni, de a szándéka valójában az volt, hogy titokban kihúzza majd a kútból, és
visszaviszi őt az atyjához. Ezért otthagyta a testvéreit, félve attól, hogy érzései
elárulják szándékát.
József közeledett, boldogan és örömmel, hogy végre megtalálta a testvéreit.
De a szíves üdvözlés helyett megvető, erőszakra, bosszúra szomjas pillantásokkal
találkozott, amelyek megrémítették őt. Testvérei azonnal megragadták, letépték
róla a cifra ruhát – amit annyira gyűlöltek – a leggúnyosabb megjegyzések közepette. Még sohasem volt része ilyen bánásmódban, s azt gondolta, hogy a testvérei azonnal megölik őt. Gondolatai visszatértek atyjához, s arra gondolt, hogyan
áldotta meg őt az atyja, mielőtt elindult volna erre az útra, s előre megérezte
atyja bánatát, amit majd érezni fog az ő halála, és a testvérei gyilkossága miatt.
Könyörgött a testvéreinek, hogy ne vegyék el az életét, de semmi sem használt;
teljesen ki volt szolgáltatva ezen felkorbácsolt dühű emberek kezébe, akiknek
szívében nem volt semmi szánalom, s akiknek fülei süketek maradtak gyötrelmes kiáltásaira. De Isten látta Józsefet, és József gyötrelmes kiáltásai feljutottak
a trónjához. Testvérei bedobták őt egy sötét, kiszáradt kútba, és leültek, hogy elfogyasszák a szokásos élelmüket. De amíg ettek, észrevették, hogy egy Ismáelita
karaván közeledik feléjük, és Júda, aki kezdte bánni azt, amit tettek, azt javasolta,
hogy itt van egy lehetőség, hogy adják el a testvérüket, s így pénzt is kapnak
érte. Mivel lenne az jobb, ha hagynák elpusztulni ott a kútban, mert nem az ő
vér szerinti testvérük-e? Szintén Júda gondolata volt az, hogyha Józsefet eladják,
teljesen és véglegesen megszabadulhatnak tőle. Minden testvér egyetértett Júda
javaslatával, Józsefet kihúzták a kútból, és szívtelenül eladták rabszolgának.

<<< vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
GYERMEKNEVELÉS (6-9. old.) AZ OTTHONI NEVELÉS FOTOSSÁGA

A nevelés otthon kezdődik - Az otthon a gyermek első iskolája, ahol szüleitől
mint tanítóitól kell megtanulnia azokat a leckéket, amelyek majd egész életén
keresztül vezetik őt - a tisztelet, engedelmesség, becsületesség és önfegyelem
leckéit. Az otthon jóra vagy gonoszra nevelő befolyása meghatározó erejű. Bár
hatása sok tekintetben lassan, fokozatosan érvényesül, a megfelelő módon eljárva mégis messze ható erőnek bizonyul az igazságra való nevelésben. Ha a
gyermeket nem irányítják helyesen, az Ellenség fogja őt tanítani alattvalói közreműködésével. Mennyire fontos tehát az otthon iskolája! 1
GYERMEKNEVELÉS (6-9. old.) AZ OTTHONI NEVELÉS FOTOSSÁGA
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Itt fektetik le az alapokat
A szülők vállán nyugszik a felelősség, hogy kicsinyeiknek testi, szellemi és
lelki oktatást nyújtsanak. Mindnyájuknak legyen komoly szempontja, hogy jól
kiegyensúlyozott jellemet alakítsanak ki gyermekeik számára. Ez nem jelentéktelen munka. Ellenkezőleg; komoly gondolkodást, imát, nem kevés türelmet
és állhatatos erőfeszítést igényel Megfelelő alapot kell lerakni; erős, szilárd és
egyenes vázat, s aztán az építési munkálatoknak, a csiszolásnak és tökéletesítésnek napról napra mindig előrébb kell haladniuk.2
Tagadj meg a gyermektől bármi mást, csak a nevelést ne!
Szülők, ne feledjétek, hogy otthonotokban a mennyei otthonra készülnek fel
gyermekeitek. Tagadjatok meg tőlük bármi mást inkább, mint a nevelést, amit
az első években kell megkapniuk. Ne engedjetek meg magatoknak egyetlen indulatos szót sem! Tanítsátok gyermekeiteket kedvességre, türelemre és előzékenységre másokkal szemben. Így készítitek fel őket magasabb rendű szolgálatra
a vallási dolgokban.3
Az otthon legyen előkészítő iskola, ahol a gyermekek és fiatalok alkalmassá
válhatnak a Mesterért végzett szolgálatra, és arra, hogy Isten országának magasabb iskolájához csatlakozzanak.4
Nem másodrendű kérdés
Az otthoni nevelést ne tekintsük másodrendű kérdésnek. Az első helyet foglalja el, mert az apák és anyák megbízatása gyermekeik elméjének formálása.5
Milyen megdöbbentő a példabeszéd: „Ahogy az ág hajlik, úgy görbül a fa.” Ez
alkalmazható gyermekeink nevelésére is.
Szülők, ráeszméltek-e arra, hogy gyermekeitek nevelése már legkorábbi éveiktől a ti szent megbízatásotok? Ezeket a fiatal fákat gyengéden kell gondozni,
hogy majd beültethetők legyenek az Úr kertjébe. Az otthoni nevelést semmi
esetre sem szabad elhanyagolni, mert akik ezt teszik, vallásos kötelességük teljesítését mulasztják el.6
Az otthoni nevelés befolyása
Az otthoni nevelés nagy területet foglal magába. Ábrahámot a hívők atyjának
nevezték. Mindazon dolgok között, melyek őt az istenfélelem figyelemre méltó
példaképévé tették, ott szerepelt, hogy otthonában nagy figyelmet szentelt Isten parancsolatainak, s ápolta családja vallásos életét.
Isten, aki belelát minden otthon életébe, és figyeli, hogy milyen nevelést
kapnak a gyermekek, ezt mondja: „Én ismerem őt, hogy megparancsolja az ő
házanépének önmaga után...” (1. Móz. 18:19)7
Isten megparancsolta a zsidóknak, hogy tanítsák meg gyermekeiket az Ő
követelményeire, és ismertessék meg velük, hogyan bánt népével történelem
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folyamán. Az otthon és az iskola egy volt. Idegen ajkak helyett a szerető szívű
anyák és apák adták az utasításokat gyermekeiknek. Az isteni tanításokat összekapcsolták az otthoni, mindennapi élet eseményeivel. Ékesszólással és áhítattal
beszélték el Isten hatalmas és csodálatos tetteit az Ő népe megszabadításában.
A Mindenható bölcs előrelátásának nagyszerű igazsága és az eljövendő élet reménye nagy hatással voltak a fiatalokra. Megismerték az igazat, a jót, a szépet.
A tanításokat ábrákkal és jelképekkel szemléltették, így sokkal erősebben
rögződtek az emlékezetben. Az ilyen eleven ábrázolásokon keresztül a gyermeket szinte csecsemőkorától kezdve beavatták a hit rejtélyeibe, apái reménységébe, s olyan gondolkodásmódra és előrelátásra tanították, amely a látható és
érzékelhető dolgok felett eléri a láthatatlant és örökkévalót.8
Felkészít az iskolára
A tanítók munkáját megelőzi a szülők munkálkodása. Az otthoni iskola: az
első osztály. Ha szülők gondosan és imádkozva törekednek kötelességük megismerésére és elvégzésére, akkor képesek lesznek felkészíteni gyermekeiket, hogy
magasabb osztályba lépjenek, s elfogadják az utasításokat a tanártól.’
Formálja a jellemet
Az otthon olyan iskola lehet, ahol a gyermekek egy gyönyörű palota hasonlatosságára formálódnak jellemükben.10
Nevelés a názáreti családban
Jézusnak biztos nevelésben volt része gyermekkorában. Első tanítója édesanyja volt, az ő ajkairól és a próféták tekercseiből ismerte meg a mennyei igazságokat. Egy egyszerű kézműves otthonában lakott, és hűségesen, derűsen vette
ki részét a háztartás terheinek hordozásából. Ő, aki egykor a menny parancsnoka volt, most készséges szolga, szerető és engedelmes fiú lett. Szakmát tanult és
kétkezi munkát végzett Józseffel az ácsműhelyben.”
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3. Tanulmány javasolt olvasmánya
GYERMEKNEVELÉS (10-13. old.) AZ ELSŐ TANÍTÓK
A szülőknek meg kell érteniük felelősségüket

A gyermek első tanítói szülei legyenek.1 Az apáknak és anyáknak felelősségük
tudatára kell döbbenniük, mert a világ telve van a fiataloknak állított csapdákkal. Tömegek vonzódnak az önző élethez és az érzéki gyönyörökhöz. Nem látják
a rejtett veszélyeket és annak az ösvénynek borzalmas végét, mely számukra a
boldogság útjának látszik.
GYERMEKNEVELÉS (10-13. old.) AZ ELSŐ TANÍTÓK
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A túlzott étvágy és a szenvedélyek kielégítése által tékozolva hasznos erőiket,
milliók pusztulnak el a földön, s vesznek el az eljövendő világ számára is. A szülők nem feledhetik el, hogy gyermekeiknek meg kell küzdeniük ezekkel a kísértésekkel. Már a születés előtt kezdődjék meg a felkészülés, amely alkalmassá teszi
a gyermeket a sikeres küzdelemre a gonosz elleni harcban.2
Emberi bölcsességnél többre van szükségük nevelési munkájuk minden
egyes lépésénél ahhoz, hogy megérthessék, miként nevelhetik gyermekeiket
a legmegfelelőbben, annak érdekében, hogy hasznos és boldog életet éljenek
ezen a földön, és felkészüljenek egy magasabb rendű szolgálat nagyobb örömére Isten országában.3
A gyermeknevelés Isten tervének fontos része
Isten tervében fontos része van a gyermeknevelésnek, hogy általa is bemutassa a kereszténységben rejlő erőt. Ünnepélyes felelősség nyugszik a szülőkön:
úgy neveljék gyermekeiket, hogy a világba kikerülve jót, s ne gonoszt cselekedjenek azokkal, akikkel kapcsolatba kerülnek.4 A szülők a legkisebb mértékben
sem vehetik könnyen gyermekeik nevelésének munkáját. Sok időt kell szánniuk
a kicsik életét szabályozó törvények gondos tanulmányozására. Tekintsék elsődleges szempontnak, hogy tájékozottá váljanak a nevelés megfelelő módszereit
illetően, hogy ép testben ép lelket biztosíthassanak gyermekeik számára... Sajnos, sokan azok közül, akik Krisztus követőinek vallják magukat, elhanyagolják
otthoni kötelességeiket - nem veszik észre megbízatásuk szent voltát, amelyet
Isten bízott kezeikre: úgy formálni gyermekeik jellemét, hogy legyen erkölcsi bátorságuk ellenállni a fiatalokat csapdába csaló kísértéseknek.5
Istennel együttműködve célt érünk
Jézus nem azt kérte az Atyától, hogy tanítványait vegye ki a világból, hanem
hogy tartsa meg őket a világban a gonosztól, az elbukástól, mert kísértésekkel
mindenfelé találkoznak majd, amerre járnak Ugyanilyen legyen az apák és anyák
gyermekeikért mondott imádsága is. De vajon miután szót emeltek értük Istennél, engedhetik-e őket azt tenni, amit csak akarnak? Isten nem tudja megőrizni
a gonosztól a gyermekeket, ha a szülők nem működnek együtt Vele...6
Ha a szülők átérzik, hogy soha, egy pillanatra sem mentesülnek felelősségük
alól, hogy Istennek neveljék gyermekeiket, s ha e munkájukat hittel végzik és komoly imában, tettekben együttműködnek Istennel, akkor sikerül gyermekeiket
a Megváltóhoz vezetni.7
Hogyan tekintett felelősségére Erzsébet és Zakariás?
Angyal jött a mennyből, s utasítást adott Erzsébetnek és Zakariásnak arra
nézve, miként neveljék és oktassák gyermeküket, s hogyan munkálkodjanak
Istennel összhangban a hírnök felkészítésében, aki Krisztus eljövetelét hirde-
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ti majd. Hűséges szülőkként együttműködtek az Úrral, hogy János jellemét
olyanná formálják, amely alkalmassá teszi őt az Isten által kijelölt küldetés
véghezvitelére. Öregségükben, csodálatosan született gyermek volt János,
akinek különleges munkát kell végeznie az Úrért, a szülők tehát okkal gondolhatták, hogy Ő majd gondoskodik is sorsáról. Mégsem így okoskodtak, hanem
elköltöztek az ország elhagyatott részébe, ahol fiuk nem volt kitéve annak,
hogy a városi élet kísértései és csábításai miatt elhagyja a tőlük kapott tanácsokat és utasításokat. Kivették részüket a gyermek jellemének formálásából, hogy Isten tervei mindenképpen célt érjenek János életében. Hivatásukat
szentül betöltötték.8
Isteni megbízatás
A szülők úgy gondoljanak gyermekeik nevelésére, hogy a mennyei család számára készítik fel őket... Neveljék a gyerekeket Isten félelmében és szeretetében,
mert „a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme”.9 Akik hűségesek Istenhez, képviselik Öt otthonukban, s szent megbízatásként tekintenek gyermekeik nevelésének munkájára, a Mindenhatóban bízva.10
Szülők, keresztény tanítókká képesítve
A szülők nagy jelentőségű munkája elhanyagolt. Ébredjetek fel lelki szunnyadásotokból, és értsétek meg, hogy az első tanításokat tőletek kell megkapnia a
gyermeknek! Nektek kell megtanítanotok kicsinyeiteket Jézus ismeretére. El kell
végeznetek a munkát, még mielőtt Sátán elszórja magvait szívükben! Jézus hívja
a gyermekeket, s nektek kell őket Hozzá vezetni, tanítva a szorgalom, a tisztaság
és rend szokására. Azt szeretné az Úr, hogy megtanulják a fegyelmet.11
A szülőket felelősségre vonják majd, ha nem képezik magukat bölcs, megbízható keresztény tanítókká.12
Fontos a szülők közötti egység
Az otthon iskolájában a férjnek és feleségnek szoros egységben kell dolgoznia. Nagyon gyöngédnek és óvatosnak kell lenniük beszédükben, nehogy ajtót
nyissanak a kísértéseknek, melyeken keresztül Sátán győzelmet győzelem után
arathat.
Legyenek kedvesek és előzékenyek egymással, és viselkedjenek úgy, hogy
tisztelni tudják egymást. Alakítsanak ki kellemes, üdvös légkört az otthonukban.
Nem szabad, hogy véleményük különbözzön gyermekeik jelenlétében. A keresztény méltóságot mindig meg kell őriznünk.13
A gyermekek legfőbb tanítója
A gyermeknevelés munkájában az anya álljon mindig a helyzet magaslatán.
Bár fontos kötelesség és teher hárul az apára is, mégis az anya különleges tanító
és társ - mivel szinte állandó kapcsolatban van kicsinyeivel zsenge éveikben.14
GYERMEKNEVELÉS (10-13. old.) AZ ELSŐ TANÍTÓK
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Több mint oktatás
A szülőknek meg kell tanulniuk az Isten iránti feltétlen engedelmesség leckéjét, ami az Ő Igéjéből szól hozzájuk. Amint ezt megtanulják, képesek lesznek
tiszteletre és engedelmességre tanítani gyermekeiket szavakban és cselekedetekben. Ez az a munka, amit minden otthonban végezni kell. Akik ebben fáradoznak, maguk is fejlődni fognak, mert megértik, hogy gyermekeiket csak így
nemesíthetik. Ez a nevelés sokat jelent, többet puszta oktatásnál.15
A félvállról vett munka nem fogadható el
A családért félvállról végzett munkát nem fogadják el a vizsgálati ítéletben.
A keresztény szülőknek egyesíteniük kell magukban a hitet és a cselekedeteket.
Miként Ábrahám „megparancsolta az ő házanépének önmaga után” (1. Móz.
18:19), úgy kell eljárniuk nekik is családjukban, miután önmaguk számára kötelezővé tették Isten parancsolatait. Elénk tárul az a szint, amelyre minden szülőnek emelkednie kell: „Az Úrnak útjait megtartsátok!” Minden más út pedig nem
az Isten országába, hanem a Pusztító seregébe vezet.”
Vizsgáljátok meg a feladatot! Megvizsgálják-e a szülők gyermekeik oktatásában
és nevelésében végzett munkájukat? Megfontolják vajon, hogy kötelességüket azzal a hittel és reménységgel teljesítették-e, amelynek eredményeként gyermekeik
az öröm koronái lehetnek az Úr eljövetelének napján? Úgy munkálkodtak-e gyermekeik jólétéért, hogy Jézus megelégedéssel nézhet le rájuk a mennyből, és az Ő
Lelkének ajándéka által megszentelheti erőfeszítéseiket? A ti részetek lehet felkészíteni gyermekeiteket arra, hogy a leghasznosabb munkát végezhessék ebben az
életben, hogy végül részesüljenek az eljövendő dicsőségben.17
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THE SPIRIT OF PROPHECY VOL 1. (126-131. old.) JÓZSEF ÉS TESTVÉREI

József hallgatta atyja tanításait és félte az Urat. Engedelmesebb volt atyja
igaz útmutatásai betartásában, mint a többi testvérei. Gondosan megőrizte ezeket a tanításokat, és tiszta, őszinte szívvel szeretett engedelmeskedni Istennek.
Bántotta, elszomorította több testvérének helytelen viselkedése, és szelíden
könyörgött nekik, hogy kövessék a helyes utat, és hagyják el a gonosz cselekedeteiket. Ezzel csak még ellenszenvesebbé vált előttük. József annyira gyűlölte a
bűnt, hogy nem tudta még a látványát sem elviselni, amikor a testvérei vétkeztek Isten ellen. Ezt a dolgot az atyja elé tárta, remélve, hogy atyja a tekintélyével helyreigazíthatja őket. Bűneik leleplezésével József magára vonta a testvérei
haragját. Felfigyeltek atyjuk József iránt érzett mély szeretetére, és irigyek lettek
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reá. Irigységük azután gyűlöletbe fordult, és végül gyilkossági szándékba.
Isten angyala adott Józsefnek egy álmot, amelyet ő ártatlanul elmondott a
testvéreinek. „Ímé kévéket kötünk vala a mezőben, és ímé az én kévém felkele
és felálla; a kévéitek pedig körűlállanak, és az én kévém előtt meghajolnak vala.
És mondának néki az ő bátyjai: Avagy király akarsz-é lenni felettünk? Vagy uralkodni akarsz-é rajtunk? S annál is inkább gyűlölik vala őt álmáért és beszédéért.”
„Más álmot is álmodék, és elbeszélé azt az ő bátyjainak, mondván: ímé megint álmot álmodtam; ímé a nap és a hold, és tizenegy csillag meghajol vala én
előttem. S elbeszélé atyjának és bátyjainak, és az ő atyja megdorgálá őt, mondván néki: Micsoda álom az a melyet álmodtál? Avagy elmegyünk-é, én és a te
anyád és atyádfiai, hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig? Irígykednek
vala azért reá az ő bátyjai; az ő atyja pedig elméjében tartja vala e dolgot.”
Jákób azt színlelte, mintha József álma nem volna rá hatással. Jákóbot magát
is oktatta és intette az Úr álmában, és hitte, hogy az Úr ugyan azon a módon
tanította Józsefet is. Jákób Józsefet ezért (az álmáért) megfeddte, de a valódi
érzéseit nem tudta elpalástolni a többi fia előtt.
Jákób fiai pásztorok voltak, és oda terelték a nyájaikat, ahol a legmegfelelőbb
volt a legelő. Nyájaikkal helyről helyre vándoroltak, s gyakran egészen messzire
eljutottak atyjuk lakóhelyétől, és időnként hónapokig nem találkoztak az atyjukkal. Mivel már aggódott értük, elküldte Józsefet, hogy lássa, hogyan vannak.
József valódi érdeklődéssel kereste fel a testvéreit ott, ahol az atyja feltételezte,
hogy tartózkodnak, de nem voltak ott. Egy ember találkozott Józseffel, amint ő
bolyongott a mezőn a bátyjait keresve, és elküldte őt Dóthánba. Ez gyalogosan
hosszú utazást jelentett Józsefnek. De vidáman tette meg, mert szerette a testvéreit, s arra gondolt, hogy enyhíthet szeretett atyja aggodalmán. Azonban neki
nagyon rosszal fizettek vissza testvérei az irántuk tanúsított szeretetéért és az
atyja iránti engedelmességéért.
„Mikor távolról megláták, minekelőtte közel ért volna hozzájuk, összebeszélének, hogy megölik. És szólának egymás között: Ímhol jő az álomlátó! Most hát
jertek öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba; és azt mondjuk, hogy fenevad
ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Meghallá pedig Rúben és megmenté őt kezükből, és mondá: Ne üssük őt agyon.
És mondá nékik Rúben: Ne ontsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba, a mely
itt a pusztában van, de kezet ne vessetek reá. Azért, hogy megszabadítsa őt kezükből, hogy visszavigye atyjához.”
József nem is gyanította, hogy mit akarnak vele cselekedni, boldog szívvel
közeledett a testvéreihez, hogy üdvözölje őket a hosszú, fáradtságos utazása
után. De a testvérei durván visszautasították. Elmondta nekik a küldetését, de
THE SPIRIT OF PROPHECY VOL 1. (126-131. old.) JÓZSEF ÉS TESTVÉREI
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a testvérei nem feleltek neki. Megrettentette őt testvérei bősz, vad tekintete.
Az öröm helyét a félelem vette át, s ösztönösen visszahúzódott tőlük, félelemmel a szívében. De erőszakkal megragadták, elkezdték gúnyolni a múltban nekik
adott figyelmeztetései miatt, s elkezdték vádolni az álmai miatt, hogy sajátmagát őföléjük emelte az atyjuk előtt, s hogy jobban szereti az atyját, mint őket. S
ezenfelül képmutatással is megvádolták. Amint helyet adtak irigy érzéseiknek,
Sátán vette át az irányítást a gondolataik felett, és nem volt bennük sem könyörület, sem szánalom, sem szeretet a testvérük iránt. Letépték róla a cifra ruhát,
amit viselt, mely atyja szeretetének a jele volt, ami nagyon felgerjesztette irigy
érzéseiket.
József ekkor már nagyon fáradt és éhes volt, ők mégsem engedték sem pihenni, sem enni. „És megragadák őt és beleveték a kútba; a kút pedig üres vala,
nem vala víz benne.” Amint Júda Józsefre gondolt, hogy ott fekszik a kútban, s
hogy lassú éhhalál a sorsa, felébredt benne a sajnálat, és a szánalom. Rövid ideig
a testvéreivel együtt úgy tűnt, hogy őt is birtokába vette a sátáni őrület. De miután kezdték véghez vinni a szándékukat a magát megvédeni nem tudó, ártatlan
Józsefen, néhányan közülük kezdték magukat rosszul érezni. Nem érezték azt az
elégedettséget, amelyet reméltek, ha Józsefet elveszítik. Júda volt az első, aki
kifejezte az érzéseit. „És monda Júda az ő atyjafiainak: Mi haszna, ha megöljük
a mi atyánkfiát, és eltitkoljuk az ő vérét? Jertek adjuk el őt az Ismáelitáknak, és
ne tegyük reá kezünket, mert atyánkfia, vérünkből való ő. És hallgatának rá az
ő atyjafiai. És menének arra Midiánita kereskedő férfiak, és kivonák és felhozák
Józsefet a kútból, és eladák Józsefet az Ismáelitáknak húsz ezüstpénzen: azok
pedig elvivék Józsefet Egyiptomba.”
József a rabszolgasors félelmesebb volt, mint a halál. Rémülten könyörgött
hol egyik, hol másik bátyjának, de hiába. Egyikük-másikuk szánalomra indult,
de a gúnytól való félelmükben csendben maradtak. Mindnyájan érezték: túl
messzire mentek ahhoz, hogy meghátráljanak. Ha Józsefnek megkegyelmeznek, biztosan beárulja őket atyjuknak, aki nem fog szemet hunyni kedvenc fiával
szembeni kegyetlenségük felett. Megkeményítve szívüket a fiú könyörgésével
szemben, eladták őt rabszolgának.
Rúben nem volt ekkor ott, hogy ne szerezzenek a testvérei tudomást arról,
mit szándékozik tenni Józseffel. Ő tanácsolta nekik azt, hogy vessék őt egy kútba, azt tervezte, hogy ha visszatér, visszaviszi Józsefet az atyjához. „És visszatére
Rúben a kúthoz, és ímé József nem vala a kútban, és megszaggatá ruháit. És
megtére az ő atyjafiaihoz, és monda: Nincsen a gyermek, és én, merre menjek
én?” Akkor a testvérei megmondták neki, hogy eladták Józsefet.
„Akkor vevék a József felső ruháját, és leölének egy kecskebakot, és bele-
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márták a felsőruhát a vérbe. És elküldék a cifra ruhát, és elvivék atyjukhoz és
mondának: Ezt találtuk, ismerd meg, fiad ruhája-é vagy nem?” Rettenetes nagy
gyötrelmet okoztak ezzel atyjuknak, amint lepergett előtte képzeletében fiának
erőszakos halála, s elgondolta, mennyit szenvedhetett József, amint a vadállat
darabokra tépte széjjel. A testvérek nem voltak felkészülve erre a szívettépő
gyötrelemre, melynek szemtanúi lettek. Jákóbot próbálta megvigasztalni minden gyermeke, de ő elutasította, hogy a bánatát, gyászát visszafojtsa. Kijelentette a gyermekeinek, hogy sírva megy az ő sírjába.
József testvérei azzal hízelegtek maguknak, biztossá tették azt, hogy megelőzzék József különös álmainak a beteljesedését. De az Úr irányította az eseményeket úgy, hogy éppen József testvérei kegyetlen cselekedete teljesítette be
azon álmokat, amelyek beteljesedését ők meghiúsítani igyekeztek.
Józsefet nagyon lesújtotta az, hogy elszakították az atyjától, s az ő keserű bánata visszatükröződött atyja lesújtottságában. De Isten nem hagyta el Józsefet,
amikor egyedül ment Egyiptomba. Angyalok készítették elő az útját a fogadtatására. Potifár, Fáraó tisztviselője, a testőrök főhadnagya megvette Józsefet az
Ismáelitáktól. És az Úr Józseffel volt, és jó előmenetele lett, s kedvessé tette őt
az ő urának szemei előtt, így az mindenét, amije volt, a József gondjaira bízta.
„Mindent azért valamije vala József kezére bíza; és semmire sem vala gondja
mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala.” A héberek utálatosnak tekintették azt, hogy egy egyiptomi embernek előkészítsék az ételét.
Amikor Józsefet arra kísértette a Potifár felesége, hogy térjen le az igazság
ösvényéről, hágja át Isten törvényét, és legyen hűtlen az urához, József szilárdan
ellenállt, és bizonyítékát adta Isten félelme felemelő hatalmának az ura feleségének adott válaszában. Mivel ura töretlen bizalmát élvezte azzal, hogy mindenét Józsefre bízta, amije csak volt, József így kiáltott fel: „Hogyan követhetném
hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen?” Ő nem tért
le az igazság ösvényéről, s nem hágta át Isten törvényét senkinek az indítékára,
sem a fenyegetésére. S amikor megvádolták, és egy aljas bűnt róttak fel jogtalanul a terhére, nem esett kétségbe. Ártatlanságának és hűségének tudatában
még mindig Istenben bízott. És Isten, Aki mindezidáig támogatta őt, most sem
hagyta el. Béklyókkal kötözték meg, és egy rideg börtönbe vetették. De Isten
még ezt a csapást is áldásra fordította át. Az Úr Józsefet kedvessé tette a tömlöctartó előtt, és az összes foglyot az ő gondjaira bízta.
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„Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam,
munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén monda: Nem megyek; de
azután meggondolván magát, elméne. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el. E
kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: az első.”
A hegyi beszédben Krisztus ezt mondta: „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én
mennyei Atyám akaratát” (Mt 7: 21). Az őszinteséget nem a szavak, hanem a
tettek próbálják meg. Krisztus nem azt kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok
másoknál többet, hanem hogy „mit cselekesztek másoknál többet” (Mt 5 : 47).
E kijelentésének: „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket”
(Jn 13:17) - nagy súlya van. A beszéd nem ér semmit, ha nem párosul megfelelő
cselekedetekkel. A két fiúról szóló példázatból ezt a tanulságot kell levonni.
Krisztus ezt a példázatot nem sokkal halála előtt - utolsó jeruzsálemi látogatásakor - mondta el. Előzőleg kiűzte a vásárlókat és az árusokat a templomból. Isteni hatalommal szólt az emberekhez. Mentegetőzés és ellenkezés nélkül,
ámultan és ijedten engedelmeskedtek parancsának.
A papok és a vének, amikor rémületük alábbhagyott, visszatértek a templomba, és látták, hogy Krisztus gyógyítja a betegeket és haldoklókat. Hallották
az örvendezés hangját és a dicsőítő éneket. Bent a templomban a gyermekek,
akik visszanyerték egészségüket, pálmaágakat lengettek és hozsannát énekeltek
a Dávid Fiának. A selypítő kicsinyek is dicsőítették a nagy Gyógyítót. A papoknak
és a véneknek azonban ez sem volt elég előítéletük és féltékenységük leküzdéséhez.
Másnap, amikor Krisztus a templomban tanított, a papok és a vének odamentek hozzá, és megkérdezték: „Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és
ki adta néked ezt a hatalmat?” (Mt 21:23) A papok és a vének minden kétséget
kizáróan meggyőződhettek Krisztus hatalmáról. A templom megtisztításakor arcáról mennyei fény sugárzott, amely tekintélyt parancsolt. Nem tudtak ellenállni
a szavaiból áradó erőnek. Jézus csodálatos gyógyításaival is válaszolt kérdésükre. `Hatalmának olyan bizonyítékát adta, amelyet nem lehetett kétségbe vonni.
De ők nem ilyen bizonyítékot akartak. A papok és a vének attól féltek, hogy Jézus
Messiásnak kiáltja ki magát. Szerették volna szavait kiforgatni, és a népet ellene
lázítani. Befolyását le akarták rontani, Őt pedig megölni.
Jézus tudta, hogy ha nem ismerik fel benne az Istent, és nem látják meg
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cselekedeteiből istenségét, nem hiszik el, ha azt mondja, hogy Ő a Krisztus. Válaszával elhárította azt, amit szerettek volna véghezvinni, és az ítéletet visszafordította rájuk.
„Én is kérdek egy dolgot tőletek - mondta -, amire ha megfeleltek nékem,
én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan vala? Mennyből-é, vagy emberektől?” (Mt 21:24,25)
A papok és a főemberek zavarba jöttek. „Tanakodtak vala magukban, mondván: Ha azt mondjuk: mennyből, azt mondja majd nékünk: Miért nem hittetek
tehát néki? Ha pedig azt mondjuk: emberektől; félünk a sokaságtól; mert Jánost
mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak, mondának: Nem tudjuk.
Monda nékik Ő is: Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.” (Mt 21:25-27)
„Nem tudjuk”. Ez hazugság volt. Tudatában voltak helyzetüknek, és hazugsággal akarták fedezni magukat. Keresztelő János bizonyságot tett arról, akinek
hatalmát megkérdőjelezték. János Jézusra mutatott, és így szólt: „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29). János megkeresztelte
Jézust, és a keresztség után, miközben Krisztus imádkozott, megnyílt az ég, és
Isten Lelke galambként megnyugodott rajta. A mennyből pedig egy hang hallatszott, amely ezt mondta: „Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm” (Mt 3:17).
A papok és a főemberek emlékeztek arra, hogy miként ismételte el János a
Messiásra vonatkozó próféciákat. Emlékeztek a Jézus keresztségekor látott jelenetre is, és nem merték azt mondani, hogy János keresztsége a mennyből való.
Ha Jánost prófétának mondják, mint ahogy hitték is, miként cáfolhatnák meg azt
a bizonyságtételét, hogy a Názáreti Jézus az Isten Fia? A nép miatt pedig nem
mondhatták, hogy János keresztsége emberektől való, mert a nép hitte, hogy
János próféta volt. Ezért ezt mondták: „Nem tudjuk.”
Krisztus ezután mondta el az atyáról és két fiáról szóló példázatát. Amikor az
atya odament az első fiához, és ezt mondta: „Eredj fiam, munkálkodjál ma az
én szőlőmben”, a fiú gyorsan válaszolt: „Nem megyek.” Megtagadta az engedelmességet, és gonosz barátok társaságát keresve, belemerült a bűnbe. Később
azonban megtért, és engedelmeskedett a parancsnak.
Az atya ugyanezzel a paranccsal ment a másik fiához is: „Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben!” Ez a fiú így válaszolt: „Én elmegyek, uram!” (Mt
21:28-30) De nem ment.
E példázatban az atya Istent ábrázolja, a szőlő pedig az egyházat. A két fiú két
embercsoportot jelképez. Az a fiú, aki a „nem megyek” szavakkal megtagadta
az engedelmességet, azokat jelképezte, akik nyílt bűnben éltek. Nem mondták,
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hogy vallásosak, hanem nyíltan kijelentették, hogy nem hajlandók magukra venni Isten törvényének igáját, amely korlátokat szab és engedelmességet kíván.
Később azonban sokan megtértek közülük, és engedelmeskedtek Isten parancsának. Amikor az evangéliumot meghallották a Keresztelő János-i üzenetben:
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa” (Mt 3 : 2) - megtértek,
és megvallották bűneiket.
Az a fiú, aki azt mondta, hogy „én elmegyek, uram”, és nem ment, farizeusi
jellemről árulkodott. A zsidó vezetők is e fiúhoz hasonlóan, megátalkodottak és
önelégültek voltak. A zsidó nép vallásos élete már csak látszat volt. Amikor Isten
a Sínai-hegyen kihirdette a törvényt, az egész nép elkötelezte magát az engedelmességre. Ezt mondták: „Én elmegyek, uram” - de nem mentek. Amikor Krisztus
személyesen jött el, hogy eléjük tárja a törvény elveit, elutasították. Kora zsidó
vezetőinek Krisztus bőséges bizonyítékot adott tekintélyéről és isteni hatalmáról. Bár meggyőzte őket, mégsem fogadták el bizonyítékait. Krisztus elmondta
nekik, hogy azért nem hisznek még most sem, mert nincs meg bennük az engedelmességre késztető lelkület. Kijelentette: „Erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által ... Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat
tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai” (Mt 15:6-9).
Krisztus hallgatói között voltak írástudók és farizeusok, papok és főemberek
is. Krisztus, miután elmondta a példázatot a két fiúról, megkérdezte hallgatóit:
„E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát?” A farizeusok önfeledten válaszoltak: „Az első.” Nem vették észre, hogy elítélték önmagukat. Ezután Krisztus
ajkáról hallhatták az ítéletet: „Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna
nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, és nem hittetek néki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek néki;
ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki.”
Eljött Keresztelő János, és az igazságot prédikálta. Prédikálása meggyőzött és
megtérített bűnösöket. Ezek az emberek belépnek a mennyek országába, megelőzve azokat, akik önigazultan elutasították a komoly intéseket. A vámszedők
és paráznák tudatlanok voltak. E tanult emberek azonban ismerték az igazság
útját, de nem akartak az Isten országába vezető úton haladni. Az igazság, amely
az élet illatát hozta nekik, a halál illatává lett számukra. A köztudottan vétkezők
önmagukat megvetve elfogadták Jánostól a keresztséget, de az igazság tanítói
képmutatók voltak. Konokságuk nem engedte, hogy elfogadják az igazságot. Isten Lelke nem tudta meggyőzni őket, mert ellenálltak. Nem akartak Isten parancsolatainak engedelmeskedni.
Krisztus nem mondta nekik, hogy nem léphetnek be a mennyek országába.
Csak megmutatta, hogy ők maguk teremtették meg azt az akadályt, amely ki-
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zárja őket onnan. Az ajtó még nyitva állt előttük. Még hangzott a hívás. Krisztus
nagyon szerette volna, ha hisznek neki és megtérnek.
Izrael papjai és vénei vallásos szertartásokkal töltötték napjaikat. A ceremóniákat olyan szentnek tartották, hogy nem is bonyolódtak világi dolgokba. Ezért
azt hitték róluk, hogy csak a vallásnak élnek. Szertartásaikat azonban csak a látszat kedvéért végezték, hogy a világ kegyesnek és szent életűnek gondolja őket.
Csak színlelték az engedelmességet. Valójában nem engedelmeskedtek Istennek. Nem cselekedték az igazságot, amelynek tanítói voltak.
Krisztus Keresztelő Jánost az egyik legnagyobb prófétának nevezte, és tanúsította hallgatóinak, hogy elég bizonyítékot kaptak János mennyei követ voltáról. A puszta prédikátora hatalommal szólt. Rendíthetetlenül hirdette üzenetét.
Megfeddte a papokat és főembereket bűneik miatt, és felszólította őket, hogy
munkálkodjanak a mennyek országáért. Hangoztatta, hogy az Atya tekintélyét
vették semmibe, amikor nem vállalták megbízatásukat. János nem alkudott meg
a bűnnel, és sokan megtértek gonoszságukból.
Ha a zsidó vezetők hitvallása őszinte lett volna, akkor elhitték volna János
bizonyságtételét, és elfogadták volna Jézust mint Messiást. Életükben azonban
nem mutatkoztak a megtérés és igaz élet gyümölcsei. Éppen azok fognak belépni előttük Isten országába, akiket lebecsültek.
Az a fiú, aki a példázat szerint ezt mondta: „Én elmegyek, uram” - hűségesnek
és engedelmesnek mutatta magát. Az idő azonban bebizonyította, hogy hitvallása nem volt őszinte. Nem szerette igazán atyját. A farizeusok is szentségükkel
büszkélkedtek, de amikor jött a próba, szentségükből nem látszott semmi. Másoktól - ha érdekeik úgy kívánták - nagyon szigorúan megkövetelték a törvény
megtartását. De amikor tőlük kívántak engedelmességet, ravasz okoskodással
bújtak ki az isteni előírások kényszere alól. Róluk mondta Krisztus: „Az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik” (Mt 23 :
3). Nem szerették igazán Istent, sem az embert. Isten arra szólította őket, hogy
legyenek munkatársai a világ áldására. De míg állították, hogy elfogadták a hívást, nem akartak engedelmeskedni. Önmagukban bíztak, és a saját jóságukkal
kérkedtek, de Isten parancsolatait nem teljesítették. Nem voltak hajlandók azt a
munkát végezni, amelyet Isten rájuk bízott, és törvényszegésük miatt az Úr mármár felbontotta az engedetlen nemzettel kötött szövetségét.
Az önigazultság nem megigazultság; és azoknak, akik ezt nem látják be, viselniük kell e végzetes tévedés következményeit. Ma sokan állítják, hogy engedelmeskednek Isten parancsolatainak, de szívükben nincs Isten iránti szeretet,
amelyből másoknak is jutna. Krisztus arra szólítja ezeket az embereket, hogy
munkálkodjanak vele a világ megmentésén, de nekik elég, ha csak mondják: „Én
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elmegyek, uram.” És nem mennek. Nem dolgoznak együtt azokkal, akik Istennek
szolgálnak. Restek. A megbízhatatlan fiúhoz hasonlóan hazug ígéreteket tesznek
Istennek. Az egyház ünnepélyes fogadalmához csatlakozva megígérik, hogy követik az Igét, és szolgálják Istent, de nem teszik. Szálukkal mondják, hogy Isten
fiai, de életük és jellemük az ellenkezőjét bizonyítja. Nem adják át akaratukat
Istennek. Életük hazugság.
Amíg az engedelmesség nem jár áldozattal, addig úgy tűnik, hogy teljesítik
ígéretüket. De amikor önmegtagadást és önfeláldozást követel, amikor fel kellene venniük a keresztet, akkor visszahúzódnak. Kötelességtudatuk elsorvad, és
Isten parancsolatainak tudatos áthágása szokásukká válik. Fülükkel talán meghallják Isten szavát, de lelkileg már nem érzékelik. Szívük megkeményedett, lelkiismeretük eltompult.
Ne gondold, hogy Krisztus szolgája vagy, ha nem vagy kifejezetten ellensége! Ez önámítás. Ha nem használjuk fel Isten ajándékait, amelyeket azért adott,
hogy Őt szolgáljuk velük - legyen az idő, pénz vagy bármi más -, akkor ellene
dolgozunk.
A névleges keresztények fásult, álmos tunyaságát Sátán felhasználja, hogy
saját seregét erősítse, és a lelkeket a maga oldalára állítsa. Sokan, akik magukat
Krisztus követőinek képzelik, jóllehet semmit sem tesznek érte, előnyhöz segítik
az ellenséget. Mivel nem szorgoskodnak a Mesterért, és mivel feladatok elvégezetlenül, szavak kimondatlanul maradnak, Sátán hatalmába kerít olyan lelkeket
is, akiket meg lehetett volna nyerni Krisztusnak.
Krisztus nem tudja a hanyag, tétlen embert megmenteni. Az igazán megtért ember nem élhet dologtalan, haszontalan életet. A mennybe nem lehet
besodródni. A lusta ember nem léphet be oda. Csak akkor leszünk alkalmasak a
mennyek országára, ha erőfeszítéseket teszünk érte, és igazán igyekszünk megismerni törvényeit. Akik nem akarnak Isten munkatársai lenni a földön, azok
nem fognak együttműködni vele a mennyben sem. Veszélyes dolog lenne bevinni őket oda.
A vámszedők és bűnösök helyzete biztatóbb, mint azoké, akik ismerik Isten
Igéjét, de nem akarnak engedelmeskedni parancsainak. Aki belátja, hogy bűnös,
és nem leplezi bűneit; aki tudja, hogy Isten szemében rombolja lelkét, testét
és értelmét, megretten attól a gondolattól, hogy örökre elszakad a mennyek
országától. Ráeszmélve betegségére, gyógyulást keres a nagy Orvosnál, aki ezt
mondta: „Azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6 : 37). Az Úr e
lelkeket munkásaiként tudja használni szőlőskertjében.
Krisztus nem ítélte el azt a fiút, aki egy ideig nem akart engedelmeskedni atyjának; de nem is dicsérte meg. Azok, akik az első fiúval együtt megtagadják az en-
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gedelmességet, nem érdemelnek elismerést ezért az állásfoglalásukért. Őszinteségük nem tekinthető erénynek. Az igazság által megszentelt őszinteség Krisztus
bátor tanújává teszi az embert. De ahogy a bűnös használja az őszinteséget, az
sértő és kihívó. Majdnem istenkáromlás. Az ember bűnösségén semmit sem szépít az a tény, hogy nem képmutatóskodik. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha
azonnal engedelmeskedünk, amikor a Szentlélek szól a szívünkhöz. Amikor szólít:
„Eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben” - ne utasítsd el! „Ma, ha az Ő szavát
halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket” (Zsid 4: 7). Veszélyes dolog halogatni az engedelmességet. Lehet, hogy soha többé nem hallod meg a hívást.
Senki se áltassa magát azzal, hogy dédelgetett bűnöket könnyen és hamar el
lehet hagyni. Minden melengetett bűnünk gyengíti jellemünket, és megerősíti
rossz szokásainkat. Ennek fizikai, szellemi és erkölcsi romlás a következménye.
Megbánhatod a rosszat, amit elkövettél, és ráléphetsz a helyes útra, de a bűn
megszokása és torzító hatása következtében nehezen tudsz majd különbséget
tenni a jó és a rossz között. Kialakult rossz szokásaiddal Sátán újra és újra megkísért. Az „eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben” paranccsal Isten minden
ember őszinteségét próbára teszi: vajon csak szavakkal, vagy cselekedetekkel
is válaszolnak? Minden tudásukat latba vetve, lelkiismeretesen, önzetlenül dolgoznak-e a szőlőskert Gazdájáért?
Péter apostol elmondja, hogy milyen munkaterv szerint kell dolgoznunk. „Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak,
Jézusnak megismerésében. Az Ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük Őt, aki saját
dicsőségével és tökéletességével hívott el minket. Így drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy ezek révén isteni természet részeseivé legyetek, és elkerüljétek azt a romlottságot, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon.
Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet,
a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember
iránti szeretetet” (2 Pt 1: 2-7).1
Ha lelkiismeretesen ápolod lelked szőlőskertjét, Isten munkatársul vesz maga
mellé, és megbíz azzal, hogy ne csak magadért munkálkodj, hanem másokért is.
Bár Krisztus a szőlőskerten a gyülekezetet érti, de azt nem mondja, hogy csak a
gyülekezet tagjait szeressük, és csak értük munkálkodjunk. Az Úr szőlőskertjét ki
kell szélesíteni. Az Úr ki akarja terjeszteni szőlőjét az egész világra. Amikor eligazítást és képességeket ad az értékes palánták gondozásához, nekünk is meg kell
tanítanunk rá másokat. Így szélesítjük az Úr szőlőjét. Isten látni akarja hitünk,
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, (183-191. old.) SZÓ ÉS TETT
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szeretetünk és türelmünk jeleit. Figyeli, hogy felhasználjuk-e minden lelki ajándékunkat; igyekszünk-e jól képzett munkások lenni szőlőjében a földön, hogy
beléphessünk országába, abba az édeni otthonba, amelyet Ádámnak és Évának
törvényszegésük miatt el kellett hagyniuk.
Isten atyaként viszonyul népéhez, és atyánkként igényli hűséges szolgálatunkat. Gondoljuk át Krisztus életét! Az emberiség vezéreként és Atyja szolgájaként példájával megmutatta, hogy Isten minden gyermekének milyenné kell
és lehet is válnia. Isten ma minden embertől Krisztus engedelmességét kívánja.
Krisztus szeretettel, készségesen és önként szolgálta Atyját. „Hogy teljesítsem
a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem - mondta -, a Te törvényed keblem közepette van” (Zsolt 40: 9). Krisztus nem tartott semmilyen áldozatot túl
nagynak, semmilyen munkát túl nehéznek annak a feladatnak az elvégzéséhez,
amely jövetelének célja volt. Tizenkét éves korában mondta: „Nem tudjátoké, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak
dolgai?” (Lk 2:49). Hallotta a hívást, és vállalta a feladatot. „Az én eledelem
az - mondta -, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az Ő
dolgát elvégezzem” (Jn 4: 34).
Nekünk is így kell Istent szolgálnunk. Csak az szolgál, aki az engedelmesség
legszentebb mércéje szerint cselekszik. Mindazoknak, akik Isten gyermekei
akarnak lenni, tanúsítaniuk kell, hogy munkatársai Istennek, Krisztusnak és a
mennyei angyaloknak. Ez minden lélek próbája. Hűséges szolgáiról mondja az
Úr: „Azon a napon, ... amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek
nékik, amint ki-ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt” (Mal 3 :17).
A gondviselő Isten olyan utakon vezeti az embert, amelyeken próbára teszi,
és alkalmat ad jelleme fejlesztésére. Ezt a nagy célt akarja intézkedéseivel elérni. Így lesz nyilvánvaló, hogy engedelmes-e vagy nem. Nem lehet Isten szeretetét jó cselekedetekkel megvásárolni, de jótetteinkkel bizonyítjuk be, hogy él
bennünk ez a szeretet. Ha akaratunkat alárendeljük Isten akaratának, akkor nem
azért szolgálunk, hogy elnyerjük szeretetét. Ezt a szeretetet ingyen ajándékként
kapjuk, és ha szeretjük Istent, örömmel engedelmeskedünk parancsainak.
A világon ma csak két osztály van, és az ítéletkor is csak két osztály lesz: azoké, akik áthágták Isten törvényét, és azoké, akik engedelmeskedtek neki Krisztus
megmondta, hogy mi az a próba, amellyel hűségünket vagy hűtlenségünket bizonyítjuk. „Ha engem szerettek - mondta -, az én parancsolataimat megtartsátok... Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem;
aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem
magamat annak... Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet;
és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött
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engem.” „Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és
megmaradok az Ő szeretetében” (Jn 14 :15-24; 1 5 :10).
1 Új protestáns bibliafordítás

<<<vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
TESTIMONIES ON SEXUAL BEHAVIOR, ADULTERY, AND DIVORCE (81-98.)
A KICSAPONGÁS BŰNE

Szabadulj meg a bűntől és tisztátalanságtól – Amikor Isten törvényét a szívünkbe írjuk be, ez meg fog látszódni egy tiszta és szent életben. Isten parancsolatai nem holt betűk lesznek. Azok lélek és élet, s a képzeletet és a gondolatokat
Krisztus akarata alá helyezik. Azon szívet, melybe Isten parancsolatai be vannak
írva, a legnagyobb gondossággal fogják megőrizni, mert ebből származik minden élet.
Mindazok, akik szeretik Jézust, és megtartják a parancsolatokat, készek elkerülni a gonoszság minden látszatát. De ezt kényszerből teszik, hanem mert
így utánozzák a tiszta példaképet, és vonakodnak mindentől, ami ellentétben
van a szívükbe beírt törvénnyel. Ők nem önelégültek, mert bizalmukat Istenbe
helyezik, mert csak Ő képes megőrizni őket a bűntől és a tisztátalanságtól. Az
őket körülvevő légkör tiszta, s nem fogják megrontani sem a saját lelküket, sem
a másokét. Örömük abban telik, ha igazságosan osztanak, szeretik az irgalmasságot, és alázatosan járnak Isten előtt.
Az utolsó napok veszélyei – Akik ezen utolsó napokban élnek, azok előtt az a
veszély fekszik, hogy nélkülözik a tiszta vallást, és a szív szentségét. Isten átalakító hatalma nem formálta át a jellemüket. A zsidó nemzethez hasonlóan vallják,
hogy hisznek a megszentelő igazságokban, de az igazságot nem valósítják meg
a gyakorlatban, mert nem ismerik sem az írásokat, sem Istennek a hatalmát.
Isten törvényének hatalma és befolyása körbeveszi őket, de nincs benne a lelkükben, nem újítja meg ezt valóságos szentségben; ezért az Úr küldi nekik az Ő
felhívásait, hogy azt cselekedjék, ami helyes és jó, mert az Ő Lelkének kérleléseit
elhanyagolják, és visszautasítják. Az őket körülvevő védőkorlátokat ledöntik, így
gyengévé válnak, és nem lesz meg bennük az az erkölcsi erő, ami által győzhetnének, így lelkük beszennyeződik, és lealacsonyodik. Rőzsekötegekként fogják
magukat megvakítani, készen arra, hogy megégjenek az utolsó napon.
A prédikátorok kötelezettségei – Isten a zsidó papoktól megkövetelte, hogy
egészségi, fizikai állapotukban épek, arányosak, egészségesek legyenek, hogy
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visszatükrözhessék a nagyszerű igazságot. „Legyetek tiszták, akik az Úr edényeit
hordozzátok.” De az Úr nemcsak azt követelte meg a zsidó papoktól, hogy ép
és arányos testtel kellett végezzék a papi szolgálatukat, hanem megkövetelte a
tiszta, kiegyensúlyozott, romlatlan és feddhetetlen gondolkodást is. S Ő most
sem követel tőlünk kevesebbet ebben a dologban az evangélium szolgálatában.
Elhívottjainak és kiválasztottjainak Őt kell megdicsőíteni, aki a sötétségből az
Ő csodálatos világosságára hívta ki őket. A Biblia ugyanúgy tartalmazza Isten
népének a kiváltságait, és a nekik adott ígéreteit, mint az Ő pásztoraitól megkövetelt szent és ünnepélyes kötelezettségeket, akik felelősek Isten nyájáért. Így
láthatják az emberek azt az által, ha az élő prédikátort összehasonlítják az isteni
képmással, hogy vajon rendelkezik-e azzal a mennyei megbízólevéllel, s hasonlít-e a jelleme a Főpásztorhoz. Isten azt akarja, hogy a Biblia tanítója jellemében
és otthoni életében azon igazság alapelveinek a mintaszerű kiélője legyen, amit
az embertársai részére átad.
Igaz jellem belső tükrözésben – Egy ember kimondott szavai hogyan bírhatnak nagyobb befolyással? Egy csendes, állhatatos, következetes istenfélő élet
élő levél, amit ismer és olvas minden ember. Egy ember beszélhet és írhat úgy,
mint egy angyal, de a cselekedetei hasonlíthatnak egy bukott angyaléhoz. Isten
kész elismerni az igazság azon hívőit, akik buzgók fenntartani a jó cselekedeteket. Amint magasabb tisztségeket foglalnak el, magasabb irányadó mértékek
szerint lesznek megpróbálva. Meg lesznek rostálva; így jönnek napvilágra a hibáik, és a fogyatékosságaik, így lesz mindig tökéletesebb a beszédük és a viselkedésük. Az igaz, tökéletes jellem nem egy kívülről megformált valami, vagy nem
egy magunkra öltött ruhadarabhoz hasonló, hanem olyan valami, ami belülről
sugárzik. Ha valódi jóság, tisztaság, szelídség, alázatosság és igazságosság lakozik a szívben, ez a tény visszatükröződik a jellemben, s egy ilyen jellem valódi
hatalom.
Bizonyos hibák és cselekedetek – A Jézushoz odaküldött tisztviselők azt
mondták a megbízóiknak: „Soha ember úgy nem szólt, mint ez az ember.” De
ennek az volt az oka, hogy soha ember úgy nem élt, mint ez az Ember; mert ha Ő
nem úgy élt volna, Ő nem tudott volna úgy beszélni. Szavai hallgatóira meggyőző
erővel hatottak, mert azok tiszta, megszentelt szeretettel és együttérzéssel teli,
nagylelkű és igaz szívből jöttek. Mennyire örülnek Isten törvényének gyűlölői
akkor, ha az Isten törvényének védelmezői jellemében hibát és foltot találnak!
Ők csak akkor nagyon elégedettek, ha mindazon igazakat szemrehányásokkal
illethetik, akiknek még vannak bizonyos hibáik és tökéletlen cselekedeteik.
Baál Peórnál – A Baál Peórnál elkövetett kicsapongás bűne hozta Isten ítéleteit Izráelre. Az Izraeliták közé beszivárgó szemtelen pogány nők munkája, ami-
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vel tőrbe ejtették a lelkeket, nem ért véget Baál Peórnál. A büntetés ellenére
– ami a vétkes Izraelitákat érte – ezt a bűnt sokszor megismételték. Sátán a legszorgalmasabban törekedett arra, hogy Izraelt tönkre tegye és elpusztítsa. A Bálám által Báláknak adott tanács csapdának bizonyult. Izrael bátran szállt szembe
az ellenségeivel az ellenük vívott csatában, ellenállt nekik, és győzött, de amikor
a nők bejöttek a táborukba, felhívták magukra a figyelmet, közéjük vegyültek,
és elcsábították az Izraelitákat, akkor már nem tudtak ellenállni a kísértésnek.
Meghívták az Izraelitákat a bálványimádó szertartásaikra, és ünnepségeikre, s
amikor ott lerészegedtek, elveszítették a józan gondolkodásukat.
Elveszítették az önuralmukat, s nem maradtak hűségesek Isten törvényéhez. Érzékeiket elhomályosította a bor, teljesen felülkerekedtek rajtuk a
szentségtelen szenvedélyeik, ledöntve minden védőkorlátot, s ezzel kihívták
a kísértést, hogy ellátogattak ezekre a bálványimádó ünnepségekre. Olyanok,
akik soha nem hátráltak meg az ütközetben, akik bátor férfiak voltak, nem
torlaszolták el a gondolkodásukat, hogy ellent állhattak volna a kísértésnek, s
felülkerekedtek rajtuk a legalantasabb szenvedélyeik. Bemocskolta lelkiismeretüket a kéjvágy, elfordultak Istentől, bálványokat imádtak, így nézték semmibe Izrael Istenét.
Sátán ismételt mesterkedései, fortélyai – A föld történelmének lezárásánál
Sátán ugyanazzal a hatalommal és ugyanazon a módon fog dolgozni, ugyanazokkal a kísértésekkel, amivel a hajdani Izraelt megkísértette a Kánaán földjére való
belépésük előtt. Csapdát állít azoknak, akik vallják, hogy megtartják Isten parancsolatait, akik már majdnem odaértek a mennyei Kánaán határához. Hatalmát
a legvégsőkig felhasználja a lelkek tőrbe ejtésére, hogy Isten hitvalló népét a
leggyengébb pontjukon kísértse meg és kerítse hatalmába. Akik alantas szenvedélyeiket nem helyezték lényük magasabb rendű erőinek uralma alá, azok, akik
gondolataikban szabad folyást engednek alantas szenvedélyeik érzéki kielégítésének, Sátán kísértései által a végromlásba kerülnek – beszennyezve lelküket a
kicsapongással és a bujasággal.
Neki nem azok a különös céltáblái, akik kevésbé fontosak a számára, azonban
csapdaként használja fel azokat, akiket eszközeiként sorozhat be, hogy elbűvöljék, vagy vonzzák azokat a férfiakat, akik feljogosítva érzik magukat arra, hogy
azt tegyék, amit Isten törvénye elítél. És a felelős állásokban lévő férfiakat, akik
Isten törvényének a követelményeit tanítják, akiknek ajkukat betölti az Ő törvényét igazoló érvek – azon érvelésekkel szemben, amelyeket Sátán a támadó
hadműveleteiben alkalmaz, éppen ő ellenük alkalmazza pokoli hatalmát s az ő
eszközeit, azok által kísérti meg jellemük gyenge pontjait, s győz felettük, tudva
azt, hogy aki egy pontban vétkeik, az az egész törvény áthágásában bűnössé
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válik. Így fogja majd hatalmába keríteni az egész embert.
Az ő értelmét, lelkét, lelkiismeretét romlásba dönti. Ha ez a személy az igazság hírvivője volt, nagy világossággal rendelkezett, vagy ha az Úr különleges
munkásként használta fel őt az igazság művében, mennyire nagy a Sátán diadala! Hogyan ujjong ő ilyenkor! Mennyire meggyalázza ez Istent!
Az érzékiség, bujaság egyike a Sátán legelbűvölőbb kísértéseinek – Az az
erkölcstelenség, amit a héberek elkövettek, megtette azt, amit a nemzetek elleni összes hadakozásuk és Bálám minden varázslása sem tudott elérni - elválasztották őket az igaz Istentől. Isten eltávolította róluk az oltalmazó takaróját, s
ellenségükké vált. A nép közül sokan, de még a fejedelmek közül is paráznákká,
erkölcstelenekké váltak, e bűn az egész nemzetre kiterjedt; ezért Isten haragja
volt az egész nemzeten.
Sátán a vég idején ugyanolyan módon munkálkodik, gyengíti és romlásba
dönti azt a népet, mely vallja, hogy megtartja Isten parancsolatait, amint már
éppen a mennyei Kánaán határán állnak. Sátán tudja, hogy ez az ő ideje. Neki
már csak kevés ideje maradt, melyben munkálkodhat, és rettenetes hatalommal
próbálja kelepcébe csalni, behálózni Isten népét jellemük gyenge pontjain.
A nők, mint kísértők – Lesznek majd olyan nők, kik kísértőkké válnak, akik
készek mindent megtenni, hogy magukra vonják a férfiak figyelmét. Először
is próbálnak rokonszenvessé, együtt érzővé válni, azután a férfiak érzelmeire
hatnak, s majd csak ekkor próbálják őket rávenni Isten szent törvényének áthágására. Akik megbecstelenítik a gondolkodásukat, és az érzelmeiket azáltal,
hogy olyan területre merészkednek, melyet Isten szava megtilt, nem lesz már
lelkiismeret furdalásuk akkor, ha Istent a bálványimádás (mai modern) formáival
meggyalázzák. Isten magára fogja hagyni őket, hogy tovább gyakorolják visszataszító, undorító cselekedeteiket.
Ezért kell őrködni a gondolatokon, körbekeríteni a lelket Isten szavának tanításaival, parancsolataival, és nagyon gondosan megválogatni minden gondolatot, szót, és cselekedetet, nehogy hűtlenül bűnbe essünk. Nagyon őrködni kell
azon, hogy az alantas szenvedélyek nehogy eluralkodjanak felettünk. Ugyanis
ezek nem a megszentelt gondolatoknak, és szívnek a gyümölcsei.
Isten parancsolattartó népének most az a kötelessége, hogy vigyázzanak és
imádkozzanak, kutassák szorgalmasan a Szentírást, és Isten szavát rejtsék a szívükbe, nehogy vétkezzenek Őellene bálványimádó gondolataik és lealacsonyító
cselekedeteik által, így rontva meg Isten egyházát hasonlóvá téve azon elesett
egyházakhoz, akiket a prófécia úgy mutat be, mint akik meg vannak töltve minden tisztátalansággal, és gyűlölséges madárral. – The Review and Herald 1887.
május 17.
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Előkészülve az átváltozásra – Van egy nép, akiket Énokh jelképez, kik előkészültek a mennybe való átváltozásra. Ők várják az Úr eljövetelét. A munka
továbbhalad mindazokkal, akik készek együttműködni Jézussal a megváltás
munkájában. Önmagát adta értünk, hogy megválthasson bennünket minden
gonoszságtól, és hogy tisztítson önmagának egy kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Isten mindenről gondoskodott, hogy ők értelmes keresztények legyenek, telve az Ő akaratának megismerésével, minden bölcsességben
és lelki értelemben.
Az igazság elméleti ismerete elengedhetetlen, de a legnagyszerűbb igazság
ismerete sem menthet meg bennünket; ismeretünknek gyakorlatiasnak kell lenni. Isten népének nem csak ismerni kell akaratát, de gyakorolni is. Számos embert botránkoztat meg sok igazságot ismerő azért, mert nem szentelődtek meg
ez által. Az igazságot a szíveikbe kell vésni, hogy az szentelje és tisztítsa meg őket
a legbensőbb életükben minden földiességtől és érzékiségtől. A lélek templomát meg kell tisztítani. Úgy kövessük el minden titkos cselekedeteinket, mintha
Isten és a szent angyalok jelenlétében volnánk, mert minden dolog nyitott Isten
szeme előtt, és semmit sem rejthetünk el Őelőle.
Romboló szokások a házasságban – Napjainkban a világban a házastársi esküt gyakran megszegik. Istennek soha nem volt az célja, hogy a házasság számos bűn takarója legyen. Neveljük rá arra a gondolkodásunkat és az erkölcsi
érzékünket, hogy a házassági kapcsolatban gyakorolt érzéki és alantas dolgokat
vessük ki a házastársi kapcsolatból.
Isten egy népet tisztít meg, akik tiszta kézzel és tiszta szívvel fognak Őelőtte
megállni majd az ítéletben. A színvonalat fel kell emelni, a képzeletet meg kell
tisztítani, a lealacsonyító dolgokat, melyek elbűvölik, megbabonázzák az embert, el kell hagyni, és a lelket tiszta gondolatokkal, szent cselekedetekkel kell
felemelni, Mindazok, akik készek vállalni az előttünk lévő megpróbáltatásokat,
isteni természet részesévé kell válni, el kell szakadni a világtól, s nem szabad
részt venni azon romlottságokban, melyek a kívánság által vannak.
A lelki erő forrása – Sátán munkáját ne csak félszívvel vegyük észre, mert
a tisztaság és szentség nem fogja jellemezni azok életét és jellemét, akik vallják, hogy Krisztust szolgálják. Felövezve, megerősítve Isten dicső erejével, hatalmával, minden képességgel, képesek leszünk Sátán kísértéseinek ellenállni.
A léleknek Krisztust kell szemlélni, az Ő tisztaságát, páratlan kedvességét, szeretetét. Mindenkinek rendelkezésére áll az a lelki erő, melyet ha készek igénybe
venni, ellenállhatnak a kísértésnek, engedelmesek lehetnek, és a lélek megáll
az ő épségében. Akik szükségét érzik annak, hogy a lényük megerősödhessen
Isten Lelke által a belső emberben, nem fogják elveszteni becsületességüket,
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megvesztegethetetlenségüket. A komoly ima és éberség keresztül viszi, megőrzi
őket a kísértésekben. Nekünk élő hit által Krisztussal kell egyesülnünk.
Krisztushoz hasonló jellem – Most az utolsó napok veszélyei között élünk.
Sátán lejött nagy hatalommal, hogy végezze a megtévesztő munkáját. A gondolkodást és képzeletet a tisztátalan és törvénytelen dolgok felé tereli, odakapcsolja. A keresztényeknek azáltal kell jellemükben Krisztushoz hasonlóvá válni, hogy
az isteni mintaképet szemlélik folytonoson. Ha Krisztussal, mint mintaképpel
állandó kapcsolatban állnak, ez átalakító befolyást gyakorol életükre, és jellemükre.
Olvastam egy festőről, aki soha nem nézett volna egyetlen egy pillanatra sem
egy tökéletlen festményre, nehogy ez romboló hatással legyen a saját szemére,
és képzeletére. Valahányszor csak hajlunk arra, hogy valamit gyakran szemléljünk, és a legtöbbet gondoljunk erre, egy bizonyos mértékben ez (a szemlélt
dolog, vagy amire gondolunk,) alakít, formál bennünket. Ha a gondolkodásunkat arra szoktatjuk, hogy Istennél, az Ő szereteténél, és jóságánál időzzön, nem
fogunk örömet találni azon jelenetek szemlélésében, amelyek a képzelőerőt felizgatják a kívánság által…
Sátán pokoli bölcsessége – Sátán most is hasonló munkában van, amit még
Édenben megkezdett, s folytatott az egymásra következő nemzedékeken keresztül. Az ősellenség tudja, hogy milyen anyaggal van dolga. Ismeri minden jellem
gyenge pontjait; s ha ezeket a gyenge pontokat nem erősítik meg, Sátán arra
használja fel az ő pokoli bölcsességét, hogy a csapdáival, mesterkedéseivel buktassa el a legerősebb embereket, Izrael seregének a fejedelmeit. Az összes egymásra következő nemzedékekben voltak jellemroncsok, amelyek úgy mentek
tönkre, hogy a lélek (a jellem birtokosa) nem volt megerősítve. S most, ahogy
közeledünk az idők végéhez, Sátán kész minden mesteri fortélyát előhozni, hogy
aláássa az elveket, s megrontsa az erkölcsös jellemet.
Sokan úgy követnek el bűnt, hogy úgy gondolják, bűnük rejtve marad. De Az,
Aki így szól: „Tudom a te dolgaidat,” és „semmit sem lehet elfedezni, ami ki ne
tudódnék, és elrejteni, amit meg ne találnának.” Amikor az értelmet megbabonázza a bűn gondolata, a félrevezetés, a csalás, a becsapás gyakorlattá válik; a
hazugság minden napos lesz, mert azok, akik ilyen bűnöket követnek el, nem
lesznek lassúk a hazugságra, mint éppen úgy minden másra. De minden bűn
napvilágra fog jönni.
A bűnt nem lehet Isten elől elrejteni – Isten látja a bűnöst. A szem, mely
soha nem alszik, tud mindent, amit az emberek cselekednek. Ez meg van írva az
Ő feljegyzés könyvében. Valaki elrejtheti a bűnét az atyja, az anyja, a felesége
és barátai elől, de e bűnök mind ott vannak Isten előtt, és be vannak írva az Ő
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könyvébe… Dávid megbánta a bűneit, s bár azokat bevallotta, és meggyűlölte,
nem tudta elfelejteni.
Ezért így kiáltott fel: „Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova
fussak?Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba (sírba) vetek ágyat, ott
is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
Ott is a te kezed vezérelne engem… A sötétség sem borít el előled, és fénylik az
éjszaka, mint a nappal” (Zsolt 139:7-12.).
Isten mindenütt ott van – Isten minden dolgot tud, lát, és ismeri a szív minden szándékát és tervét. Hiábavaló megkísérelni elrejteni a bűnt az Ő tekintete
elől. Ő látta első szüleinket az Édenben. Látta Kaint, amint az felemelte a kezét,
hogy megölje Ábelt. Látta az özönvíz előtti világ lakosait, számba vette a napjaikat, és özönvízzel büntette meg őket. Látta a saját népe bűneit, akikkel szövetséget kötött, a zsidókat, amint Isten Fia életének a kioltását tervezték.
Isten emlékkönyve – Minden kétségen felül áll, hogy Isten feljegyez minden törvényszegést, minden titkos dologgal együtt elő fog hozni az ítéletre. Bár
azokat halandó emberi szemek elől elrejthetik, elrejthetik a jók, a tiszták és a
szentek elől, a barátok és ellenségek elől; de Isten látja azokat. Minden bűn
napvilágra fog jönni az ítélet napján, s ha csak azokat előtte meg nem bánták,
be nem vallották, a bűn mértéke szerint jár majd a büntetés, mert az emberek
minden tetteit feljegyezték Isten emlékkönyvébe. Az életben elkövetett minden
jó és rossz cselekedetet feljegyeztek.
Az a tény, hogy az összegyűlt bűnöket feljegyzik, megőrzik, s végül mindegyik
napvilágra jön, rettenetes dolog. Ezt tudva akkor miért kockáztatják Isten hitvalló
gyermekei az elnyert világosságuk és ismeretük fényében, hogy a saját lelkiismeretük ellen vétkezzenek, s másokat is ugyan abba a romlásba vigyenek? Ez rejtély,
titok. Megízlelték, megérezték-e ők valaha Annak hatalmát, aki a világra eljövendő volt? Édes közösségben voltak-e valaha Istennel? Akkor hogyan fordulhattak
oda az érzéki, megbélyegzett, lelket lealacsonyító szokások gyakorlásához?
Isten kinyilatkoztatásának napja – Az utolsó nagy nap éppen előttünk áll.
Mindenki gondolja át, hogy ma Sátán uralomra törekszik a lelkek felett. Ő az
élet játszmáját játssza a te lelkedért. És amikor ott állsz már éppen a mennyei
Kánaán határánál, mégis kész vagy bűnöket elkövetni? Óh, milyen kinyilatkoztatás, ráébredés lesz azon a napon! A feleség, ott fogja megtudni, az ő férjének a
(viselt) dolgait, s a rokonok és a barátok fogják látni, milyen erkölcsi botlások,
kétszínűség, hamisság, becsapás és romlottság halmozódott fel a házastársak
között; mert a szív minden titkai napvilágra kerülnek ott. Az ítélet órája már
majdnem itt van – csak azért késik még hosszan, mert Isten jó, és kegyelmes. De
az el nem készült megdöbbent élőkhöz, s a sírjaikból feltámasztott nemzetekTESTIMONIES ON SEXUAL BEHAVIOR, ADULTERY, AND DIVORCE (81-98.) A KICSAPONGÁS BŰNE
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hez Isten harsonája fog hangzani. Meg fog jelenni a nagy fehér trón, s az összes
elhalt igazak halhatatlanságra fognak feltámadni.
Bármi kos bűnt is dédelgessen [valaki], ezzel romlásba dönti a lelkét, hacsak
le nem győzi azt. A kis bűnökből lesznek majd a nagyobb bűnök. A tisztátalan
gondolatok, a házasság intim szférájában elkövetett szennyes szokások, bűnök,
a közönséges, alantas, és érzéki gondolatok, cselekedetek, amelyek a házastársi
eskü leple alatt szabad folyást engednek az alantas szenvedélyek kielégítésének,
minden más bűnre is vezetnek, és Isten minden parancsolatának az áthágására.
Az emberi gyengeség zsarnoki módon növekedik – Azok az emberek, akikre
Isten nemes talentumokat bízott, ha nem fognak Istennel szoros kapcsolatot
ápolni, nagy gyengeségekben, bűnökben lesznek vétkesek, és ha Krisztus kegyelme nem lakozik ott a lélekben, még nagyobb bűnöket is el fognak követni.
Ez azért van, mert Isten igazságát nem teszik a részükké, nem fogadják be. Nevelésük hiányos volt, lelküket nem művelték, nem haladtak lépésről lépésre előre,
a velük született örökölt rossz hajlamaikat nem korlátozták, hanem lealacsonyították a lelküket. De Jézus bőségesen gondoskodott arról, hogy minden természetes gyengeségüket legyőzzék az Ő kegyelme által. Ha ezt nem teszik meg,
ezek a gyarló jellemvonások, zsarnokivá válnak, eluralkodnak bennük, legyőzik
őket, és a mennyei világosságot elhomályosítják, és kioltják.
Az elmebeli nagyság hiányos – Kényszerítve éreztem magamat arra, hogy
írjak a legkomolyabban ebben a pontban, mert érzem, hogy nagy veszélyben vagyunk. Személyeket tudok idézni a múlt történelméből, akik a legfájdalmasabb
példák előttünk arra, hogy a magas tisztségükben hogyan váltak romlottá. Tökéletes gondolkodású emberek, akik értékes képességekkel és nagy befolyással
bírtak, mégsem helyezték teljesen a bizalmukat Istenbe, mert megengedték azt,
hogy a világ nagy emberei dicsőítsék, dédelgessék, és magasztalják őket, elvesztették a kiegyensúlyozottságukat, a szilárdságukat, s azt gondolták, hogy a nagy
emberek bűnei nem is bűnök. Mennyei vezetőjük elhagyta őket, s útjuk gyorsan
vezetett a romlásba, s a kárhozatba. Teljesen a szemük elől tévesztették Isten
tiszteletének igazságos irányadó mértékét, nem tudták megkülönböztetni a
helyest a helytelentől, a bűnt az igazságosságtól. A jellemben vannak világos és
sötét pontok, és bizonyosan vagy az egyik, vagy a másik fog győzedelmeskedni.
De Isten a mennyben méri az erkölcsi értéket. Ő igazságosan fog ítélni. A
gonoszok nem fognak mindig számonkérés nélkül maradni. Semmi más, csak a
kegyelem, és az igazság az, ami ha beplántálódik a belső emberbe, a jellemet
átszőve elegendő lesz arra, hogy a legnagyobb, a legképzettebb embereket is erkölcsileg egyenesen tartsa. Ha magasztosan gondolkodnának, a jellemük olyan
szilárd lenne, mint a szikla. De nekik szükségük van az erényes jellemvonásokra.
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Pál apostol mondja: „De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.” Isten népének fel kell ébredni, és fel kell ölteni magukra az igazságosság teljes fegyverzetét. – The Review and Herald 1887. május 24.
Izrael bukásának okai – A hajdani Izraelben sokan elestek, mielőtt meglátták volna az ígéret földjét. Mi volt az ő bűnök? Az érzékiség, a kéjvágy. S a szív
e megszenteletlen szenvedélyei tökéletesen uralnak sokakat, akik azt állítják
magukról, hogy Krisztus követői. Sokak szavai és cselekedetei romlottak, akik
ismerik az igazságot. Bár logikus gondolkodóképességgel bírnak, megértik az
igazságot, de mégsem tértek meg teljesen, lelkükön még nem érezték az igazság
megmentő hatalmát. Krisztust nem üdvözölték tisztelt vendégként a házukban.
Érzéki kielégülés emészti ez egész embert, szennyezi be, és rontja meg az egész
házat… Az Édenben bevezetett házassági kapcsolat tisztasága és szentsége amelyet szentnek magasztosnak kellett volna tartani, le lett alacsonyítva, hogy a kéjvágyat szolgálja. – Ms 31, 1885.
Dávid eltávolodása az igazságtól – Isten kiválasztotta Dávidot, az alázatos
és szelíd pásztort, hogy az Ő népét vezesse. Dávid lelkiismeretesen megtartott
minden ünnepet, ami a zsidó valláshoz tartozott, és bátor, hősies magatartása
által kitüntette magát, s megingathatatlanul bízott Istenben. Szembeszökő volt
a hűsége és az Isten iránti tisztelete. Szilárdsága, alázatossága, igazságos szeretete, jellemszilárdsága képesítették őt arra, hogy beteljesítse Isten magasztos
céljait, oktassa Izraelt az ő istentiszteletükben, s nagylelkű és bölcs uralkodóként vezesse őket.
Vallásossága őszinte és buzgó volt. Ez addig volt így, amíg Dávid hűséges
volt Istenhez, és birtokolta ezeket a magasztos jellemvonásokat, ezért Isten az
Ő szíve szerint való embernek nevezte őt. Amikor a trónra emelték, általános
magatartása éles ellentétben állt a többi nemzet királyainak a viselkedésével.
Iszonyodott a bálványimádástól, és buzgóan őrködött azon, hogy Izrael népét
nehogy bálványimádásra csábítsák a körülöttük élő nemzetek. Népe nagyon
szerette és tisztelte.
Hadvezérként gyakran viselt hódító és győztes háborúkat. Növekedett a vagyonban és a nagyságban. De a jóléte olyan befolyással bírt reá, ami elvezette őt
Istentől. Sok, és erős kísértése volt.
A többnejűség szomorú eredményei – Végül elkezdte utánozni a körülötte
élő más királyokat, és elkezdett többnejűséget gyakorolni, de életét a többnejűség gonosz kihatásai nagyon megkeserítették. Először a baj ott kezdődött, hogy a
felesége mellé vett egy másik feleséget, majd még többet, így távolodott el Isten
bölcs elrendezésétől. Így tért el az igazságtól, és ez előkészítette az utat a még
nagyobb tévedésekre. A bálványimádó nemzetek királyai azt tekintették a dicsőTESTIMONIES ON SEXUAL BEHAVIOR, ADULTERY, AND DIVORCE (81-98.) A KICSAPONGÁS BŰNE
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ségük és méltóságuk hozzáadásának, hogy minél több feleségük legyen, és Dávid
is hasonlóképpen kezdett cselekedni, mintha ezzel trónjának nagyobb tisztességet szerzett volna, hogy több felesége van egyszerre. De ennek a viselkedésnek a
nyomorúságos következményeit el kellett viselnie, a boldogtalan viszálykodást, a
versengést, s a féltékenykedést a számos feleségei és gyermekei között.
Dávid bűnbánata – Dávid bűne Uriás és Bethsabé ellen szörnyű és utálatos
volt Isten szemében. Egy igazságos és nem részrehajló Isten nem szentesíthette,
és nem mentegethette ezeket a bűnöket Dávidban. Ezért elküldte Náthánt, az
Ő prófétáját, hogy feddje meg Dávidot, és közvetítse Isten súlyos ítéletét, s ez a
feddés élénk színekben mutatta be Dávid szörnyű bűnét. Dávid megvakult, így
döbbenetes volt, ahogyan eltért Istentől. Addig mentegette saját magának a bűnös útjait, míg ezeket a bűnöket már nem is tekintette bűnnek a saját szemében.
Egyik helytelen lépés előkészítette az útját egy másiknak, egészen addig, míg
ezek a bűnök ki nem hívták Jahve feddését Náthán prófétán keresztül.
Dávid mintha álomból ébredt volna fel – Dávid ráébred, érzi bűnének voltát.
Eljárását nem törekszik mentegetni, vagy a bűnét szépítgetni, mint Saul; hanem
lelkiismeret furdalással és őszinte bűnbánattal meghajtja a fejét Isten prófétája
előtt, és beismeri a bűnét. Náthán próféta elmondja Dávidnak, hogy mivel a
bűnét, megbánta, és alázatosan bevallotta, Isten kész megbocsátani a bűnét,
részben elfordítani a fenyegető ítéletet, és megkíméli az életét.
Áthágás és büntetés – Dávidot meg kellett büntetni, mert jó alkalmat adott
az Úr ellenségeinek a gyalázásra. Ez az alkalom egy jó nevelő lecke volt Isten ellenségeinek Dávid napjaitól kezdve a jelen időig. A hitetlenkedők azért támadják
a kereszténységet, és űznek gúnyt a Bibliából, mert Dávid alkalmat adott nekik
erre. Ők a keresztényeknek Dávid esetét hozzák fel – Uriás és Bethsabé ellen
elkövetett bűnét, a többnejűségét – s ekkor azt bizonygatják, hogy Isten Dávidot
a szíve szerint való embernek nevezi, és ha a Biblia feljegyzése helyes, Isten Dávidot a bűneiben igazította meg.
Meg lett nekem mutatva, hogy Isten akkor nevezte Dávidot a szíve szerint
való embernek, amikor tökéletes volt, és Isten tanácsai szerint járt. Amikor Dávid elhajolt Istentől, s erényes jellemét bűnnel szennyezte be, többé már nem
volt az Isten szíve szerint való ember. Isten a legkiesebb mértékben sem igazította meg őt a bűneiben, hanem elküldte Náthánt, az Ő prófétáját, s szörnyű feddést és ítéletet kellett közvetítenie Dávid felé, mert áthágta az Úr parancsolatát.
Isten nemtetszését fejezte ki Dávidnak – mivel a többnejűséget gyakorolta
– az által, hogy az ítéleteivel látogatta meg őt, és megengedte, hogy a gonosz a
saját házából keljen fel ellene. Isten szörnyű büntetést engedett meg Dávidra,
akit az ő erényességéért ennek előtte a szíve szerint való embernek nevezett, s
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ez bizonyíték minden utána következő nemzedéknek arra, hogy Isten senkit sem
igazít meg, ha áthágja az ő parancsolatait, de bizonyosan megbünteti a bűnöst,
hiába volt az a bűnös ennek előtte igaz, és Isten kedveltje, amikor még az Urat
követte szívének tisztaságában. Amikor az igazak elfordulnak igazságosságuktól,
és gonoszt cselekszenek, a múltbeli igaz cselekedeteik nem mentik meg őket az
igaz és szent Isten haragjától.
A szentek bűnei a Bibliában – A Biblia történelmének feljegyzése szerint
több vezető súlyos bűnöket követett el. Bűneiket a Biblia írói nem palástolták
el, hanem hűségesen följegyezték Isten egyházának a történelmében azzal a
büntetéssel együtt, amit Istentől kaptak a vétkezők. Ezeket az eseteket megörökítették az utána következő nemzedékek javára, ezért sugalmazzon ez hitet Isten
szavában, mint ami hitelesen örökíti meg a történelmet. Vannak emberek, akik
kétségbe akarják vonni Isten létezését, a kereszténységet, és Isten szavát, nem
készek őszintén, részrehajlás nélkül ítélni és következtetni, elfogultan vizsgálják
az életet és a jellemet, és minden hibát és hiányosságot készek találni Izrael
legkiválóbb vezetőinek az életében.
Isten azt akarta, hogy az akkori időkben élt legjobb és legnagyszerűbb emberek jellemét az ihletés által leíratott történetírás hitelesen mutassa be. Ezek
az emberek gyarló halandók voltak, a gonosz megkísértette őket. A történetírók
nem fedezték el ezeket a bűnöket, hanem hűségesen feljegyezték a reá következő feddéssel és büntetéssel együtt. „Ezek a dolgok megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.”
Isten nem engedte meg azt az Ő Igéjében, hogy sokat dicsérgessék és magasztalják a földön valaha élt legjobb emberek erényeit és érdemeit. Istennek
kell tulajdonítani minden megörökített győzelmeiket, nagyszerű és jó cselekedeteiket. Övé egyedül a dicsőség, Övé a magasztalás! Ő minden mindenben.
Az ember csak egy eszköz, egy gyenge eszköz kezeiben. A képesség, az erő, a
hatalom, minden kiválóság Istentől van. Isten látta az emberben azt a folyamatos hajlamot, ami arra készteti, hogy elhajoljon Tőle, és elfeledkezzen Őróla, s
a teremtményt imádja a Teremtő helyett. Ezért nem engedi meg Isten, hogy
sokszor embereket dicsőítsenek a szent történelem feljegyzései.
A bűnbánati zsoltár – Dávid megbánta a bűnét porban és hamuban. Isten
bocsánatáért esedezett, és bűnbánatát nem palástolta el a nagy emberek előtt,
de még a királyságának szolgái előtt sem. Írt egy bűnbánati zsoltárt, abban leírta
a bűnét és a bűnbánatát, s tudta, hogy ezt a zsoltárt még a következő nemzedékek képviselői is énekelni fogják. Azt akarta, hogy mások is okuljanak életének
szomorú történetéből.
Ezt a Dávid által írt éneket az egész Izrael énekelte, különösen az összegyűlt
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királyi udvar, a papok, a vének, és a főemberek előtt. Tudta, hogy a bűnvallomása a következő nemzedékeket is tudósítja a bűnéről. Amint leírja az esetét,
bemutatja, hogy kiben van a reménye, és kitől reméli a bocsánatot. „Könyörülj
rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az én álnokságomból,
és az én vétkeimből tisztíts ki engemet.” „Szabadíts meg engemet a vérontástól,
oh Isten, szabadításomnak Istene!” (Zsolt 51:3, 4; 16.)
Dávid nem egy megtéretlen ember lelkületét nyilvánítja ki. Ha ő a körülötte élő nemzetek uralkodóinak a lelkületét birtokolta volna, nem viselte volna
el Náthán prófétától azt, ahogyan az hűen bemutatta neki, milyen félelmetes,
iszonyatos, és utálatos bűnt követett ő el, hanem megölette volna a hűséges
feddőt. De a magas beosztása és korlátlan hatalma ellenére, ahogyan mindent
beismert, amivel Isten a prófétán keresztül megvádolta, bizonyítéka annak,
hogy félte az Urat, és remegett szavától.
Dávid bűnének következményei – Dávidnak éreznie kellett bűnének keserű
következményeit. Fiai még súlyosabb bűnöket követtek el, mint amiben ő bűnös
volt. Amnon nagy bűnt követett el. Absolon bosszút állt, és megölette Amnont.
Dávidot ez folyamatosan emlékeztette a saját bűnére, és éreznie kellett azon
igazságtalanságának teljes súlyát, amit Uriással és Bethsabéval követett el. –
4SGa 85-89.
Figyelmeztetés mások példái által - Isten határozottan megrótt férfiakat és
nőket, akik testük megrontása, lelkül beszennyezése által bűnt követtek el. A
kicsapongás, bujálkodás bűnét. Tudtak a hasonlóan bűnözőkhöz intézett figyelmeztetésekről, akik kísértéseikben elbuktak. Tudták, hogy Isten haragját vonták
magukra… Isten kifejezetten kárhoztatta a bűnt minden formájában. A paráznaság, bujálkodás bűnét világosan megfeddi és kárhoztatja. Isten az Általa adott
világossághoz mérten ítélkezik férfiak és nők felett. – Bizonyságtételek a Lelkészek Részére 206.
Irányítson a megszentelt értelem! – Minden szentségtelen szenvedélyt a
megszentelt értelem ellenőrzése alatt kell tartani minden vészhelyzetben, az Istentől bőven nyerhető kegyelem által. De ne keressük a veszélyes helyzetet, ne
tegyünk önkéntes lépéseket oda, ahol csábítás támadna meg, vagy a legkisebb
okot adnánk másoknak, hogy bűnösnek gondoljanak bennünket helytelen viselkedésünk miatt. – Értelem, Jellem, Egyéniség 1. Kötet 153, 154.
Magunk helyes meglátása Isten szavának fényében – Sátán állandó kísértéseinek az a célja, hogy gyengítsék az önuralmat. Rávezeti az embert, hogy
eltépje a kötelékeket, mely szent, boldog egységbe köti őt Alkotójával. Mikor az
ember elszakad Istentől, szenvedély ragadja el a kormányt az észtől, ösztön az
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elvtől. Így válik bűnössé gondolatban és cselekedetben; ítélőképessége megromlik, gondolkodása, érvelése meggyengül, s helyreállításra van szüksége azzal, hogy helyesen látja magát Isten szavának fényénél. – Értelem, Jellem, Egyéniség 1. kötet 228.
A vallás hatalma – Milyen eszközök fogják a fiatalemberben elfojtani a gonosz hajlamokat, s fejleszteni a jellemében azt, ami nemes, és jó? Az akarat,
az értelem, és az érzelmek akkor fognak megváltozni, amikor a vallás hatalma
alá kerülnek. „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az
Isten dicsőségére míveljetek.” [1Kor 10:31.] Itt egy alapelvről olvashatunk minden cselekedetre, minden gondolatra, és szándékra, ha egész lényünket Isten
akaratának az uralma alá helyezzük.
A hangot, és a szenvedélyt meg kell feszíteni – „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” [Fil 4:13.] Az akarat, az étvágy és a szenvedély
követeli a maga kielégítését, de Isten beültette beléd a vágyat a magas és szent
célok után, s e célokat nem kell lealacsonyítanod. Ez így csak akkor történik meg,
ha elutasítjuk azt, hogy alárendeljük az önuralmat az értelemnek és a lelkiismeretnek. Korlátoznunk kell a szenvedélyeinket, és meg kell tagadnunk az ént.
Sátán törekvése az ifjúság felé – A megszenteletlen értelem nem képes befogadni azt az erőt és vigaszt, amit Isten biztosított mindazoknak, kik készek
Őhozzá jönni. Van egy izgalom, egy égő vágy valami új után, hogy kielégítse,
gyönyörködtesse és elbűvölje az elmét, és ezt az élvezetet gyönyörnek hívják.
Sátán a fiatalok gondolkodásába elbűvölő, megigéző dolgokat hoz be, amelyek
lefoglalják az érdeklődésüket, s fölizgatják a képzeletüket, így fogja be őket csapdájába. Ne építsd jellemedet homokra! – Ms 59, 1900.
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Kedves E. testvér és testvérnő: Régóta nem ragadtam tollat a kezembe, csak
ha halaszthatatlan levelet kellett írnom. Hónapok óta levertség nehezedett rám,
csaknem összeroppantott. Az a félelem csüggeszt legjobban, hogy ha bármit
írnék, nem érne el jobb eredményt, mint az elmúlt télen és tavasszal …-ban
végzett buzgó, aggódó, fárasztó munkánk. A reménytelen benyomás, melyet ott
nyertem az ügyekről és dolgokról, csaknem elcsitította hangomat, megállította tollamat. Azóta is gyönge a kezem. Levertség vesz rajtam erőt, mikor látom,
hogy hosszas fáradozásom ellenére sem mentünk semmire. Csaknem reményvesztett vagyok afelől, hogy sikeresen fel tudjuk rázni szombattartó népünk lelki
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fogékonyságát, hogy felismerjék ama magasztos álláspontot, melyet Isten elvár
tőlük. Testvéreink nem szemlélik emelkedett szempontból a vallásos dolgokat.
Ugyanez a ti helyzetetek is.
Az Úr föltárta előttem az elharapózott romlottság egyes részleteit. Gonoszság, bűn, érzékiség található a magas polcokon is. A gyülekezetben, noha vallják, hogy megtartják Isten parancsait, ott is bűnösök és álszentek élnek. Nem
a próba és a szenvedés, hanem a bűn különíti el Istent népétől, ez fosztja meg
lelküket, hogy örvendezni tudjanak az Úrban, hogy őt dicsőítsék meg. A bűn
pusztítja el a lelket. Szombattartó családokban vétek és romlottság rejtőzik. Az
erkölcsi szennyeződés minden más gonoszságnál többet ártott, hogy megrontsa
az emberiséget. Riasztó mértékben gyakorolják azt, ami pedig mindennemű betegséget hoz az emberre. Még a nagyon kicsiny gyermekek, akik a nemi szervek
ingerlékenységével születtek, pillanatnyi enyhülést lelnek, ha babrálják nemi
szerveiket, ami csak növeli az ingerlékenységet, és a tett ismétlődéséhez vezet,
míg szokássá nem válik. Ez pedig együtt erősödik a növekedéssel. E gyermekeknek, akik általában véznák és alacsony termetűek, orvosságot írnak elő, kábítószeres gyógyszerrel tömik őket; de az erkölcstelen szokást nem szüntetik meg.
Az ok még attól megmarad.
A legtöbb szülő nem is sejti, hogy gyermekei egyáltalán ismernék ez erkölcstelenségeket. Sok esetben maguk a szülök bűnösek. Visszaéltek házastársi előjogaikkal, alantas vágyaik kielégítésével hizlalták magukban az állati szenvedélyt.
S amennyivel ezek erősödtek, annyival gyöngültek erkölcsi és szellemi képességeik. Az állati eltiporta a lelkit. A gyerekek már előrehaladott állati vonásokkal
születnek, mert a szülök jellemvonásait örökölték. Az érzékeny nemi szervek
természetellenes viselkedése izgalmat okoz. Könnyen izgalomba jönnek, s az
önkielégítésben találnak pillanatnyi enyhülést. Így a gonoszság egyre csak hatalmasodik. A szervezet kimerültsége észrevehető lesz. Az agy folyvást gyöngül,
az emlékezet hézagosabbá silányul. Az ilyen szülők gyermekei csaknem mindig
magától értetődőn fordulnak a titkos bűn undorító szokásához. A házasság szövetsége szent; mégis mennyi buja kéjelgést, bűnt leplez. Akik megengedhetőnek
tartják, mivel házasok, hogy állati szenvedélyek visszataszító gyakorlásával rontsák meg testüket, gyermekeikben állandósítják alantas útjukat. A szülők vétke
a gyermekekre hárult, mert a szülők jellemüknek romlott, érzéki vonásait adják
tovább nekik. Akik belerögződnek e lelket és testet pusztító erkölcstelenségbe,
azok ritkán nyugszanak meg, amíg barátaiknak is át nem adják a titkos vétek
terhét. A kíváncsiság ezzel feltámad, az erkölcstelenség tudása fiatalról-fiatalra
száll, amíg aligha találunk valakit, aki nem jártas ebben.
A ti gyermekeitek is nemi önkielégítést űztek, míg e visszaélés annyira ki
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nem merítette agyukat, különösen legidősebb fiatokét, hogy agyuk súlyos kárt
szenvedett. Elhalványult az ifjú értelem ragyogása. Elgyöngültek az erkölcsi és
szellemi erők; természetük alantas része pedig megerősödött. A fiad ezért utálja a vallásos dolgokat. Egyre veszít önuralmából, egyre kevésbé tiszteli a szent
dolgokat, egyre kevésbé becsüli a lelki természetű ügyeket. Ti környezeteteket
okoltátok ezért, de a valódi okra nem tapintottatok rá. El lehet mondani, hogy
fiatok az isteni helyett az ördög pecsétjét viseli magán. Jobban kedveli a bűnt, a
gonoszságot, mint a jóságot, tisztaságot, igaz tetteket. Siralmas állapot ez!
Az ilyen lealjasító szokás nem egyformán árt mindenkinek. Vannak gyermekek, akiknek nagyobbrészt már kifejlődött az erkölcsi ereje; akik csak az önkielégítést művelő gyermekekkel barátkozva lesznek beavatottak az erkölcstelenségbe. Ezek többször kedélybetegek, idegesek, gyanakvók lesznek. Nem mindig
vesztik el Isten tiszteletét, és nem tanúsítanak szembeszökő hűtlenséget a lelki
dolgok iránt. Időnként erősen szenvednek lelkiismeret furdalástól, aljasnak tartják magukat, és elvesztik önbecslésüket.
Fivérein és nővérem! Nem álltok tisztán Isten előtt. Nem teljesítitek kötelességeteket otthon, a családotokban. Nem tanítottátok fegyelemre gyermekeiteket. Súlyos mulasztást követtetek el, hogy megismerjétek és teljesítsétek Isten
akaratát. Ezért áldása sem nyugodott meg családotokon. E. testvér, önző voltál
és önző is vagy. Túl nagyra tartod magadat. Azt képzeled, hogy komoly alázat él
benned, de nem ismered magadat. Útjaid nem igazak az Isten előtt. Légköröd,
példád nem felel meg hitvallásodnak. Sokakban találsz hibákat; észreveszed, ha
elhajolnak az igazságtól, mégis vak vagy, mikor ugyanazt teszed.
E. testvérnő távol áll Istentől. A kegyelem nem csillapította le szívét. Mivel a
világot, s a világ dolgait szereti, nem lángol benne Isten szeretete. A ruhák és a
jó megjelenés szeretete távol tartják őt a jótól, s arra vezették, hogy ilyen hiábavaló dolgokra pazarolja figyelmét és szeretetét. Hitetlenség izmosodik folyvást
szívében, az igazság iránti szeretet pedig egyre csökken benne. Egyre kevésbé
látja vonzónak a valódi, egyszerű istenfélelem őszinte odaadását. A testvérnő
nem serkenti magában a keresztény erények növekedését. Nem kedveli az alázatot, sem az istentiszteleteket. Azok hibáit hozza fel kifogásul, akik bár állítják,
hogy szeretik az igazságot, mégis lelkiségük hiánya, fogyatékosságaik és bűneik
ürügyül szolgáltak számára a világot szerető beállítottságra. Azok eljárását figyeli, akik …-val álltak kapcsolatban, s akik előre tolakodtak, hogy vállalják a
gyülekezet terheit. Majd az ő helytelenségükkel igazolta a maga gyöngeségeit,
mondván, hogy ő sem rosszabb azoknál. Ez vagy az a jó hírnevű valaki ezt vagy
azt művelte. Neki is van annyi joga, mint másnak. Ezek és ezek sem tartják magukat szorosabban az egészség megújuláshoz, mint Ő. Húst esznek, bár jókora
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tekintélynek örvendenek a gyülekezetben. Ha ilyen példa áll előtte, megbocsáthatónak tartja, ha ő is ezt teszi.
Nem az első eset, amikor mások hibáival takargatják az Úr adta világosság
elhanyagolását. Az értelmesek szégyenkezhetnek, hogy nincs magasabb mértékük, mint tökéletlen, esendő emberek. Elég jó ürügynek tartják, ha a körülöttük élők eljárását követik, bármily tökéletlenek is azok, akiket követnek. Sokak
szemében az a döntő, hogy mit tesz valamelyik vezető testvérünk. Ha az eltér
az Isten tanácsától, a megszenteletlenek boldogan kapnak példáján, mentesnek
vélve magukat a korlátoktól. Ürügyre leltek; megszenteletlen szívük tobzódik
az örömben, hogy alkalmuk nyílik eleget tenni óhajaiknak, s lépésnyivel ismét
közelebb húzódnak a világ lelkületéhez, ahol szürcsölhetik a világi örömöket, kielégíthetik étvágyukat. Így nem a legegészségesebb ételeket tálalják asztalukra,
melyektől, tudják, tartózkodniuk kellene, hogy jobb egészségben őrizzék meg
magukat.
Mióta bevezettük az egészségügy megújulását, némelyek szívében egyre dúl
a harc. Úgy lázadoznak magukban, mint Izráel gyermekei az Egyiptomból Kánaánba vonulás idején, mikor korlátozott volt az étrendjük. Krisztus állítólagos
követői, akik egész életükben élvezeteiknek, önérdeküknek, kényelmüknek és
ínyencségüknek hódoltak, nem hajlandók megváltozni, s így Isten dicsőségére
élni. Nem készek követni csalhatatlan mintájuk önfeláldozását. A keresztények
tökéletes példaképet kaptak, őt kell követniük. Krisztus követőinek szavai és tettei az eszközök, melyeken át az igazság és szentség tiszta elvei a világ elé tárulnak. Krisztus követői a föld sója, a világ világossága.
E. testvérnő! El sem tudod képzelni, mennyi áldást veszítesz, amikor lelkiismereted mások hibáival takarózik; amiért elhanyagolod kötelességedet. Egyre
másokhoz méricskéled magadat. A mások görbe ösvényei, hibái, ezek a tankönyved. Holott mások tévedései, balgaságai és bűnei nem csökkentik Isten iránti
engedetlenséged bűnös voltát. Sajnáljuk, hogy a lelkiség s valódi istenfélelem
hiánya segítség helyett akadályok voltak azokban, akiknek erősségednek kellene
lenniük önszereteted, büszke szíved, hiúságod; s a világiak kedvelésének legyőzésében. Ki se fejezhetjük sajnálatunkat, hogy akiknek lemondó kereszténynek
kellene lenniük, ily távol állnak a mérték megütésétől. Akiknek állhatatosnak
kellene lenniük, s bővelkedniük kellene a jócselekedetekben, azokat Sátán elgyöngíti, mert messze távol maradnak Istentől. Így nem nyerik el Isten kegyelmének erejét, mellyel legyőzhetnék gyöngeségeiket, s döntő győzelmeket nyerve Istentől, mutatnák az utat, az igazságot és az életet a gyöngébb hitűeknek.
Leginkább annak látványa kedvetlenített el, hogy akik mögött hosszú évek tapasztalata áll az Úr ügyében, állhatatlanságukkal megfosztják magukat az erőtől.
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Az ellenfél csaknem minden támadásnál elbolondítja őket. Isten megerősítette
volna őket, mint őrhelyükön álló, hű őröket, hogy védelmezzék az erődöt, ha a
tőle nyert világosságban jártak volna, ha állhatatosan teljesítették volna kötelességüket, ha igyekeztek volna megismerni és teljesíteni Isten akaratát. Az ellenfél
kétségkívül félrevezeti ügyeskedéseivel e kötelességmulasztó embereket, s elhiteti velük, hogy nagyjából mégis rendben az ügyük. Mert nem követtek el súlyos,
égbekiáltó bűnt, s végeredményben az igaz alapon állnak, ezért Isten elfogadja
fáradozásukat. Nem látnak nagyobb vétket, melyből meg kellene térniük, olyan
bűnt, mely különösebb megalázkodásra, bűnvallomásra, szívük megszaggatására kötelezné őket. Elámítottságuk valóban súlyos, mikor az istenfélelem látszatát
annak erejével tévesztik össze; mikor azzal áltatják magukat, hogy gazdagok,
és semmire sincs szükségük. Méroz átka nyugszik rajtuk. „Átkozzátok Mérozt,
mond az Úr követe – átkozva átkozzátok annak lakosait! Mert nem jöttek az Úrnak segítségére. Az Úrnak segélyére vitézei közé” (Bír 5:23) a hatalmasok ellen.
Nővérem, ne mentegesd hibáidat, csak, mert mások helytelenül járnak el.
Isten napján úgysem mersz előhozakodni az ürüggyel, hogy azért nem alakítottál mennyei jellemet, mert mások bűnösök voltak. Attól még súlyos marad a
bűnöd. Mind őket, mint téged, ha megmaradsz jelen alkalmatlanságodban, elválasztanak Krisztustól, el az Úr jelenlététől, dicsősége hatalmától, és Sátánnal s
angyalaival együtt örök pusztulással büntetnek meg.
Az Úr eléggé gondoskodott, hogy az útfélre ne ess, ha őt keresed, ha követed
a tőle nyert világosságot. Isten igéjét adta lámpásul lábad elé, világosságul az
ösvényedre. Ha elbuksz, csak azért buksz el, mert nem kérdezted meg vezetődet
– Isten szavát, s nem tetted a becses igéket életed szabályává. Isten nem embereket állított eléd példaképül, bármilyen jó, s látszólag kifogástalan az életük.
Ha úgy viselkedsz, mint mások, ha őket követed, végül kizárnak majd a szent
városból, azzal a hatalmas sokasággal együtt, mely azt tette, amit te. Akik azt a
példát követték, melyet az Úr nem hagyott rájuk. S akik éppúgy elvesztek, amint
te is elveszett leszel.
Amit mások tesznek most, vagy a jövőben, nem csökkenti felelősségedet,
sem bűnös voltodat. Példát állítottak elénk – hibátlan életet, melyet a lemondás
és önzetlen jótettek jellemeztek. Ha hátat fordítasz a helyes, tökéletes mintának,
s tökéletlent választasz helyette, amiről Isten szava félreérthetetlenül kijelenti,
hogy kerüljük, viselkedésed elnyeri méltó büntetését; akkor csőd lesz az életed.
Az …-i gyülekezet tisztátalanságának egyik legfőbb oka, hogy egymáshoz méricskélik, egymással hasonlítgatják össze magukat. Kevesen vannak, akik a lélek
életerős elvével rendelkeznek, és kizárólag Isten dicsőségéért fáradoznak. …-ban
sokan nem akarják hagyni, hogy Isten az ő kijelölt útján mentse meg őket. Nem
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veszik maguknak a fáradtságot, hogy félve-remegve műveljék üdvösségüket.
Nem tesznek szert lelki tapasztalatra, egyéni lelki életre. S ahelyett, hogy iparkodnának egyéni igyekezettel tapasztalatra szert tenni, kockázatot vállalnak. Másokra támaszkodnak, mások lelki életében bíznak. Nem akarnak maguk virrasztani,
imádkozni Istenért, s csakis őérte élni. Kényelmesebb önzésüknek hódolniuk.
Az …-i gyülekezet tele van visszaeső bűnössel. Ne is álmodjanak felvirágzásról, míg, akik Krisztus nevéről nevezik magukat, gondosan el nem hagynak minden vétket; míg meg nem tanulják elutasítani, ami gonosz, s a jót választani.
Isten elvárja, hogy folyvást virrasszunk, imádkozzunk; mert az ördög csapdát állított ösvényünkre, s akkor bukunk belé, amikor és ahol a legkevésbé számítunk
rá. Ha nem virrasztunk és imádkozunk abban az órában, az ellenség fogságba
ejt, és súlyos veszteség ér bennünket.
Mily nagy felelősség nyugszik rajtatok, szülőkön! Mily kevéssé érzitek át a teher súlyát! Szívbeli büszkeség, a kérkedés szerelme, romlott étvágyatok kielégítése köti le gondolataitokat. Előbb is ezeket melengettétek, ezért nem vettétek
észre a besurranó ellenséget. Az pedig kitűzte lobogóját házatokra, s a maga
visszataszító mását nyomja gyermekeitek jellemére. Benneteket meg annyira
megvakított e világ istene, annyira eltompította belül a lelki és isteni dolgokat,
hogy észre sem vettétek, mekkora előnyökhöz jutott az ellenfél, sem hogy odabenn, családotokban áskálódik.
Ti hoztátok világra gyermekeiteket, nekik nem volt beleszólásuk, hogy megszülessenek-e. Magatok vállaltátok jelentős mértékben a felelősséget jövő boldogságukért, örök jólétükért. A ti vállatokon nyugszik a teher, akár tudatában
vagytok, akár nem, hogy Istennek neveljétek őket, hogy féltékenyen őrködjetek
a nyakas-szívós ellenség legelső közeledése ellen, hogy készen álljatok zászlót
bontani ellene. Építsétek fel gyermekeitek köré az ima és a hit erődítését, de lankadatlanul virrasszatok is felettük. Pillanatnyi biztonság sincs Sátán támadásától.
Nincs idő, mikor megpihenhetnétek éber és szorgos igyekezetetektől. Pillanatra sem szunnyadhattok el őrhelyeteken. A lehető legsorsdöntőbb harcot vívjuk.
Örök létünk fordul a kockán. Életre-halálra megy mind ti, mind gyermekeitek számára. Egyedüli biztonságtok, ha megtöritek szíveteket Isten előtt, s kisgyermekként keresitek a mennyek országát. Ha folytatjátok előbbi utatokat, sehogy sem
győzhettek e harcban. Jelenleg nem álltok közel a mennyek országához.
Némelyek nem vallják Krisztust, mégis közelebb állnak Isten országához,
mint sok …-i hitvalló szombattartó. Nem őriztétek meg magatokat Isten szeretetében, s gyermekeiteket sem neveltétek az Úr félelmére. Nem tanítottátok,
tanítjátok őket szorgalmasan az igazságra, mikor felkeltek, mikor asztalhoz ültök,
mikor útra keltek, mikor hazatértek. Nem fékezitek meg őket. Mások gyermekeit
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figyelitek, s azzal vigasztaljátok magatokat, hogy a tieitek sem rosszabbak azoknál. Ami talán igaz is. Hanem a mások hanyagsága nem csökkenti Isten követelményeinek erejét, melyeket különösen ti, a szülők szívére kötött. Azt a kötelességet hárította rátok, hogy neki neveljétek gyermekeiteket, mert üdvösségük
javarészben gyermekkori nevelésüktől függ. Senki sem vállalhatja helyettetek e
felelősséget, mert a tietek, – kizárólag, teljesen a tietek, a szüleiké. Igénybe vehettek mindennemű segítséget, hogy segédkezzenek a komoly és fontos munkában; de miután mindezt megtették, az emberi eszközök felett még mindig
van hatalom, mely veletek fog fáradozni az eszközökön át, melyeket előjogotok
igénybe venni. Isten segítségetekre fog sietni, hatalmára bizton számíthattok.
Isten ereje végtelen. Bár az emberi eszközök csődöt mondhatnak, Isten mégis
tud általuk és bennük munkálkodni.
Kötelesség vár rátok: szedjétek rendbe családotokat. A tiszta, ártatlan angyalok nem lelik örömüket olyan házba térni be, ahol oly sok gonoszság folyik.
Elaludtatok őrhelyeteken. Jelentéktelen ügyek kötik le figyelmeteket, a fontosabbakat pedig hanyagoljátok. Legfőbb kötelességetek, hogy keressétek Isten
országát és annak igaz tetteit, akkor tietek az ígéret: ezeket is megkapjátok. E
téren követtetek el hibát a családotokban. Ha az aggasztott volna, hogy ti és a
tieitek be tudjanak menni a szoros kapun, akkor lelkiismeretesen összegyűjtöttetek volna minden egyes fénysugarat, melyet az Úr ösvényetekre ragyogtatott.
Akkor azokat ápoltátok, azok szerint jártatok volna.
Lebecsültétek az egészség megújulás fényét, melyet az Úr kegyelmesen
nyújtott nekünk. Nagy kedvetek lett volna fellázadni ellene. Nem láttátok be
fontosságát, nem ismertétek fel, miért is kellett volna befogadni. Nem akarózott kordába szorítani étvágyatokat. Nem láttátok be, hogy Isten bölcsessége
gyújtott fényt, hogy korlátozzuk falánkságunkat. Annyit láttatok csak, hogy nem
kényelmes megtagadnotok ínyencségeteket. Az Úr fényt hagyott ragyogni ránk
eme utolsó napokban, hogy a homály és sötétség, mely a múlt nemzedékek bűnös kívánságainak kielégítése miatt egyre sűrűsödött, bizonyos fokig eloszoljon,
s hogy a gonoszságok láncolatának, ami a féktelen evés és ivás következménye,
határt szabjon.
Az Úr bölcsessége olyan helyzetbe akarta hozni népét, ahol lelkületükkel és
cselekedeteikkel el tudnak különülni a világtól, hogy gyermekeik ne sodródjanak
oly könnyen a bálványimádásba, ne szennyeződjenek be korunk uralkodó romlottságaitól. Isten terve, hogy mind a hívő szülők, mind gyermekeik Krisztus élő
képviselőiként, az örök élet örököseiként szálljanak síkra. Aki az isteni természet
részese lesz, az elmenekül a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Akik viszont étvágyaik bűnös kielégítésébe merülnek, azoknak
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lehetetlen eljutni a keresztény tökéletességre. Addig képtelenek lesztek felébreszteni gyermekeitekben az erkölcsi fogékonyságot, míg gondosan meg nem
válogatjátok az élelmüket. Az asztal, melyet a legtöbb szülő gyermekeinek terít,
csapdának bizonyul a gyermekek számára. Nem egyszerű az étrendjük, és az
élelmet sem készítitek el egészségesen. Az étel gyakran nehéz, lázat keltő, és
hajlamos zavarni és izgatni a gyomor érzékeny bevonatait; ez erősíti az állati
tulajdonságokat, ezek ragadják magukhoz a kormány kereket, – s az erkölcsi és
szellemi erők elsorvadnak, s az alantasabb szenvedélyek szolgái lesznek. Tanuljátok meg, hogyan kell bevezetni az egyszerű, mégis tápláló étrendet. A húsételek, nehéz torták és bármilyen fűszerrel készített hájas-olajos sütemények
semmi esetre sem a legegészségesebb és legtáplálóbb ételek. Tojást se egyetek,
mert árt gyermekeiteknek. Az egyszerűen elkészített gyümölcsök és gabonafélék a legegészségesebbek, a legtáplálóbbak a testnek, s a szellemi képességeket
sem bénítják meg.
Nagyon fontos a test és a higgadt gondolkodás számára a rendes időben tálalt
étkezés. Gyermekeitek csakis a rendszeres étkezésnél egyenek. Ne engedjétek,
hogy eltérjenek e szabálytól. Mikor te, kedves E. testvérnő, távol vagy otthonról,
nem ellenőrizheted e fontos dolgokat. Idősebb fiad már egész szervezetét elernyesztette, és idült betegség alapjait fektette le. Második gyermeketek gyorsan
követi lábnyomát, s egyetlen gyermeketek sincs biztonságban e gonoszságtól.
Lehet, hogy gyermekeitek nem mondják meg az igazat szokásaik felől. Akik
titkos bűnt művelnek, hazudni és ámítani is fognak. Gyermekeitek félrevezethetnek titeket, mert magatok sem álltok úgy, hogy észrevegyétek, ha orrotoknál fogva próbálnak vezetni. Annyi ideje vakított el az ellenfél; hogy alig marad
sugárnyi világosságtok, hogy felismerjétek a sötétet. Fontos, komoly és súlyos
kötelesség vár rátok, melyhez azonnal hozzá kell fognotok – szedjétek rendbe
mind szíveteket, mind családotokat. Egyedüli biztos út, ha azonnal két kézre
fogjátok a dolgot. Ne ringassátok magatokat a tévhitben, hogy túlzott megvilágításban tárom elétek az ügyet. Semmit sem színeztem ki. Olyan tényeket állapítottam csak meg, melyek kibírják az ítéletpróbáját. Ébredjetek, ébredjetek fel!
Erre kérlek most, mielőtt késő lenne, hogy helyrehozzátok a helytelenségeket,
mely miatt ti is, gyermekeitek is elpusztulnátok a végső romláskor. Lássatok komoly kötelességeitekhez, vegyetek igénybe minden egyes fénysugarat, amit ös�sze tudtok szedni; melyek már eddig ösvényetekre ragyogtak, de melyeket nem
becsültetek meg. Most ragyogó sugarak segítségével lássatok életetek és jellemetek alapos megvizsgálásához, mintha Isten ítélőszéke előtt állnátok. „Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek” (1Pt 2:11), szól az apostol tanácsa. Erkölcstelenség és romlottság burjánzik
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mindenfelé, s ha nem áll rendelkezésetekre emberi erőnél nagyobb hatalom,
szembeszegülnetek a gonoszság ekkora árjával, le fog győzni titeket, elseper a
kárhozat sodrával. Megszentelődés nélkül egy ember sem láthatja meg Istent.
Az Úr próbálja és vizsgáztatja népét. Isten angyalai figyelik a jellem alakulását, mérik az erkölcsi értéket. A próbaidő már-már véget ér, s ti nem álltok
készen. Jaj, bárcsak lelketekbe égne az intés szava! Készüljetek! Készüljetek fel!
Dolgozzatok, míg nappal van, mert eljön az éj, mikor senki sem munkálkodhat.
Rövidesen elhangzik a parancs: aki szent, legyen még szentebb, aki tisztátalan,
csak tisztátalankodjék. Mindnyájunk sorsa felett ítélkezni fognak. A föld roppant
sokaságából néhányan, igen, csak néhányan menekülnek meg az örök életre, de
a sokaságokat, akik nem tökéletesítették lelküket az igazság iránti engedelmesség által, azokat a második halálra szánják. Jaj, Megváltóm, mentsd meg véred
megváltottait – ez szívem kínos könyörgése.
Nagyon féltelek, de sok mást is, akik …-ban vallják az igazságot. Jaj, vizsgáljátok meg, vizsgáljátok szorgalmasan a szíveteket, és végezzetek alapos munkát
az ítéletre. Vérzik a szívem, mikor eszembe jut, hogy a szombattartó szülők hány
gyermeke rombolja titkos bűnnel lelkét és testét. Olyan család lakik közelemben,
akiknek a teste, de szellemi gyöngesége is bizonyítja, hogy gonosz szokásoknak
hódolnak. E gyermekek a közvetlenül kárhozatba vezető úton járnak. Magukat is
lealjasítják, de másokat is megtanítanak erre az erkölcstelenségre. A legidősebb
fiú testileg és szellemileg is satnya lett, mert ebbe a szokásba merült. Ami kis
értelme megmaradt, az is alacsonyrendű. Ha soká folytatja aljas szokását, végül
teljesen meg fog zavarodni. A felnőtt gyermekek bűnös tette borzalmas rossz, és
a következményei is borzalmasak lesznek, mert erőtlenné teszik a szervezetet,
s legyengítik a gondolkodást. De akik már azelőtt rákapnak erre, mielőtt felnőnek, ott szembeszökőbb a gonoszság következménye, s a hatásaiból kigyógyulás
is sokkal reménytelenebb. Törékeny és megroppant lesz a testalkatuk; az izmok
petyhüdtek, szemük összehúzódik, és olykor meg is duzzad; az emlékezetük is
csapnivaló, olyan, mint a szita, képtelenek tanulásra összpontosítani figyelmüket.
Az ilyen gyermekek szüleinek ezt tanácsolom: Azért hoztátok világra gyermekeiteket, hogy a társadalom átka legyenek? Féktelenek, szenvedélyesek, civakodók és gonoszkodók. Másokat is csak megrontanak. Rajtuk apjuk jellemének,
alantas szenvedélyeinek lenyomata. Az ő lobbanékony, erőszakos természete
tükröződik bennük. E szülőknek régen vidékre kellett volna költözniük, – megszakítva kapcsolatukat azok társaságával, akiktől semmi jót sem tanulnak, hanem csak ártalmukra vannak. A gazdaságban való szüntelen, erejükhöz mért
foglalkoztatottság áldásnak bizonyult volna a gyermekeknek, mert kevesebb
alkalmuk lenne visszaélni testükkel, vagyis nemi önkielégítésre. Azt is megakaBIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (390-411. old.) ÉRZÉKISÉG A FIATALOKBAN
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dályozná, hogy sok más fiatalt beavassanak e pokoli szokásba. A munka komoly
áldás a gyermekeknek, különösen, akik gondolatai természettől az erkölcstelenségre és romlottságra hajnak.
E gyermekek több erkölcstelenséget terjesztettek …-ban, mint az istenfélelmet valló lelkipásztorok és egyháztagok egyesült ereje ellensúlyozni bírna.
Sokan, akik gyermekeitekről vettek példát, inkább elkárhoznak, mintsem uralkodjanak szenvedélyeiken, mintsem abbahagyjak az erkölcstelen bűnözést.
Egyetlen romlott ember rövid időn belül több rossz magot tud elvetni, mint
amennyit sokan mások egész életük folyamán ki bírnának gyomlálni. Gyermekeitek szállóigévé váltak az igazság káromlóinak ajkán. A szombattartók gyermekei
általában rosszabbak, mint a világiak gyermekei. Kevesebb bennük a kifinomultság, sekélyesebb a maguk megbecsülése. F. testvér maga sem szerez tisztességet Isten ügyének. Indulatos természete, és általában a légköre nem felemelő,
hanem züllesztő. Tapintat hiánya és durvasága szégyent hoz Isten ügyére. Jobb
lett volna az igazság ügyének, ha régen kevésbé fontos helyre mozdították volna
el e családot, ahol elszigeteltebben éltek volna, s kevésbé rontották volna a levegőt. A gyerekek az igazság fényében nőttek fel, több kiváltságnak örvendezve,
mint a legtöbb gyermek. Mégis ez a huzamos idő sem vált javukra, hanem csak
egyre inkább megkeményedtek a romlottságban. Távozásuk áldást jelentene
a gyülekezetnek, a közösségnek, s az egész családnak. A földművelésnél űzött
szüntelen foglalatosság áldást jelentene apának és gyermekeinek, ha javukra
fordítanák a mezei életet.
Láttam, hogy G. testvér családja is komoly megújulásra szorul. H. és I. mélyen
belemerült a nemi önkielégítés bűnébe. Különösen H., aki már annyira ment e
bűn gyakorlásában, hogy szellemi élete súlyosan megszenvedte. Meggyöngült a
látása, és más betegség keríti hatalmába. Az ördög csaknem teljesen eluralkodott e szegény fiúnak a gondolkodásán, szülei mégsem virrasztanak, hogy felismerjék a gonoszságot és következményeit. A fiú gondolkozása megromlott,
lelkiismerete kőkemény lett, erkölcsi fogékonysága megbénult, s könnyű préda
lesz, hogy rossz barátok bűnre és gonoszságokra vigyék. G. testvér és testvérnő, kérve-kérlek, rázzátok fel magatokat. Nem fogadtátok be, nem követitek az
egészség megújulást. Ha határt szabtatok volna falánkságotoknak, sok felesleges munkától és költségtől megkíméltétek volna magatokat; s ami hallatlanul
fontosabb, jobb egészségben, a szellemi erő magasabb fokán őriztétek volna
meg magatokat, hogy így meg tudnátok becsülni az örök igazságokat. Most
kevésbé ködös lenne az agyatok, hogy mérlegeljétek az igazság bizonyítékait.
Felkészültebbek is lennétek, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket. Élelmetek nem az egyszerű és egészséges minőségű,
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mely a legkitűnőbb vért fejlesztené. A romlott vér kétségkívül elhomályosítja az
erkölcsi és szellemi képességeket, másrészt feltámasztja, erősíti természetetek
alantasabb szenvedélyeit. Egyikőtök sem engedhet meg magának lázkeltő étrendet, mert megsínyli a testetek, de a ti, és gyermekeitek lelki élete is.
Olyan élelmet táraitok fel, mely leterheli az emésztőszerveket, fellármázza
az állati szenvedélyeket, és inát szakítja az erkölcsi és szellemi képességeknek.
A nehéz ételek, és a hús nem szolgál javatokra. Ha tudnátok, milyen a hús, amit
esztek, ha élve látnátok az állatokat, melyekből a húst kimúlt korukban hasítják,
undorodva fordulnátok el a húsételektől. Az állatok, melyeket megesztek, gyakran annyira kórosak, hogy ha magukra hagynák őket, maguktól kimúlnának. De
még mikor bennük az élet lehelete, lemészárolják, és piacra viszik őket. A lehető
legártalmasabb nedveket és mérgeket veszitek be közvetlenül a szervezetetekbe, s még csak nem is tudtok róla. Odáig vagytok a hasatokért. Még ezután kell
megtanulnotok a leckét: „Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent az Isten dicsőségére műveljetek” (1Kor 10:31).
Krisztus szerelmére kérlek, szedjétek rendbe házátok táját és szíveteket.
Hadd emeljen fel, és szenteljen meg titeket lelkestől, testestől a mennyei igazság. „Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen
vitézkednek” (1Pt 2:11). G. testvér, olyan az étrended, hogy az alantas szenvedélyeket korbácsolja fel benned. Nem uralkodsz testeden, mint kötelességed lenne, hogy Isten félelmében műveld üdvösségedet. Feltétlenül megtartóztatónak
kell lenned az étkezésben, mielőtt türelmes ember lehetnél. Ne feledd, hogy
jelentős mértékben átadtad gyermekeidnek jellemed lenyomatát. Ügyelj magadra, ne légy nyers, szigorú, türelmetlen. Bánj velük határozottan, mégis türelmesen, szeretettel, szánakozva, amint Jézus is bánik veled. Rágd meg szavaidat,
mielőtt. gáncsoskodni kezdenél. Viseld őket türelemmel, mégis tarts fegyelmet.
Ezt nagyon elhanyagoltad. Nem fegyelmezted őket helyesen, mivel magadon
sem uralkodtál eléggé. Mindkettőtöknek hatalmas javulást kell elérnetek.
G. testvér, ha erőről erőre haladtál volna, követve az Úr adta fényt, mára
az Úr az igazságos tettek eszközéül választott volna ki. Mert tehetségekkel és
képességekkel rendelkezel. Isten dicsőségére tudnál dolgozni; de nem adtad át
magad teljesen Istennek. Jaj, bárcsak legalább most törekednél a szelídségre,
keresnéd Krisztus igaz tetteit, hogy elrejthessen majd tüzes haragjának napján.
Szeretett fivérem, nővérem, lássatok egyesült erővel a megújuláshoz, és szorgalmasan rendezzétek gyermekeitek nevelését. G. testvérnő túl elnéző; mégis
együttes erővel és szeretettel még most is sokat elérhetnétek, hogy szívetekhez
kössétek gyermekeiteket, s megtanítsátok őket a jó, a helyes útra. Kötelesség
vár rátok, hogy rendezzétek mind szíveteket, mind családotokat. Műveljétek az
BIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (390-411. old.) ÉRZÉKISÉG A FIATALOKBAN
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egy akarattal végzett tetteket. Isten Lelkének átalakító ereje hatalmas munkát
tudna elvégezni mindkettőtökért, egyesíteni tudja szíveteket, és iparkodásotokat, hogy javuláson munkálkodjatok családotokban. Szűnjék meg minden nyafogás, zúgolódás, lobbanékony idegeskedés, mert mindkettőtöket elgyöngít. Jó
légkörötöket is tönkre teszi, melyre pedig szükségetek van, ha eredményesen a
menny számára akarjátok nevelni gyermekeiteket.
Jelenleg az ellenségé a csatamező. Szegény gyerekeitek is az ő foglyai. Ő uralkodik gondolataikon, ő kényszeríti alantas szintre őket. Erkölcsi érzékeik megbénultak. Nemi önkielégítést űznek, s még büszkélkednek is vétkeikkel. Az ilyenek
egész negyedet vagy közösséget mérgezhetnek meg, s erkölcstelen hatásuk veszélybe sodor mindenkit, aki az iskolában érintkezik velük. Gyermekeitek mind
testükben, mind gondolkodásukban romlottak. A bujaság nyomta rájuk a pecsétjét. Beszennyezte, alaposan beszennyezte őket a bűn. Az állati tulajdonságok domborodnak ki bennük, az erkölcsi és szellemi vonások meg nagyon elhalványodnak. Az alantas szenvedélyek a gyakorlással erősödnek, lelkiismeretük
pedig érzéketlen, kiégett lesz. Ezt műveli a bujaság az ember szellemi erőivel.
Akik átadják magukat a rombolásnak, hogy tönkretegyék testüket és gondolkodásukat, azok nem állnak meg ennél. Végül csaknem bármilyen bűnre készen
állnak, mert eltompul a lelkiismeretük. A szülők félig sem döbbentek még rá,
mekkora felelősséget vállalnak, mikor gyermekeket hoznak a világra. Nem teljesítik a kötelességüket. Nem tanítják meg gyermekeiket, hogy mennyire bűnösök
ezek a veszélyes, erénypusztító szokások. Míg csak a szülők fel nem ébrednek, a
gyermekek reménytelen helyzetben maradnak.
Megemlíthetnék sok más esetet, de nem teszem, csak egypár példát hozok
fel. J. igen veszélyes barát, mert ő is hódol e gonosz szokásnak, és mert rossz
hatással van a többiekre. Isten kegyelme nem hat el szívére. Jó esze van; apja
azt remélte, hogy ez majd kiegyensúlyozza. Noha a szellemi képesség magában
még nem szavatolja az erkölcsi fölényt. A vallásos elv hiánya romlottá teszi szívét, helytelenségei felől meg sunyivá. Csak romlást visz magával mindenüvé.
Hitetlen elvei vannak, sőt dicsekszik is hitetlenségével. Mikor a magakorúakkal
vagy fiatalokkal van, bennfentesen beszél a vallásos dolgokról, kigúnyolja, fitymálja az igazságot, a Bibliát. Ez a tetetett tudás pusztító hatással van a romlott
gondolkodásra. Arra viszi a fiatalokat, hogy szégyelljék az igazságot. Messzire
el kell kerülni az ilyen társaságot, hiszen ez az egyedüli biztos út. Fiatal lányok
rajongnak ez ifjú társaságáért. A magukat kereszténynek vallók közül is kedvelik
a társaságát.
K. olyan ifjú, akit, ha megfelelő légkörrel vennék körül, meg lehetne nevelni. Jó példaképre van szüksége. Ha a fiatalok, akik Krisztust vallják, tisztességet
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szereznének az Úrnak életükkel, akkor olyan légkört teremthetnének, mely ellensúlyozná az olyan ifjak romboló hatását, mint J. De a fiatalok általában nem
vallásosabbak azoknál, akik sosem nevezik magukat Krisztus nevéről. Nem hagyták abba a bűnözést. Az ilyen éles eszű, értelmes fiú, mint amilyen J., hatalmasan tud hatni a rossz irányban. Ha erény és becsület uralkodna gondolkodásán,
jelentős erő lenne a jóra; de ha a romlottság ragadja magához benne a gyeplőt,
akkor felmérhetetlen pusztítást végez barátaiban, és kétségkívül kárhozatba
fogja süllyeszteni őket. A megromlott éles ész igen rossz szívet teremt. A ragyogó ész; ha Isten Lelke szenteli meg, rejtett hatalmat gyakorol, és fényt meg tisztaságot sugároz mindazokra, aki a megszentelődésnek ilyen boldog birtokosával
érintkezik.
Ha az olyan szellemi képességű ifjú, mint J, átadná szívét Krisztusnak, az kétségkívül üdvösséget jelentene számára. A színtiszta vallástól egészséges vágányra siklana a gondolkodása. Szellemi és erkölcsi képességei erőre élednének, és
kiegyensúlyozottak lennének. Az Isten kegyelme által megvilágított lelkiismerete éber és tiszta lenne, az uralkodna az akaratán és kívánságain, őszinteségre,
és egyenességre vezetne életének minden tettében. Ez a fiú a vallás elvei híján
alattomos, gálád, ravasz lesz a rosszban, s azokat is megmérgezi, akik érintkeznek vele. Egész ifjúságunkat figyelmeztetem, hogy ha J. továbbra is megveti az
igazságot és a Bibliát, akkor óvakodjanak tőle. Lehetetlen elég elővigyázatosnak
lennetek a társaságában.
Mivel L. is e két fiúval barátkozik, akik nem a helyes légkört lehelik, őt is
megrontják. J. és K. nem a megfelelő barát számára, mert könnyen hatni lehet
rá a helytelen irányban – s a hely sem a legmegfelelőbb neki. Erkölcstelenek a
szokásai; nemi önkielégítést űz. Ezért, de meg a rossz barátok miatt is, meggyöngül benne az a kívánság, hogy erényes jellemet alakítson, végül pedig biztosítsa
magának a mennyet. A halhatatlanságra vágyó ifjak torpanjanak meg a lejtőn,
ne tűrjék meg magukban a szennyes gondolatot vagy tettet. A szennyes gondolatok szennyes tettekre vezetnek. Ha Krisztusról elmélkednek, gondolataik távol
állnak majd minden tisztátalan tettekre vezetőtől. Ha emelkedett tárgyak körül
forog, megerősödik a gondolkodásuk. Ha szent és tiszta vágányokra szoktatják,
akkor egészséges és életerős lesz. Ha lelki dolgokról való elmélkedésre neveljük magunkat, akkor majd magától értetődőn is arra fordul. De a gondolkodás
mennyei dolgok iránti vonzódását csakis az Istenbe vetett hit gyakorlásával érhetjük el, és ha komolyan, alázatosan őrá támaszkodunk az erőért és kegyelemért, mely bármilyen vészhelyzetben elégséges lesz.
Csakis komoly igyekezettel és szilárd elvekkel juthatunk el tiszta életre, isteni
mintára alakított jellemre. Aki ide-oda ingadozik, képtelen lesz eljutni a kereszBIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (390-411. old.) ÉRZÉKISÉG A FIATALOKBAN
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tény tökéletességre. Az ilyeneket lemérik a mérlegen, és híjával találják őket. Az
ellenség, mint ordító oroszlán szertejár, keresi, kit nyeljen el. Minden gyanútlan
fiatalon kipróbálja aljas csapdáit. Biztonság csakis Krisztusban lelhető. Kizárólag
az ő kegyelmével tudjuk visszaverni az ellenfelet. Sátán azzal maszlagolja a fiatalokat, hogy bőven van idő, hogy most az egyszer és nem többet, belemerülhetnek az erkölcstelenségbe és bűnbe; de az az egy bűnös kielégülés egész életüket
megmérgezi. Egyszer se merészkedjetek tiltott területekre. Ezekben a gonoszság
miatt veszedelmes napokban, mikor mindenfelől a bujaságra és romlottságra
csalogató csábítás leselkedik, a fiatal emelje égre őszinte, szívből jövő kiáltását:
„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját?” (Zsol 119:9.) S bárcsak nyitva
lenne a füle, bárcsak hajlana a szíve, hogy engedelmeskedjék a feleletben rejlő
utasításnak: „Ha nem a te beszédednek megtartása által.” A szennynek ebben a
korában a fiatalok egyedüli biztonsága, ha Istenben bíznak. Isten segítsége nélkül képtelenek lesznek uralkodni emberi szenvedélyeiken és vágyaikon. Krisztusban rejlik a kellő segítség, mégis mily kevesen fordulnak hozzá segítségért. Jézus
mondta, mikor a földön járt „Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.”
(Jn 5:40.) Krisztus által bárki győzedelmes lehet. Az apostollal elmondhatjátok:
„De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett”
(Rm 8:37.) S ismét: „Megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg
másoknak hirdetem az igét, magam méltatlanná ne váljak.”
Azért írtam le elég részletesen E. testvér és családja esetét, mivel sok család
állapotát szemlélteti. Isten azt akarja, hogy a többi családok is vegyék úgy, mintha személy szerint az ő épülésükre írtam volna. Számos más példát is hozhatnék
fel, de már eleget megneveztem. Általában a fiatal lányok sem mentesek a nemi
önkielégítés bűnétől. Ezt a szokást gyakorolják, s így tönkreteszik a szervezetüket. Némelyek, akik most érik el a felnőtt nők korát, az agybénulás veszedelmében forognak. Erkölcsi és szellemi erőik máris elgyöngültek és eltompultak.
Közben az állati szenvedély ragadja el a kormánykereket, s rontja meg testüketlelküket. A fiatalok, akár férfiak, akár nők, nem lehetnek keresztények, hacsak
teljesen abba nem hagyják ezt a pokoli, testet-lelket pusztító gonoszságot.
Sok fiatal mohón kap a könyveken. Összeolvasnak mindent, ami kezük ügyébe kerül. Izgalmas szerelmes történetek és tisztátalan képek rombolón hatnak
rájuk. Sokan habzsolva falják a regényeket, s képzeletük beszennyeződik tőle.
Vándor árusok gyakran árulják meztelen nők képeit eladásra. Ezek a visszataszító képek ott találhatók a fényképészeknél és a képkereskedők falain is. Olyan kor
ez, amikor romlottság burjánzik mindenfelé. Olvasással és a képek nézegetésével korbácsolják fel a szemek kívánságát, a romlott szenvedélyeket. A képzeleten át megrontják szívüket. Örömet lelnek oly jeleneteken való elmélkedésben,
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melyek felrázzák a közönségesebb, alantasabb szenvedélyeket. Ezek a disznó képek, romlott képzeleten át nézve, megrontják az erkölcsöket, s meggyöngítik az
elámított, megbabonázott embereket, hogy érzéki szenvedélyeik közé vessék a
gyeplőt. Ezt követik a bűnök, melyek az állat színvonalára züllesztik, végül pedig
a kárhozatba taszítják az Isten mására teremtett lényeket. Kerüljétek a tisztátalan gondolatokat ébresztő dolgok olvasását és nézegetését. Ápoljátok inkább
erkölcsi és szellemi erőiteket. Ne engedjétek, hogy e nemes erőket elgyöngítse,
s megrontsa akár az igaz történetek sok olvasása is. Tudok erős szellemi képességekről, melyeket kilendített egyensúlyából, és részben megbénított a mértéktelen olvasás.
Kérem a szülőket, ellenőrizzék gyermekeik olvasmányait. A sok olvasás csak
ártalmukra van. Különösen azokat a folyóiratokat és újságokat tartsátok távol
tőlük, amelyek szerelmes történeteket közölnek. A fiataloknak lehetetlen egészséges gondolkodásra és helyes vallásos elvekre szert tenni, ha nem szeretik olvasni Isten szavát. Ebben találjuk a legérdekesebb történetet, ez jelöli ki a Krisztus általit üdvösség útját. Ez vezeti el őket a magasztosabb és jobb életre. Ha
nem rontották volna meg képzeletüket a kitalált, izgató történetekkel, akkor ezt
tartanák a leg érdekfeszítőbb könyvnek. Nektek, akik Uratok második eljövetelét várjátok, hogy elváltoztassa, és a maga dicsőségére alakítsa át halandó testeteket, föltétlenül a viselkedés magasztosabb síkjára kell feljönnötök. Magasztosabb szempontokból kell fáradoznotok, mint eddig, máskülönben nem lesztek
azok között, akik végül elnyerik a halhatatlanság utolsó simításait.

<<< vissza a 7. tanulmányhoz
8. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA
APOSTOLOK TÖRTÉNETE, (381-387. old.) ÁTALAKULT ÉLET

János apostol élete példaképe az őszinte megszentelődésnek. Jézussal szoros
kapcsolatban eltöltött évei alatt mindig szívesen fogadta a Megváltó intéseit és
figyelmeztetéseit. Minél jobban megnyilvánult előtte az Úr jelleme, annál világosabban látta saját fogyatékosságát. Ez a felismerés alázatossá tette. Saját heves természetével ellentétben, napról napra szemlélhette Jézus gyengédségét
és hosszútűrését; hallgathatta az alázatról és türelemről szóló tanításait. Napról
napra jobban vonzódott Krisztushoz, míg a Mester iránti szeretetében teljesen
megfeledkezett önmagáról. Az erély és gyengédség, a fenség és szelídség, az
erő és türelem, melyet Isten Fiának mindennapi életében tapasztalt, csodálatra,
imádatra ragadta. Érzékeny, sértődő és nagyravágyó lényét alárendelte Krisztus
átformáló hatalmának; az isteni szeretet pedig átalakította jellemét.
APOSTOLOK TÖRTÉNETE, (381-387. old.) ÁTALAKULT ÉLET
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János életében megnyilvánuló megszentelődésnek merő ellentéte apostoltársának, Júdásnak tapasztalata. Társához hasonlóan, Júdás szintén az Úr tanítványának vallotta magát, de élete csak a ”kegyesség látszata” volt. Krisztus jellemének szépségei ugyan megragadták; de gyakran, ha felfigyelt szavaira, azok szíven
találták. Mégsem akart megalázkodni, sem bűneit megvallani. Ellenállt az isteni
befolyásnak; ezáltal megvetette a Mestert, akit - vallomása szerint - szeretett. János komolyan küzdött hibái ellen; Júdás ellenben elnyomta lelkiismerete szavát,
engedett a kísértéseknek, miáltal rossz szokásai mindinkább begyökereztek.
Jézus által tanított igazságok gyakorlása keresztezte volna vágyait és szándékait. Saját elgondolásait nem volt hajlandó alárendelni, hogy mennyei bölcsességben részesüljön. Világosság helyett a sötétséget választotta. Kapzsiság,
bosszúállás, rosszindulat, gonosz kívánságok és egyéb sötét gondolatok dúltak
benne, míg végül Sátán teljesen hatalmába kerítette.
János is, Júdás is, mindketten képviselik Krisztus hitvalló követőit. Mind a két
tanítványnak egyforma alkalma volt, hogy szemlélje és kövesse az isteni Mintaképet. Mindkettő egyformán szoros kapcsolatban élt Jézussal; kiváltságuk volt,
hogy tanításait hallgathatták. Jelleme mindkettőnek igen fogyatékos volt; de
mindketten hozzáférkőzhettek az isteni kegyelemhez, mely tulajdonságaikat átalakíthatja. Mialatt azonban egyikük alázatos szívvel tanult Jézustól, a másik kimutatta, hogy nem cselekvője, csupán hallgatója az Igének. Egyikük naponként
meghalt „én”-jének, legyőzte a bűnt és az igazság megszentelte életét, viszont
a másik, mivel ellenállott a kegyelem átformáló erejének, önző vágyainak engedett, tehát teljesen Sátán rabszolgájává vált.
A jellem ilyen átalakulása, miként János életéből kiviláglik, mindenkor a
Krisztussal való kapcsolat eredménye. Bármilyen fogyatékosságai legyenek valakinek, ha őszinte tanítványa Jézusnak, jellemét az isteni kegyelem hatalma átalakítja és megszenteli. Mialatt, mintegy tükörben, szemléli az Úr dicsőségét,
átalakul, dicsőségről dicsőségre, amíg hasonlóvá válik Hozzá, akit imád.
János a megszentelt élet tanítója; leveleiben a gyülekezetnek tévedhetetlen
szabályokat adott a keresztény magatartásra nézve: „És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta.” „Aki azt
mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.” (1. Ján. 3, 3; 2,
6.) Azt tanította, hogy a keresztény legyen tisztaszívű, és éljen új életet. Sohase
elégedjen meg üres hitvallomással. Miként Isten szent, mint Isten, az elesett
ember, mint ember, legyen szent, emberi mivoltában.
„Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté tételetek” (1. Thess. 4, 3.) - írja Pál
apostol. Isten mindazzal, amit gyermekeiért tesz, a gyülekezet megszentelődését célozza. Örök időktől fogva kiválasztotta őket, hogy szentek legyenek. Fiát
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odaadta érettük a halálba, hogy megszentelődjenek, az igazság iránti engedelmességük által, és megszabaduljanak minden kicsinyességtől. Személyes munkát követel tőlük. Személyes odaadást. Istent, hitvallói csak úgy tisztelhetik, ha
igyekeznek Képére áthasonulni, ha engedelmeskednek vezetésének. Akkor hirdethetik, mint az Üdvözítő tanúbizonyságai, hogy mit művelt érettük az isteni
kegyelem.
Életünk megszentelődését úgy érhetjük el, ha kiéljük a szeretet alapelvét. ”Az
Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad és az Isten is ő
benne.” (1. Ján. 4, 16.) Aki szívébe fogadta Krisztust, vallását tetteivel bizonyítja.
Jelleme megtisztul, finomodik, nemesebbé és tökéletesebbé válik. A hittételek
tisztasága kapcsolódik szent, igaz életmóddal; az isteni szabályok szent cselekedetekkel.
Akik a megszentelődés áldásait óhajtják, előbb meg kell tanulniuk, hogy mit
jelent az önfeláldozás. Krisztus keresztje az a főoszlop, mely ”igen-igen nagy
örök dicsőséget” hordoz. (2. Kor. 4, 17.) ”Ha valaki jőni akar én utánam - mondja Jézus - tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem.”
(Máté 16, 24.) Embertársaink iránti szeretetünk mutatja Isten iránti szeretetünket. A türelmes szolgálat szerez a léleknek nyugalmat. Alázatos, szorgalmas és
hűséges munka növeli Isten gyermekei jólétét. A Mindenható támogatja és erősíti azt, aki Krisztus útján akar haladni.
Az életszentség nem egy pillanat, egy óra, egy nap, hanem egy egész élet
munkája. Nem a boldog elragadtatás érzete által érjük el, hanem annak eredménye, hogy állandóan meghalunk a bűnnek és élünk Krisztusnak. Gyenge,
időnkénti erőfeszítésekkel nem lehet igazságtalanságokat jóvátenni, nem lehet
a jellem átalakulását munkálni. Hosszas, kitartó erőfeszítések, szigorú önfegyelem és kemény küzdelmek árán érhetjük el a győzelmet. Sohasem tudhatjuk,
milyen harc vár reánk holnap. Ameddig Sátán uralkodik, énünket meg kell aláznunk, fojtogató bűneinket le kell győznünk. Amíg életünk tart, nincs megállás,
nincs olyan magaslat, melyre feljutva, elmondhatnánk: Teljesen célhoz értem.
Az életszentség: életfogytig tartó engedelmesség eredménye.
Egyetlen apostol, egyetlen próféta sem állította, hogy teljesen bűntelen.
Emberek, akik Isten közvetlen közelében éltek, akik inkább feláldozták életüket, mintsem tudatos bűnt kövessenek el, emberek, akiket Isten mennyei világossággal és erővel tüntetett ki, valamennyien beismerték természetük bűnös
voltát. Nem bíztak a testben, nem állították, hogy igazak, szentek, hanem egyesegyedül Krisztus érdemeire, igazságosságára támaszkodtak.
Így tesz mindenki, aki Krisztust szemléli. Minél közelebb férkőzünk Jézushoz,
minél jobban felismerjük jellemének tisztaságát, annál világosabban látjuk,
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hogy milyen undorító a bűn, és annál kevésbé hajlunk önmagunk magasztalására. Lelkünk állandóan Isten után vágyódik; komolyan és őszintén beismerjük
bűneinket és szívből megalázkodunk Előtte. Keresztényi tapasztalatunk minden
további lépésénél bűnbánatunk mélyül. Tudni fogjuk, hogy alkalmasságunk
egyedül Krisztusban rejlik, és valljuk az apostollal együtt: ”Mert tudom, hogy
nem lakik én bennem, azaz a testemben jó.” „Nékem pedig ne legyen másban
dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem
megfeszíttetett a világ és én is a világnak.” (Róm. 7, 18; Gal. 6, 14.)
Ugyan angyalok jegyzik fel Isten gyermekeinek szent küzdelmét és harcait;
jelentik imáikat és könnyeiket; Istenre azonban ne hozzon szégyent emberi ajak,
ilyen kijelentéssel: Én bűntelen vagyok! Én szent vagyok! Megszentelt ajkak sohasem ejtenek ki ilyen elbizakodott szavakat.
Pál apostol elragadtatott a harmadik égig; leírhatatlan dolgokat látott és
hallott; mégis szerényen jelentette ki: ”Nem mondom, hogy már elértem, vagy
hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem.” (Fil. 3, 12.)
Noha Isten angyalai jelentették Pál apostol győzelmeit a hit erős küzdelmeiben;
a menny pedig örvendett kitartó igyekezetének, s annak, hogy a jutalomra tekintve, minden mást szemétnek ítélt; bár az angyalok örömujjongva hirdették is
diadalait, Pál mégsem dicsekedett sikereivel. Ilyen magatartást tanúsítson Krisztus valamennyi követője, amikor a romolhatatlan koronáért folytatott küzdelmében előbbre haladni igyekszik.
Akik hajlamosak arra, hogy saját szentségüket hangoztassák, pillantsanak
Isten törvényének tükrébe. Mialatt felismerik parancsolatainak messze ható
követelményeit, és megértik a törvény hivatását, hogy a gondolatok és a szív
szándékainak bírája, nem dicsekszenek bűntelenségükkel. János, anélkül, hogy
kivonná magát hittestvérei közül, így ír: ”Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi
bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.” „Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk.” „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és
megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1. Ján. 1, 8. 10. 9.)
Sokan vallják, hogy szentek; és állítják, hogy teljesen az Úréi; jogot formálnak Isten ígéreteire, azonban parancsolatainak engedelmeskedni nem akarnak.
A törvény ezen áthágói igényt tartanak mindarra, amit Isten ígért gyermekeinek;
részükről ez csupán merész elbizakodottság, mert János kijelenti, hogy Isten iránti szeretetünket úgy mutatjuk ki, ha engedelmeskedünk parancsolatainak. Nem
elegendő, ha az igazságot elméletben elfogadjuk, ha vallomást teszünk Krisztusba vetett hitünkről, ha hisszük, hogy Jézus nem volt csaló, és hogy a Biblia vallása
nem csupán ravaszul kieszelt mese. János ezekről így ír: ”Aki azt mondja: Isme-
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rem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az
igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Isten
szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk.” „És aki az ő parancsolatait
megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban.” (1. Ján. 2, 4. 5.; 3, 24.)
János ugyan nem tanította azt, hogy az üdvösséget engedelmesség által kiérdemelhetjük; viszont az engedelmesség: a hit és a szeretet gyümölcse. Ezt
mondotta: ”És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye;
és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; aki bűnbe
esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.” (1. Ján. 3, 5. (.) Ha Krisztusban
maradunk, ha Isten szeretete lakozik szívünkben, akkor érzelmeink, gondolataink és cselekedeteink összhangban lesznek Isten akaratával. A megszentelt szív
összhangban él Isten törvényének szabályaival.
Vannak sokan, akik igyekszenek Isten törvényének engedelmeskedni, de
csak kevés békét és örömet élveznek. Ez a hiányuk onnan ered, hogy a hitet
nem gyakorolják. Életük sivár, mintha kiszáradt pusztaságban járnának. Keveset
igényelnek, holott sokat kívánhatnának, mivel Isten ígéretei korlátlanok. Ilyen
hívők nem nyújtanak helyes képet a megszentelt életről, mely az igazság iránti
engedelmesség által érhető el. Az Úr kívánsága, hogy valamennyi gyermeke boldog, elégedett és engedelmes legyen. A hívők ezeket az áldásokat akkor nyerik
el, ha hitüket gyakorolják. Hit által kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága; megtisztítható minden foltja, helyrehozható minden hibája; fejleszthető
minden jó vonása.
Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sikeresen küzdjünk s keresztényi jellemet fejlesszünk. Az isteni befolyások, melyek válaszként imáinkra
hatásukat éreztetik, véghezviszik a kérelmező lelkében mindazt, amiért Istenhez könyörög. Kérhetjük bűneink bocsánatát, a Szentlelket; kérhetünk Krisztushoz hasonló lelkületet, bölcsességet és erőt, hogy művét munkálhassuk;
kérhetünk minden általa megígért adományt, mert ígérete így szól: ”Kérjetek
és megadatik néktek!”
Mózes, midőn a hegyen Istennél időzött, ott láthatta annak a csodálatos épületnek mintáját, amely dicsőségének lakóhelyéül szolgált. Mi is, fenn a hegyen,
Isten közelében, imáink csendes kamrájában - elmélkedjünk Isten dicsőséges
eszményéről, melyet gyermekei elé tűzött. Így valósította meg Isten mindenkor
terveit gyermekeivel; ugyanis, ha Vele kapcsolatban állottak, feltárta, megvilágította előttük kegyelmi szándékát. Eljárását, ahogyan velünk igazságokat közöl, e
szavak vázolják: „Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal.” (Hós. 6, 3.) Akit Isten
értelmileg megvilágosít, ennek folyamata olyan, mint ahogyan a hajnali derengésből előtör a verőfényes napsütés.
APOSTOLOK TÖRTÉNETE, (381-387. old.) ÁTALAKULT ÉLET
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A megszentelődés: tökéletes szeretet, tökéletes engedelmesség, tökéletes
alkalmazkodás Isten akaratával szemben. Az életszentség útja: az igazság iránti
engedelmesség. Tisztítsuk meg lelkiismeretünket élettelen tettektől, külső formaságoktól, hogy az élő Istennek szolgálhasson. Nem vagyunk még tökéletesek;
azonban kiváltságunk, hogy megszabaduljunk énünk, továbbá a bűn béklyóitól,
és a tökéletesség felé haladjunk. Nagy lehetőségek, magas és szent célok tárulnak elénk.
Korunkban sokan csak azért haladnak oly lassan az istenes életben, mert Isten akaratát úgy értelmezik, ahogy nekik tetszik, ahogy szeretnék. Mialatt saját
vágyaikat követik, megnyugtatják magukat, hogy Isten akaratát cselekszik. Nem
vívnak harcot önmagukkal. Egyesek ugyan időnként eredményt érnek el s leküzdik élvvágyukat és kényelemszeretetüket. Őszinték és komolyak, de idővel
elfáradnak az állandó erőfeszítés alatt. Ellustulnak, lanyhák arra, hogy a harcot
naponként elölről kezdjék; a pihenés kívánatosabb, álmos szemeiket behunyják,
engednek a kísértés hatalmának, ahelyett, hogy ellenállnának.
Az Isten Igéjében adott tanítások nem engedik meg, hogy megalkudjunk a
gonosszal. Isten Fia azén jött, hogy mindeneket magához vonzzon. Nem azért
jött, hogy álomba ringassa a világot, hanem, hogy megmutassa a keskeny utat,
amelyen mindenkinek járnia kell, aki végül is Isten városának kapuit elérni óhajtja. Gyermekeinek követniük kell lábnyomát, ha fel is kell áldozniuk kényelmüket,
vagy önző élvezeteiket. Kerüljön bármily fáradságba és szenvedésbe, állandóan
harcolniuk kell önmagukkal.
Istent legjobban úgy dicsőíthetjük, ha megszentelt eszközévé válunk, ha
általunk munkálkodhat, megnyilatkozhat. Az idő gyorsan rohan; int felénk az
örökkévalóság. Ne fosszuk meg Istent attól, ami Övé. Ne tagadjuk meg Tőle azt,
amiért ugyan jutalmat kapunk, de amit károsodásunk nélkül vissza sem tarthatunk. Isten egész szíveteket kéri; adjátok át Neki. Tulajdona az, mind a teremtés,
mind a megváltás által. Értelmi erőtöket kéri; adjátok át Neki, hiszen az Övé.
Pénzeteket kéri; adjátok oda, mert ez is az Övé. ”Nem a magatoké vagytok,
mert áron vétettetek meg.” (l. Kor. 6, 19. 20,) Isten csak a megszentelt lélek hódolatát kívánja, olyan lélekét, akit a szeretet által tevékeny hit készített elő, hogy
Neki szolgáljon. A legmagasabb eszményt tárja elénk: a tökéletességet. Felkér
bennünket, éljünk teljesen és tökéletesen Őérette ezen a világon, ahogyan Ő
helytáll érettünk Isten színe előtt.
„Mert ez az Isten akaratja”, veletek, „a ti szentté Tételetek.” (1. Thess. 4, 3.)
Vajon ez a ti óhajotok is? Ha bűneitek, mint magas hegyek állják el utatokat,
de megvalljátok azokat, ha megalázkodtok és bíztok a megfeszített és feltámadott Üdvözítő érdemeiben, akkor megbocsát nektek és megtisztít minden iga-
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zságtalanságtól. Isten teljes engedelmességét, alkalmazkodást követel tőletek
törvénye iránt. Törvénye visszhangja Szavának, mely így kiált felétek: Legyetek
szentek, mindig szentebbek! Kérjétek Krisztus kegyelmének teljességét. Teljen
meg szívetek forró vággyal szentsége, igazsága után, melyről Igéje kijelenti: ”És
lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság
mindörökké.” (Ésa. 32, 17.)
Mialatt lelketek sóvárogva vágyakozik Istenhez, mindig többet és többet ragadtok meg kegyelmének felmérhetetlen kincseiből. És, miközben elmélkedtek
ezen kincsek felett, tulajdonaitokká válnak; kinyilatkoztatjátok a Megváltó áldozatának érdemeit, szentségének védő oltalmát, bölcsességének és erejének
teljességét. ”Szeplő és hiba nélkül” állít benneteket az Atya elé. (2. Péter 3, 14.)

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmánya
THE SIGNS OF THE TIMES (1880. január 15.) JÓZSEF EGYIPTOMBAN

Mialatt József be volt zárva a börtönben, történt ott egy esemény, ami József
életében fordulópontot jelentett. A fáraó két tisztségviselőjét börtönbe vettette
– mert valamiért megharagudott rájuk – a fősütőmestert, és a főpohárnokot,
s az történt, hogy a testőrök főhadnagya Józsefet rendelte melléjük, és ő szolgált nekik. Egy reggel József észrevette, hogy ők nagyon szomorúak. Kedvesen
megkérdezte tőlük: „Miért oly komoly ma a ti orcátok? És mondának néki: Álmot láttunk, és nincsen aki megfejtse azt. És monda nékik József: A megfejtés
nem Isten dolga-é? Mondjátok el, kérlek, nékem.” Akkor a főpohárnok elmondta
Józsefnek az álmát, amit József megmagyarázott, és három nap múlva az álom
magyarázata szerint a fáraó a főpohárnokot visszahelyezte az előbbi tisztségébe,
és adta a poharat a fáraó kezébe, amint előzőleg is tette.
A főpohárnok hálás volt Józsefnek azért az érdeklődésért, és törődésért,
amit iránta kinyilvánított, de József kedvességéért is, de mindenek fölött azért,
mert enyhített lelkének gyötrelmén az által, hogy megfejtette az álmát. Akkor
József nagyon tapintatosan megemlítette a főpohárnoknak a saját fogságát, és
ezt kérte tőle: „Csakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a Fáraó
előtt, és szabadíts meg engem e házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek
földéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöczbe vessenek.”
Amikor a fősütőmester látta, hogy József jól magyaráz, bátorságot vett, hogy
ő is elmondja az álmát. Azonban amikor elmondta, József szomorú lett. Megértette az álom szörnyű jelentését. Józsefnek kedves, együtt érző szíve volt, még-
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is kötelességének tartotta az álom valósághű magyarázatát. Elmondta a fősütőmesternek, hogy a fején lévő három kosár három napot jelent, és azt, hogy
amint a madarak lakmároztak a fején lévő legfelső kosár tartalmából, így fogják
leenni majd a húsát, amikor fel lesz akasztva az akasztófára.
„S lőn harmadnapon a Fáraó születése napja, és vendégséget szerze minden ő szolgáinak, s akkor a főpohárnokot és a fősütőmestert is fölvevé szolgái
közé. És a főpohárnokot visszahelyezé pohárnokságába, és nyújtotta a poharat
a Fáraó kezébe. A fősütőmestert pedig felakasztatá; a miképen magyarázta vala
nékik József. És nem emlékezék meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezék
róla.” A főpohárnok a hálátlanság bűnébe esett. Ahogyan felengedett az aggodalma József reménységet adó magyarázata után, azt gondolta, hogyha vissza
fogják helyezni az előbbi állásába, bizonyosan eszébe kell jusson József bebörtönzése, és beszél a királlyal József érdekében. Láthatta, hogy az álmának magyarázata tökéletesen beteljesedett, mégis a jólétében elfeledkezett József nyomorúságáról és bebörtönzéséről. Isten a legsúlyosabb bűnök egyikének tekinti
a hálátlanságot. S bár úgy Isten, mint az emberek is irtóznak e bűntől, mégis
naponta előfordul.
Józsefnek még két évig ott kellett maradnia a rideg börtönben. Akkor az Úr a
Fáraónak emlékezetes, figyelemre méltó álmokat adott. A király nyugtalan lett,
mert nem értette az álmokat. Hívatta Egyiptom varázslóit és bölcseit, s elmondta nekik az álmait, de nagyon csalódnia kellett, mikor látta, hogy az összes varázslója, akik a bölcsességükkel kérkedtek, nem tudták megmagyarázni azokat.
A király tanácstalansága és gyötrelme mindig nagyobb lett. Amint a főpohárnok
ezt látta, eszébe jutott József, s ugyanakkor rádöbbent a hálátlanságára, s arra,
hogy teljesen megfeledkezett Józsefről. „Szóla azért a főpohárnok a Fáraónak,
mondván: Az én bűneimről emlékezem e napon.” S akkor elmondta a királynak
az ő, s a fősütőmester álmát, amelyek nyugtalanították őket, amint a királyt is
nyugtalanítja most az álma, és azt mondta: „És vala velünk ott egy héber ifjú, a
testőrök főhadnagyának szolgája;
elbeszéltük vala néki, és ő megfejté nékünk a mi álmainkat; mindegyikünknek az ő álma szerint fejté meg. És lőn, hogy a miképen megfejté nékünk, úgy
lőn: engem visszahelyeze hívatalomba, amazt pedig felakasztatá.”
A királyt megalázta, hogy országának varázslói és bölcsei helyett egy héber
rabszolgához kellett tanácsért fordulnia. De mivel a tanult és bölcs emberei cserbenhagyták őt, hajlandó volt elfogadni egy alacsony sorsú rabszolgától jövő szolgálatot is, hogy zaklatott lelke megnyugvást találjon.
„Elkülde azért a Fáraó és hívatá Józsefet, és hamarsággal kihozák őt a tömlöczből, és megborotválkozék, ruhát válta és a Fáraóhoz méne. És monda a Fá-
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raó Józsefnek: Álmot láttam és nincs a ki megmagyarázza azt: Én pedig azt hallottam rólad beszélni, hogy ha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt. És
felele József a Fáraónak, mondván: Nem én, Isten jelenti meg, a mi a Fáraónak
javára van.”
Az a válasz, amelyet József a királynak adott, az ő erős Istenbe vetett hitéről, és Isten iránti alázatos bizalomról tanúskodik. Szerényen elutasít minden
dicsőséget, és nem vállalja, hogy önmagától volna rendkívül bölcs. „Nem én.”
Egyedül Isten tudja megmagyarázni ezeket a titkokat. „Monda azért a Fáraó Józsefnek: Álmomban ímé állok vala a folyóvíz partján. És ímé a folyóvízből hét
kövér és szép tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban. S ímé azok után más hét
tehén jő vala ki, nagyon ösztövérek, rútak és hitványak; egész Egyiptom földén
nem láttam azokhoz hitványságra hasonlókat. És elnyelték az ösztövér és rút tehenek az előbbi hét kövér tehenet. És azok gyomrukban valának, de nem tetszik
vala meg, hogy gyomrukban volnának, mert külsejük oly rút vala, mint az előtt.
És felserkenék.”
„És láttam álmomban, és ímé hét gabonafej nevekedik vala egy száron, mind
teljes és szép. És ímé hét összeaszott, vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej
nevekedik vala azok után. És elnyelték a vékony gabonafejek a hét szép gabonafejet. És elmondám az írástudóknak, de senki sincs, aki megmagyarázza nékem.”
„És monda József a Fáraónak: A Fáraó álma egy és ugyanaz; a mit Isten cselekedni akar, azt jelentette meg a Fáraónak. A hét szép tehén, hét esztendő, a hét
szép gabonafej az is hét esztendő; az álom egy és ugyanaz. A hét ösztövér és rút
tehén pedig, melyek amazok után jöttek ki, az is hét esztendő, és a hét vékony,
keleti széltől kiszáradt gabonafej, az az éhségnek hét esztendeje.”
József elmondta a királynak, hogy lesz hét bőtermő esztendő. Minden bőven
fogja ontani a termést. A mezők és kertek bővebben fognak teremni, mint annak
előtte. És a bőség hét esztendeje után fog következni az éhség hét esztendeje.
A hét bő esztendő terményét elő lehetne készíteni az arra rákövetkező hét szűk
esztendőre. „És nem ismerszik meg az előbbi bőség e földön az utána következő
éhség miatt, mert igen nagy lesz. Hogy pedig a Fáraó álma kettős, kétszeres vala,
onnan van, mert Istennél elvégezett dolog ez, és siet az Isten azt véghez vinni.
Most azért szemeljen ki a Fáraó egy értelmes és bölcs férfit, és tegye Egyiptom
földén gondviselővé.”
A király elhitte mindazt, amit József mondott. Biztos volt benne, hogy Isten
volt Józseffel, és meggyőződött arról, hogy József a legalkalmasabb ember ennek a tisztségnek a betöltésére. Nem vetette meg őt azért, mert egy héber rabszolga, mert látta, hogy József kiváló lelkülettel és gondolkodással bír.
„Monda azért a Fáraó az ő szolgáinak: Találhatnánk-é ehhez hasonló férfit,
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akiben az Isten lelke van? És monda a Fáraó Józsefnek: Mivelhogy Isten mind
ezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te
légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson,
csak a királyiszék tesz engem nálad nagyobbá.”
(The Signs of the Times 1880. január 15.)
Krisztus követői a világ világossága (Folytatás)
Az a vallás nem lehet a világ világossága, melynek követői bezárják magukat
a kolostorok falai mögé, elzárkóznak embertársaiktól, és nem cselekszik meg azt
a jót, amit megtehetnének. A világ így nem lesz jobb az életüktől, mert nem ragyogtatják a jó cselekedeteikben a világosság sugarait. Maguknak élnek és nem
dicsőítik meg a Mestert, mert elrejtőznek az emberek elől, szégyellik azt a világosságot, melyet állításuk szerint birtokolnak.
A „jól vagyon, jó és hű szolgám” szózat nem fog szólni ennek az osztálynak.
Krisztus a mi példaképünk. Ő bárhova ment, ahol csak megtalálta, fölkereste az
embereket, magánlakásokban, az utcákon, a zsinagógákban, vagy a tóparton,
hogy ragyogtassa a világosságot a tévelygés sötétségében lévőkre, akiknek nagy
szükségük volt erre.
Isten hírnökeinek úgy kell dolgozniuk, ahogyan Krisztus is dolgozott. Hitben
tekinthetnek fel reá, mert Ő kész nekik segíteni. Nem helyezzük mélyen belé a
bizalmunkat. Nem tudjuk becsülni annyira a hatalmát és jóakaratát, hogy megmentő lelkülettel legyünk a legvégsőkig mindazok iránt, akik hozzá jönnek. Azok
a lelkészek, akik próbálnak másokat tanítani az élet útjáról, egyáltalán nem ismerik maguk sem ezt az utat. Nem kaptak a világ világosságától Jézustól fénysugarakat, hogy másokra ragyogtassák jó cselekedetekben azokat. Nem készek
feladni a saját akaratukat, s terveiket, hogy az isteni kéz vezesse őket, kapcsolatba kerülve így a világosság Urával, hogy ne járjanak a sötétségben. Sokan nem
készek megtagadni az ént, nem készek felemelni a keresztet, s követni Jézust,
akárhová vezet. Ő azt mondta: „Aki engem követ, nem járhat a sötétségben.”
Amikor az embert Isten Lelke tölti be, az egész jellemet emelkedetté, fennköltté, a gondolkodóképességet széles látókörűvé teszi, az érzelmeket többé
nem az énre irányítja, hanem jó cselekedetekben sugárzik ez szét másokra, odavonzva őket Krisztus dicsőségének szépségéhez, fényéhez.
A drága Üdvözítő szerette a tanítványait. Saját szívét elszomorította és megsebezte tanítványainak a közeljövőben bekövetkező csalódása, mert tudta, hogy
léptei már a Golgota ösvényére vezetnek. Kereste az alkalmakat, amikor csak
hozzájuk szólhatott, s nem figyelték őket a farizeusok irigy és féltékeny szemekkel. Őszintén, nyíltan beszélt velük azokról a megpróbáltatásokról, amelyeket
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el kell szenvedniük az Ő nevéért. Felkészítette őket a rájuk váró szenvedésekre,
hogy legyen fizikai és erkölcsi bátorságuk elviselni a szigorú megpróbáltatásokat. A nekik adott tanításai határozottak és sokatmondóak, a velük folytatott
beszélgetései mély benyomást keltőek voltak. Azt mondta: „Ha a ti igazságotok
nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen se mehettek be
a mennyek országába.” Meg akarta velük értetni, ha ők nem őrködnek, a külső
formaságok és ceremóniák ismétlése nem helyettesítheti az Isten kegyelme által a szívben elvégzendő munkát. Nem a törvényeskedők fognak megigazulni,
hanem a mennyei Atya akaratának a cselekvői.
Jézus azt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő
életét, elveszti azt; mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri
is, de lelkében kárt vall? Micsoda válságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az
embernek Fia el fog jönni az ő Atyjának dicsőségében az ő angyalaival; és akkor
megadja minden embernek a jutalmát az ő cselekedetei szerint.” A világ Üdvözítője megfeddi azokat a tanítókat, akik nem akarnak tudni a jó cselekedetekről,
s azt tanítják, hogy az összes, amit tenned kell az, hogy higgy Krisztusban. A hit
cselekedetek által válik tökéletesé. A Mammon szolgáitól hallani fogjuk a kiáltást: ’Ti túl szigorúak vagytok, mi nem üdvözülhetünk a cselekedetek által.’ Akkor Krisztus (is) szigorú, sokat követelő volt? Ő üdvösséget adott az embernek,
nem a hite, nem a hitvallása, hanem a hitét tökéletessé tevő cselekedetei miatt.
Krisztus megköveteli a követőitől, hogy cselekedjenek, ne csupán beszéljenek.
Az alapelv mindig sokat követel. Országunknak olyan apákra és anyákra, fiúkra,
testvérekre és férjekre van szüksége, akik készek feladni otthonaikat és a csatamezőre lépni, ahol vérontás és mészárlás folyik. Nekik el kell menni, és szembe
kell nézni a veszéllyel, elviselni nélkülözést, nyomort és éhséget, fáradtságot és
magányt; a hosszú gyalogolásokat, a láb kisebesedését, a fáradtságot, a nyár hőségét, a tél hidegét; az életük kockáztatását. Készek követni a parancsnokukat.
Néha még enni sincs idejük. És mind ez a szigorú tapasztalat a bűn következménye. Van egy ellenségünk, akivel szembe kell néznünk, akinek ellent kell állnunk,
mert országunk ellensége elpusztítja annak békéjét, katasztrófát és romlást hoz,
hacsak nem szorítjuk, és nem verjük vissza. Győzni vagy meghalni, ez legyen a
jelmondat.
Ez a keresztény hadviselés. Nekünk olyan ellenséggel kell szembe nézni, aki
éber, aki egy pillanatra se hagyja abba a munkáját. Országunk követelményei
nem magasabbak Isten követelményeinél. Ha országunk katonáinak nehézségeket és megpróbáltatásokat kell elviselni, amikor országunkért harcolnak, hogy
felülkerekedjenek, győzzenek, és engedelmességre kényszerítsék a lázadókat,
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mennyivel jobban késznek kell lenni Krisztus katonáinak Krisztusért elviselni a
nélkülözést, nyomort, önmegtagadást, és minden megadóztatást. Üdvösségünk
Kapitánya tökéletessé vált a szenvedések által, hogy sok fiakat és leányokat hozhasson az Úrhoz. Mi Krisztus keresztjének véráztatta zászlaja alatt állunk. Sátánnal és seregeivel állunk szemben. Győznünk kell Jézus nevében, mert különben
bennünket győznek le. Krisztus gondolkodásmódjával fölfegyverkezve többek
vagyunk, mint győzők. A kereszt hű katonáiként nem fejedelemségek és hatalmasságok ellen harcolunk, hanem a magasságban való gonosz lélek ellen. Ebben a háborúban nincs sem pihenés, sem lazítás. Bennünket Krisztus szolgáiként
engedelmesség és hit kell jellemezzen. Megváltónk kinyilatkoztatta a tanítványai
előtt, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell szenvednie a főpapoktól
és vénektől, meg fogják ölni, de a harmadik napon majd feltámad a halálból. Ő
már a kereszt árnyékában állt. Teljesen tisztában volt azzal a nagy munkával, ami
reá várt, s meg akarta értetni a tanítványaival ennek a munkának a nagyságát,
és a felelősséget, amely rajtuk nyugodott a kötelességük teljesítésében, hogy
vigyék előre az ő munkáját, amint nekik meghagyta. A tanítványok gondolkodását és érzéseit az eljövendő élet nagyszerű és dicső volta kellett, hogy betöltse,
mialatt a nagy Tanító szavait hallgatták. Amikor Krisztus prédikátorai megkísérlik
másoknak átadni az igazságot, s Jézusra úgy néznek állandóan, mint kipróbált
barátjukra, s úgy hisznek benne, mint aki képes enyhíteni szükségleteiket, hogy
élvezhessék együttérzését és támogatását, olyan áldásban és örömben részesülhetnek, ami csak egyedül a világ Világosságától jöhet.
Ez a világosság, amikor ráragyog az emberre, feléleszti a megbénított képességeket, lángra gyújtja a lelki élet lángját. Krisztus műve ez, hogy megvilágítsa,
felemelje az embert a sötétségből, a lealacsonyodásból, mivel az a bűn szolgájává vált, s alkalmassá tegye őt a mennyei szent angyalok társaságára. Embereket hív el, hogy vigyék előre az Ő munkáját, de nem az ékesen szólás s a
szónoki tehetség által, hanem úgy, hogy az ő (Krisztustól nyert) világosságukat
jó cselekedeteikben sugározzák szét. A szeretet – melyet Krisztus az ember iránt
kifejez – egy aranylánc, amely a hívő szívét egységbe köti össze a Krisztuséval. A
keresztények összeköttetésbe kerülnek Ővele, készséges szolgálattal válaszolnak
az ő hívására, hogy szeressék azokat a lelkeket, kikért Jézus meghalt, és munkálkodjanak értük.
Az ima, a komoly alázatos ima hitben felajánlva a sötétség és ború órái alatt
világosságot hoz a mennyből a léleknek. Minden hitben felajánlott imára béke
érkezik minden szívbe. A lélek felül emelkedik a sötétség, tévelygés, viszály és
indulatosság sötét fellegein. Fény, értékes fény érkezik Isten trónjától, és alkalmassá teszi a gyenge törékeny embert arra, hogy Isten hírvivőjeként szétsugá-
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rozza ezt a fényt a világnak. A megpróbáltatások türelmes elviselése, az áldások
hálás elfogadása, a kísértések bátor, férfias elutasítása, a szelídség, alázatosság,
kedvesség és szeretet kifejezése, azok a világító fénysugarak, amelyek besugároznak a jellembe a világ előtt, kinyilvánítják az önzés sötétségével szembeni
ellentétet, és korlátozzák azon természetes szív szenvedélyeit, amelyet az élet
világossága soha nem ragyogott be.
(A Krisztus idejében élő) emberek széles néprétegei, és a tanítványok is úgy
érezték, hogy eljött az az idő, amikor Krisztus megkezdheti fejedelemként uralkodását a Dávid trónján.
Amint a tanítványok Krisztus munkálkodásában látták azt, hogy senki más
ember nem tehetné meg azt, amit ő megcselekedett, reményt gyújtott a szívükben az a gondolat, hogy egy napon azzal fogja meglepni őket, hogy kinyilatkoztatja királyi méltóságát. Ők nem mondtak le teljesen arról a gondolatról, hogy
meg fogja alapítani földi királyságát, a római igát le fogja törni a nyakukról, s nekik nagy tisztességben és dicsőségben lesz majd részük. A hegyi beszéd viszont
csalódással töltötte el őket a földi dicsőség utáni várakozásukban. Ezen alkalommal Krisztus világosabban kifejtette az Ő országának jellemzőit és azon alapelveket, amelyek ezen országot kell kormányozzák, és boldoggá tegyék a Máté 5.
fejezet szerint. Ezen beszédben megtestesültek az erkölcsi törvény alapelvei, lefektetve egyszer s mindenkorra az igaz vallás lényegét, és teljes összefoglalását,
meghatározva azokat a jellemvonásokat, amelyek nélkülözhetetlenek Krisztus
országának alattvalói számára.
Az igazság cselekvője a világosságra jön, mert tettei kinyilvánítják, hogy azok
Isten által vannak kimunkálva, mialatt sokan, akik a vallásosság formáját bírják,
de nem annak erejét, megelégedhetnek az igazság harcias lelkületű tálalásával,
elmerülnek a vitatkozásban, hosszan, hangosan, keserű lelkülettel beszélnek. Ez
nem tükröz világosságot, mialatt Isten szolgája, aki az Ő fáklyáját az isteni oltárról gyújtja meg, és engedelmeskedve az igazságnak, abban élve, abban járva, az
igazság hatalmának a szívben végzett munkáját mutatja be. Ő egy élő levél, akit
ismer és olvas minden ember. Egy ilyen élet a világ világossága, és Jézus nem
szégyenli őt testvérének hívni. Azt mondja róla, mint Náthánáelről: „Imé, egy
igazán Izraelita, akiben semmi hamisság nincsen.”
Azok, akik engedelmeskednek Isten parancsolatainak, Krisztus úgy mutatja
be őket, mint akik alkalmas alattvalók az Ő országában. Boldogok a lelki szegények, akik minden reményüket a mennyre összpontosítják, S a boldogságukat
teljesen Krisztus érdemeibe vetik, mert nekik magoknak nincs érdemük. Boldogok, akik sírnak, mert nem hasonlítanak még Krisztushoz, sírnak a saját bűneik,
és a felebarátaik bűne miatt.
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Ezeket mutatja be Isten prófétája (Ezékiel) úgy, hogy sírnak és sóhajtoznak
azon gonoszságok miatt, amiket cselekednek a földön (Jeruzsálem közepében).
Boldogok a szelídek. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Boldogok az irgalmasok, és akiknek szívük tiszta, és boldogok a békességre igyekezők.
Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert ők megvidámíttatnak, és életükben példázzák ezeket a mennyei tulajdonságokat, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.
Jézus imádkozott! A mennyei Fenség imádkozott. Ő könnyeit hullatta az emberekért. Az ima, a hűséges komoly ima kész megmozdítani azokat a karokat,
amelyek a világot mozgatják meg. Krisztus prédikátorának azért kell imádkoznia,
hogy üdüljön fel Isten jelenlététől. A gyülekezetnek azért kell imádkoznia, hogy
úgy járjanak a világosságban, amint Ő is járt.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
10. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, (181-185. old.) JÓZSEF ÉS TESTVÉREI

A bő esztendők legelején elkezdték a felkészülést az elközelítő éhínségre. József irányítása alatt óriási tárházakat emeltek egész Egyiptom minden fontos helyén. Mindenre kiterjedő előkészületeket tettek a várható termésfelesleg megőrzésére és megtartására. Ugyanezt az eljárást folytatták a bőség hét esztendeje
alatt, amíg az elraktározott gabona mennyisége felbecsülhetetlenné nem lett.
Azután elkezdődött az ínségnek, az aszálynak hét esztendeje, amelyet József
megjövendöl. „És lőn éhség minden országban; de Egyiptom földén mindenütt
vala kenyér. De megéhezék egész Egyiptom földe is, és kenyérért kiált vala a nép
a Fáraóhoz. Monda pedig a Fáraó mind az Egyiptombelieknek: Menjetek Józsefhez, és amit mond néktek, az míveljétek. És az éhség mind az egész földön vala.
Akkor mind megnyitá József a gabonás házakat, és árulja vala az egyiptombelieknek; mert nagyobbodik vala az éhség Egyiptom földén” (1Móz 41:54-56).
Az éhség kiterjedt Kánaán földjére is, és ezt keményen megérezték az országnak azon a részén is, ahol Jákób lakott. Miután hallottak arról a bőséges gabonakészletről, amelyről Egyiptom királya gondoskodott, Jákób tíz fia felkerekedett
és elment Egyiptomba, hogy ott gabonát vásároljanak. Megérkezésükkor a király helyetteséhez irányították őket, s a többi kérelmezővel együtt megjelentek
az ország uralkodója előtt. „És arccal a földre borulának ő előtte” „Megismeré
pedig József az ő bátyjait, de azok nem ismerék meg őt” (1Móz 42:8). Héber
nevét a király más névre változtatta. Egyiptom miniszterelnöke pedig alig-alig
hasonlított arra az ifjúra, akit ők eladtak az ismáelitáknak. Amikor József lát-
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ta, hogy testvérei leborulnak és hódolnak előtte, eszébe jutottak álmai, és a
múlt jelenetei megelevenedtek előtte. Szemrevételezve a csoportot, éles szeme
azonnal felfedezte, hogy Benjámin nincs közöttük. Vajon nem esett-e ő is áldozatul ezen irgalmat nem ismerő férfiak kegyetlenségének? Elhatározta, megtudja
az igazságot. „Kémek vagytok ti, kik azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglássátok” (1Móz 42:9).
Ezt válaszolták: „Nem uram, hanem eleséget venni jöttek a te szolgáid. Mi
mindnyájan egy ember fiai vagyunk: igaz emberek vagyunk. Soha nem voltak
kémek a te szolgáid” (1Móz 42:10-11). József szerette volna megtudni, hogy vajon testvéreiben még mindig ugyanaz a dölyfös lelkület lakozik-e, mint amikor
még velük volt. Otthonukról is kívánt némi felvilágosítást szerezni tőlük, de tudta azt is, hogy állításaik nagyon megtévesztőek lehetnek. Azért megismételte
előbbi vádját, amelyre testvérei ezt felelték: „Mi, te szolgáid, tizenketten vagyunk testvérek, egy embernek fiai, Kánaán földén; és íme legkisebbikünk most
atyánknál van, egyikünk pedig nincsen meg” (1Móz 42:13).
József úgy tett, mintha kételkedne előadott történetük igaz voltában, és még
mindig kémeknek mondta őket. Az uralkodó megkövetelte, hogy állításaik bizonyítására maradjanak mindaddig Egyiptomban, amíg egyikük elmegy és elhozza
magával legfiatalabb testvérüket. Ha ezt nem teszik meg, kémeknek tekinti őket.
Ily ajánlatba Jákób fiai nem egyezhettek bele, mert családjuk éhezett volna,
amíg egyikük elmegy, hogy elhozza testvérüket, és csak azután viszik a gabonát.
Ezenkívül ki lenne az közülük, aki egyedül utazna és itt hagyná testvéreit a börtönben? Ily körülmények között miként állhatna atyja elé? Az is lehetségesnek
látszott, hogy kivégzik, vagy rabszolgákká teszik őket, és ha elhozzák Benjámint,
akkor valószínűleg neki is osztoznia kell sorsukban. Úgy döntöttek, hogy inkább
együtt maradnak és szenvednek, mintsem hogy újabb szomorúságot okozzanak
atyjuknak egyetlen otthon maradt fia elvesztésével. Ezért börtönbe vetették
őket, ahol három napig maradtak.
Az évek folyamán - amelyeket József testvéreitől távol töltött - Jákób fiai jellemükben jelentősen megváltoztak. Irigyek, izgágák, csalárdak, kegyetlenek és
bosszúállók voltak. Most, amikor a nyomorúság és szerencsétlenség utolérte
őket, önzetlennek, egymás és atyjuk iránt hűségesnek bizonyultak. Középkorú
férfiak voltak, mégis alávetették magukat atyjuk tekintélyének.
Az egyiptomi börtönben eltöltött három nap a keserű bánat és fájdalom
ideje volt számukra. Ez alatt elgondolkodtak múltjuk bűnein. Mivel Benjámint
nem tudják elhozni, úgy látszott, kémeknek minősítik őket, arra pedig nagyon
kis reményük volt, hogy atyjuk beleegyezik abba, hogy Benjámintól megváljon.
A harmadik napon azonban József elrendelte, hogy hozzák eléje testvéreit. Nem
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merte tovább fogságban tartani őket, nehogy atyja és a vele levő családok szenvedjenek az éhségtől. Ekkor József azt mondta nekik: „Ezt cselekedjétek, hogy
éjetek; az Istent én is félem. Ha igaz emberek vagytok, maradjon fogva egyik
testvéretek a ti tömlöcötökben, ti pedig menjetek el, vigyetek gabonát házaitok
szükségére. Legkisebbik atyátokfiát pedig hozzátok én hozzám, akkor igazolva
lesznek beszédeitek és nem haltok meg” (1Móz 42:19-20). Beleegyeztek, hogy a
javaslatot elfogadják, bár kifejezték, hogy nem sok remény van arra, hogy Benjámint elengedi velük atyja Egyiptomba. József tolmács útján beszélt velük és nem
is sejtették, hogy a kormányzó érti nyelvüket, ezért nyíltan beszéltek egymással
jelenlétében. Vádolták magukat azért a bánásmódért is, amelyben egykor Józsefet részesítették. „Bizony vétkeztünk mi a mi atyánkfia ellen, akinek láttuk
lelki szorongását, mikor nékünk könyörög vala, de nem hallgattunk reá; azért
következett reánk ez a nyomorúság”. Rúben, aki Dóthánban eltervezte magában József kiszabadítását, most ezt fűzte még hozzá: „Avagy nem mondtam-é
néktek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok reám. És
ímé vérét is keresik rajtunk!” (1Móz 42:21-22). József, amikor ezt hallotta, nem
tudott többé uralkodni érzelmein, kiment és sírt. Visszatérve, megparancsolta,
Simeont kötözzék meg és vessék börtönbe. Abban a kegyetlen bánásmódban,
amelyben testvérei akkor Dóthánban részesítették, éppen Simeon volt a felbujtó és fő résztvevő. Ezért esett most József választása Simeonra.
József mielőtt elengedte testvéreit, utasítást adott arra, hogy lássák el őket
gabonával, és mindegyikük pénzét titokban helyezzék vissza zsákjuk szájába. A
hazafelé vezető útra a teherhordó állataik számára is gondoskodott takarmányról. Útközben, amikor a testvérek egyike kinyitotta a zsákját, meglepődött, mert
ott találta abban azt a zacskó ezüstpénzt, amit a gabonáért fizetett. Felfedezését azonnal közölte testvéreivel. Mindnyájan megrettentek, és ezt mondták
egymásnak: „Micsoda ez, amit Isten cselekedett velünk?” (1Móz 42:28). Nem
tudták eldönteni, hogy vajon jó jelnek tekintsék-e ezt az Úrtól, vagy pedig azért
engedte ezt megtörténni, hogy megbüntesse őket bűneikért, és még mélyebbre taszítsa őket a szerencsétlenségbe? Beismerték, hogy Isten látta bűneiket és
most bünteti őket.
Jákób aggódva várta fiai visszatérését. Érkezésükkor az egész tábor lelkesen
gyülekezett köréjük. Amikor elmondták atyjuknak mindazt, ami velük történt,
félelem és rossz előérzet lett úrrá minden szíven. Az egyiptomi kormányzó viselkedéséből valami rosszat sejtettek. Félelmük erősödött, amikor kinyitották
zsákjaikat és mindegyikben a zsák tulajdonosa megtalálta saját pénzét. Fájdalmában idős atyjuk így kiáltott fel: „Megfosztotok engem gyermekeimtől,
József nincs, Simeon sincsen. Benjámint is elviszitek? mindez engem ér! Ak-

136

10. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA

kor szóla Rúben az ő atyjának, mondván: az én két fiamat öld meg, ha meg
nem hozom őt neked. Bízd az én kezemre őt, és én visszahozom néked. Az
pedig monda: Nem megy le oda az én fiam ti veletek, mert az ő bátyja megholt és ő maga maradt meg; ha veszedelem érné őt az úton, amelyen elmentek, ősz fejemet búba borítva bocsátanátok le a koporsóba” (1Móz 42:36-38).
A szárazság azonban tovább tartott. A gabonakészlet, amelyet Egyiptomból hoztak, már majdnem teljesen elfogyott. Jákób fiai jól tudták, hogy hiábavaló lenne
Benjámin nélkül visszatérniük Egyiptomba. Alig-alig reménykedhettek abban,
hogy megváltoztathatják atyjuk elhatározását. Csöndben várták a fejleményeket. Mind sötétebb lett a közeledő éhínség árnyéka. A táborban élők aggodalmaskodó arcáról Jákób leolvasta szükségüket. Végül így szól: „Menjetek el ismét,
vegyetek nékünk egy kevés eleséget” (1Móz 43:2).
Júda azonban ezt felelte: „Erősen fogadkozék az a férfiú mondván: Színem elé
ne kerüljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátokfia. Ha azért elbocsátod velünk a
mi öcsénket, elmegyünk, és veszünk néked eleséget; Ha pedig el nem bocsátod,
nem megyünk, mert az a férfiú megmondá nékünk: Színem elé ne kerüljetek,
ha a ti atyátokfia veletek nem lesz” (1Móz 43:3-5). Látva, hogy atyja ingadozik
elhatározásában, ezt fűzte még hozzá: „Bocsásd el azt a fiút én velem, és mi
azonnal felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk és meg ne haljunk se mi, se te, se a
mi gyermekeink” (1Móz 43:8). Felajánlotta, hogy kezességet vállal testvéréért,
és örökre bűnös legyen, ha nem hozza vissza Benjámint atyjához.
Jákób nem tarthatta tovább vissza belegyezését, ezért utasította fiait, hogy
készüljenek az utazásra. Megparancsolta nekik, hogy a kormányzónak vigyenek magukkal olyan dolgokat ajándékként, amilyenekkel az éhínséggel sújtott
ország még rendelkezett – „egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát” (1Móz 43:11), és pénzt is vigyenek magukkal
kétannyit. „Öcséteket is vegyétek, keljetek fel és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz” (1Móz 43:13). Amikor fiai már induló félben voltak kétséges útjukra, idős
atyjuk felkelt és az égre emelve kezeit így imádkozott: „A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátokfiát, és Benjámint. Én pedig ha megfosztottnak kell lennem,
hadd legyek megfosztva” (1Móz 43:14).
József testvérei tehát ismét Egyiptomba mentek és megjelentek a kormányzó előtt. Amikor József tekintete Benjáminra esett - saját anyja fiára - mélyen
megindult. Elrejtette érzelmét, s megparancsolta, vezessék őket saját házába,
és készítsék fel őket a közös ebédre. A testvérek nagyon megrettentek, amikor
megtudták, hogy a kormányzó palotájába vezetik őket és attól féltek, hogy a zsákjaikban talált pénzt kérik majd számon ott tőlük. Azt gondolták, hogy mindezt
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szándékosan tervezték el, hogy okot találjanak rabszolgává tételükre. Kétségbeesésükben a ház gondnokához fordultak és elmondták neki egyiptomi látogatásuk körülményeit. Ártatlanságuk bizonyítékául elmondták, hogy a zsákjaikban
talált pénz visszahozták, és más pénzt is hoztak magukkal, hogy azon élelmet
vásároljanak. „Legyetek békén, ne féljetek; a ti Istentek és a ti atyátok Istene adta
néktek azt a kincset zsákjaitokba; pénzetek az én kezemhez jutott” (1Móz 43:23).
Mentesültek aggodalmukról, és amikor Simeon, akit kiengedtek a börtönből,
csatlakozott hozzájuk, úgy érezték, hogy Isten valóban kegyelmes hozzájuk.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
THE SIGNS OF THE TIMES (1880. január 29.) JÓZSEF EGYIPTOMBAN
(folytatás)

Az éhség még mindig folytatódott Kánaán földén; és ahogyan az idő telt, Az
Egyiptomból hozott gabona elfogyott. Jákób fiai jól tudták, hogy Egyiptom kormányzója elé állni újra teljesen hiábavaló és veszélyes Benjámin nélkül, de azt
is tudták, hogy alig-alig tudják megváltoztatni atyjuk döntését, ezért csöndben
várták a fejleményeket. Az idős ember a táborában látta családtagjai éhségtől
beesett és sápadt arcát, hallotta a gyermekek kenyeret kérő kiáltozását, és végül
azt mondta: „Menjetek el ismét, vegyetek nékünk egy kevés eleséget.”
Júda azonban ezt felelte: „Erősen fogadkozék az a férfiú mondván: Színem elé
ne kerüljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátokfia. Ha azért elbocsátod velünk a
mi öcsénket, elmegyünk, és veszünk néked eleséget; Ha pedig el nem bocsátod,
nem megyünk, mert az a férfiú megmondá nékünk: Színem elé ne kerüljetek, ha
a ti atyátokfia veletek nem lesz.” Látva, hogy atyja ingadozik elhatározásában,
ezt fűzte még hozzá: „Bocsásd el azt a fiút én velem, és mi azonnal felkelünk és
elmegyünk, hogy éljünk, és meg ne haljunk se mi, se te, se a mi gyermekeink.”
Felajánlotta, hogy kezességet vállal testvéréért, és örökre bűnös legyen, ha nem
hozza vissza Benjámint atyjához.
Jákób nem tarthatta tovább vissza belegyezését, ezért utasította fiait, hogy
készüljenek az utazásra. Megparancsolta nekik, hogy a kormányzónak vigyenek
magukkal olyan dolgokat ajándékként, amilyenekkel az éhínséggel sújtott ország
még rendelkezett – „egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát,” és pénzt is vigyenek magukkal kétannyit. „Öcséteket is
vegyétek, keljetek fel és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz.”
Amikor fiai már induló félben voltak kétséges útjukra, idős atyjuk felkelt és
az égre emelve kezeit így imádkozott: „A mindenható Isten pedig engedje, hogy
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kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátokfiát, és Benjámint. Én pedig ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva.”
József testvérei tehát ismét Egyiptomba mentek és megjelentek a kormányzó előtt. Amikor József tekintete Benjáminra esett – saját anyja fiára – mélyen
megindult. Elrejtette érzelmét, s megparancsolta, vezessék őket saját házába,
és készítsék fel őket a közös ebédre. A testvérek nagyon megrettentek, amikor megtudták, hogy a kormányzó palotájába vezetik őket és attól féltek, hogy
a zsákjaikban talált pénzt kérik majd számon ott tőlük. Azt gondolták, hogy
mindezt szándékosan tervezték el, hogy okot találjanak rabszolgává tételükre.
Kétségbeesésükben a ház gondnokához fordultak és elmondták neki egyiptomi
látogatásuk körülményeit. Ártatlanságuk bizonyítékául elmondták, hogy a zsákjaikban talált pénz visszahozták, és más pénzt is hoztak magukkal, hogy azon
élelmet vásároljanak.
„Legyetek békén, ne féljetek; a ti Istenetek és a ti atyátok Istene adta néktek
azt a kincset zsákjaitokba; pénzetek az én kezemhez jutott.” Mentesültek aggodalmukról, és amikor Simeon, akit kiengedtek a börtönből, csatlakozott hozzájuk, úgy érezték, hogy Isten valóban kegyelmes hozzájuk, amiz az ő atyjuk is
könyörgött, hogy legyen kegyelmes hozzájuk.
Amikor a kormányzó ismét haza jött, átadták neki ajándékaikat, és alázatosan leborulának előtte a földig. Józsefnek ekkor ismét álma jutott eszébe. Vendégei üdvözlése után sietve kérdezgetni kezdte őket: „Egészségben van-é a ti
vén atyátok, akiről nékem szóltatok? Él-e még?” „Egészségben van a te szolgád,
ami atyánk, még él.” – hangzott a válasz, miközben ismét mély meghajlással fejezték ki hódolatukat. Azután József tekintete megnyugodott Benjáminon és így
szólt: „Ez-é a ti legkisebbik atyátokfia, aki felől nékem szóltatok vala?” „Az Isten
légyen hozzád kegyelmes, fiam!” – mondta néki. A gyengédség érzései azonban
erőt vettek rajta, és nem tudott többé egy szót sem szólni. Sietve bement azért
a szobájába, és ott sírt, és megkönnyebbült.
Miután visszanyerte önuralmát, lemosta a könnyeit, visszatért vendégeihez
és elrendelte az előkészületeket az ebédhez. A kaszt törvényei az egyiptomiaknak megtiltották, hogy más népekhez tartozó emberekkel étkezzenek. Jákób fiai
ezért külön asztalnál ettek, miközben a kormányzó csak egyedül ült asztalánál.
Amikor mindenki elfoglalta a helyét a neki kijelölt asztal mellett, József testvérei meglepődve fedezték fel, hogy ülőhelyeiket pontosan rendben, életkoruk
szerint jelölték ki az asztal mellett. József „pedig részt juttatott azoknak maga
elől”, Benjámin része azonban ötször több volt, mint közülük bárkié. Benjámin
megkülönböztetésével József arról akart megbizonyosodni, hogy vajon testvérei
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a legfiatalabb testvérüket nem illetik-e ugyanazzal az irigységgel és gyűlölettel,
amelyet vele szemben egykor kimutattak. Feltételezve, hogy József nem érti beszédüket, a testvérek szabadon és nyíltan beszélgettek egymással. Így Józsefnek
alkalma volt testvérei igazi érzéseinek megismerésére.
Azután további próbára tette őket. Eltávozásuk előtt megparancsolta, hogy
saját ezüst poharát rejtsék el a legfiatalabb testvér zsákjába, és elbocsátotta
őket.
A testvérek örömmel indultak haza. Simeon és Benjámin is velük volt. Teherhordó állataikat megrakták gabonával. Mindnyájan úgy érezték, megmenekültek azoktól a veszedelmektől, amelyek látszólag körülvették őket. De amikor
a várost elhagyták, a kormányzó gondnoka utolérte őket és ilyen sértő kérdést
intézett hozzájuk: „Miért fizettetek gonosszal a jó helyébe? Avagy nem abból
iszik-é az én uram? És abból szokott jövendölni! Gonoszul cselekedtetek.” A királyoknak és uralkodóknak volt egy pohara, amelyből ittak, amelyre úgy tekintettek, mint a mérgezés elleni óveszközre. A gondnok vádjaira ezt felelték az
utazók: „Miért szól az én uram ilyen szavakkal? Távol legyen szolgáidtól, hogy
ilyen dolgot cselekedjenek. Ímé a pénzt, melyet zsákjaink szájában találtunk
vala, meghoztuk néked Kanaán földéről; hogy loptunk volna hát urad házából
ezüstöt vagy aranyat? Akinél megtaláltatik a te szolgáid közül, haljon meg az;
sőt mi is szolgái leszünk uramnak.”
A gondnok azt mondta: „Mostan is legyen beszédetek szerint: a kinél megtaláltatik, az legyen nékem szolgám, ti pedig mentek legyetek.”
A gondnok mindegyik zsákot megvizsgálta. Rúben zsákjának a megvizsgálásával kezdte és gyorsan eljutott a legfiatalabb testvérhez. Benjámin zsákjában
megtalálta a poharat.
Ennél a felfedezésnél mindenki hallgatott; és hogy a testvérek kifejezzék
nagy fájdalmukat, megszaggatták a ruháikat, ami abban az időben szokás volt
nagy szerencsétlenség esetén. Szomorúan tértek vissza a városba, s érezték, rájuk nehezedett Isten keze a múltban elkövetett gonoszságukért. Azt gondolták,
atyjuk félelme, balsejtelme most teljesen beigazolódott. Benjámint saját fogadkozásukkal vetették rabszolgasorsra.
Követték a gondnokot a palotába. A kormányzót még ott találták. Térdre borultak előtte. József így szólt hozzájuk: „Mi dolog ez amit cselekedtetek? Avagy
nem tudjátok-é hogy az ilyen magamféle ember jövendölni tud?” József ezzel
azt szándékozott elérni, hogy bűnük beismerésére késztesse őket, hogy teljesen kinyilatkoztassa valódi érzéseiket. Sohasem igényelte magának a jövendölés
erejét, de el akarta velük hitetni, hogy olvasni tud életük titkaiban. Júda eléje
lépett mondván: „Mit mondhatunk az én uramnak? Mit szóljunk, mivel igazol-
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juk magunkat? Az Isten büntetése utolérte szolgáidat. Mi az én uram szolgái
vagyunk, mind mi, mind az, akinek kezében a pohár találtatott.” „Távol legyen
tőlem, hogy azt cselekedjem” – felelte József – „az, akinek kezében találtatott a
pohár, az legyen nékem szolgám, ti pedig békességgel menjetek el a ti atyátokhoz.”
Júda nagy gyötrelmében most térdein kúszva még közelebb jött a kormányzóhoz és így kiáltott fel: „Kérlek, uram, hadd szólhasson egy szót uram fülébe a
te szolgád, és ne gerjedjen fel haragod a te szolgád ellen; mert hasonló vagy te
a Fáraóhoz.” Elmondta, atyja hogyan vonakodott, amikor Benjámint elengedte
velük Egyiptomba, atyja mély fájdalmát József elvesztése felett, mivel ő volt az
egyetlen megmaradt fia anyjának, Rákhelnek, akit Jákób nagyon szeretett. „Ha
tehát most visszamenéndek az te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz
velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve, ha meglátja, hogy nincs
meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, a mi atyánknak
ősz fejét búba borítva bocsátják alá a koporsóba. Mivel a te szolgád e fiúért az ő
atyjánál kezes lett, mondván: Ha vissza nem hozom őt hozzád, mind éltig bűnös
legyek az én atyám előtt. Hadd maradjon azért e gyermek helyébe a te szolgád,
az én uramnak szolgájául; e gyermek pedig menjen fel az ő bátyjaival. Mert
mimódon mehetnék én fel atyámhoz, ha e gyermek velem nem lenne, anélkül,
hogy ne lássam a nyomorúságot, mely atyámat érné?”
Józsefnek ennyi elég volt. Meglátta testvéreiben az igazi bűnbánat gyümölcseit. Mélyen megrendült, nem tudta többé leplezni az érzéseit, s elrendelte, hogy testvérei kivételével mindenki vonuljon vissza a teremből. Azután
hangosan zokogva így kiáltott fel: „Én vagyok József, él-e még az én atyám?”
Testvérei mozdulatlanul, némán, félelemmel és ámulattal álltak ott. Egyiptom
kormányzója nem más, mint az ő testvérük, József, akire irigykedtek, akit meg
akartak gyilkolni, és akit végül rabszolgának adtak el! Vele szemben gyakorolt
bűnös bánásmódjuk minden részlete hirtelen lepergett szemük előtt. Eszükbe
jutott, hogy mennyire megvetették álmait, és miként munkálkodtak azon, hogy
azok ne teljesüljenek be. Megdöbbenve ébredtek annak tudatára, hogy cselekedeteikkel hozzájárultak az álom beteljesüléséhez, s most ott álltak József
előtt megbélyegzetten és meglepetten. József, amikor látta zavarukat, így szólt
hozzájuk: „Jöjjetek közelebb hozzám! Kérlek benneteket!” És amikor közelebb
mentek hozzá, így folytatta: „Én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala
Egyiptomba. És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem
ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek.”
Amennyire csak lehetséges volt, nemesen igyekezett ezt a nehéz alkalmat kön�nyebbé tenni a testvérei számára. Nem akarta növelni a lelki gyötrelmeiket az
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által, hogy megbélyegzi őket. Érezte, hogy már eléggé megszenvedtek az iránta
elkövetett kegyetlen bánásmódért, és igyekezett megvigasztalni őket. Így folytatta: „Mert immár két esztendeje, hogy éhség van e földön, de még öt esztendő
van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött el engem
ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem
az Isten, ki engem a Fáraó atyjává tett, és egész házának urává, és Egyiptom
egész földének fejedelmévé. Siessetek és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok
néki: Ezt mondja a te fiad József: Az Isten engem egész Egyiptomnak urává tett,
jöjj le én hozzám, ne késsél. És Gósen földén lakozol, és én hozzám közel leszel,
mind te, mind fiaid, mind fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, és mindened, a mid van.
És eltartalak ott téged, mert még öt esztendei éhség lesz, hogy tönkre ne juss te,
és házadnépe, és semmi, amid van. És ímé a ti szemeitek látják, és az én atyámfiának Benjáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok. Beszéljétek hát el
atyámnak minden én dicsőségemet Egyiptomban, és mindazt, a mit láttatok. És
siessetek s hozzátok ide az én atyámat. És nyakába borult az ő öccsének Benjáminnak és sírt; Benjámin is sírt az ő nyakán. És megcsókolta mind az ő testvéreit
és síra ő rajtok; azután beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei.”
Alázatosan bevallották neki bűnüket, és könyörögve kérték bocsánatát. Hos�szú ideig szenvedtek a nyugtalanságtól és a lelkiismeret furdalástól, és most
azon örvendeztek, hogy ő még él. Ez idáig sokat szenvedtek az iránta való kegyetlenségük miatt. József boldogan bocsátott meg a testvéreinek, visszaküldte
őket Kánaánba, ellátta őket bőségesen élelemmel, szekerekkel, és minden dologgal, ami csak szükséges volt az atyja családjának és ingóságainak Egyiptomba
való költöztetéséhez. Benjáminnak értékesebb ajándékokat adott, mint a többi
testvéreinek. Mivel félt attól, hogy a hazafelé vezető úton vita támad közöttük,
ezért amikor már induló félben voltak, mondott nekik egy jelentőségteljes mondatot: „Ne háborogjatok az úton.”

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
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Jákób fiai örömüzenettel tértek vissza atyjukhoz: „József még él, és hogy
uralkodik egész Egyiptom földén.” Az idős ember először annyira meglepődött,
hogy el sem akarta hinni azt, amit hallott. Amikor látta a szekerek hosszú sorát
és a megrakott állatokat, és amikor Benjámin is újra vele volt, meggyőződött
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arról, hogy mindez igaz, és örömében így kiáltott fel: „Elég nékem, hogy József
az én fiam még él: lemegyek hát, hogy meglássam őt, minekelőtte meghalok.” A
tíz testvér számára azonban még hátra volt a megalázkodás. Be kellett vallaniuk
atyjuknak azt az általuk elkövetett csalárdságot és kegyetlenséget, amely oly
sok évig megkeserítette atyjuk életét és saját életüket. Jákób nem akarta elhinni
róluk, hogy ily aljas bűn elkövetésére képesek. Látta, hogy minden jóra fordult,
megbocsátott tévelygő gyermekeinek és megáldotta őket.
Jákób és fiai családjaikkal, nyájaikkal, és számos melléjük rendelt kísérővel
együtt hamarosan úton voltak Egyiptom felé. Az utat boldog és vidám szívvel
tették meg. Amikor Beérsebába érkeztek, a pátriárka hálaáldozatokat mutatott
be, és imában kérte az Urat, biztosítsa kíséretéről őket. Éjjel látomásban megjelent neki Isten és így szólt: „Ne félj lemenni Egyiptomba: mert nagy néppé
teszlek ott téged. Én lemegyek veled Egyiptomba, és én bizonnyal fel is hozlak;
és József fogja be a te szemeidet.”
Józsefnek atyjával való találkozása nagyon megható volt. Kiugrott hintójából és előreszaladt, hogy örömmel üdvözölje atyját. „Amint maga előtt látta,
nyakába borult, és sírt az ő nyakán sok ideig. És monda Izrael Józsefnek: Immár
örömest meghalok, minekutána láttam a te orcádat, hogy még élsz”
Azután József elvitte magával öt testvérét, hogy bemutassa őket a Fáraónak,
és megkapják tőle az engedélyt a földterület átvételére jövendő otthonuk számára. József igyekezett megvédeni testvéreit attól a kísértéstől, amelynek ki lettek volna téve a pogány királyi udvarban. Ezért azt tanácsolta nekik, ha a király
megkérdezi tőlük, hogy mi a foglalkozásuk, őszintén és nyíltan mondják meg,
hogy juhpásztorok. Az uralkodó ezt a tényt hallva nem akart így nekik a József
kedvéért magas tisztségeket adni, mert a juhpásztori foglalkozás az egyiptomiak
előtt egy lenézett munka volt. Amikor József bevitte őket a Fáraóhoz, Jákób fiai
megfogadták és követték Istent félő testvérük tanácsát, és a király jóváhagyta
azt, hogy az ő atyja és a testvérei Egyiptom földének a legjavát vehessék birtokba. Kiválasztotta Gósen földét, a bővizű, bőtermő vidéket, ahol jó legelőket
találtak a nyájaik számára. Ott szintén imádhatták Istent, s nem zavarták őket a
pogány egyiptomiak bálványimádó szertartásai. Az izraeliták elfoglalták a Gósen
földét, s ott tartózkodtak egészen addig, míg hatalmas csodákkal és jelekkel Isten ki nem hozta őket az Ő népeként Egyiptomból.
Nem sokkal Egyiptomba való megérkezésük után József atyját is elvitte a királyhoz. A pátriárkát nem kápráztatta el a királyi udvar pompája, mert a természet fenséges jelenségei között a Fáraónál is hatalmasabb Uralkodóval beszélgetett. Ezért most tudatos felsőbbséggel felemelte kezeit és megáldotta a
Fáraót. A királyt megérintette Jákób tiszteletreméltó kinézete, és azt kérdezte
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tőle: „Hány esztendős vagy?” Jákób így válaszolt: „Az én bujdosásom esztendeinek napjai száz harminc esztendő; kevesek és nyomorúságosak voltak az én
életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek
napjait, a meddig ők bujdostak.” Jákóbot sok baj érte, és sok nyomorúságos
helyzetbe került. Feleségei irigykedése és féltékenykedése a gonoszságok hos�szú láncolatát indította el, és gyermekei bűnös eljárásai sok keserűséget okoztak
neki, mint atyának. De az utolsó évei békésebbek voltak. Fiai elhagyták gonosz
útaikat, visszakapta Józsefet, József Egyiptom kormányzójaként körülvette minden lehetséges kényelemmel, és gyermekeinek jelenlétében nyugodtan haladt
a sír felé.
Röviddel Jákób halála előtt maga köré gyűjtötte a gyermekeit, hogy megkapják az ő utolsó áldását, s meghallhatták az utolsó tanácsoló szavait. Amint
utoljára szólította meg őket, Isten Lelke nyugodott meg rajta, szemei előtt elvonult gyermekei élete, de beszélt azon próféciákról is, amelyek a jövőben kapcsolódnak gyermekeihez. Kezdve a legidősebbel, megemlítette minden gyermekét
név szerint, azon gyermekei előtt, akik bűnös útaikat követték, annak fényében
ecsetelte ezt, ahogyan Isten látta erőszakos cselekedeteiket, s meg fogja őket
látogatni a bűneik miatt. Rúben nem vett részt József eladásában, de előzőleg
neki volt egy nagy bűne. „Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje,
első a méltóságban, első a hatalomban. Állhatatlan, mint a víz, nem leszel első.”
Azután jövendölt Simeonról és Léviről, akik becsapták a sekhemitákat, s a
legkegyetlenebb, legbosszúállóbb módon pusztították el őket. Ez a két testvér
volt a legbűnösebb a József eladásában is. „Simeon és Lévi atyafiak, erőszak
eszközei az ő fegyverük. Tanácsukban ne légyen részes lelkem, gyűlésükkel ne
egyesüljön dicsőségem, mert haragjukban férfit öltek, s kedvük telve inát szegték az ökörnek. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen;
eloszlatom őket Jákóbban, és elszélesztem Izráelben.”
Júdával kapcsolatban az ihletés atyai szavai nagyon örömteliek voltak. Jákób
prófétikus szeme évszázadokkal nézett előre a jövőbe, Krisztus születésére, és
azt mondta: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei
közül; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.”
Jákób legtöbb gyermekének ígéretes jövőt jövendölt. Különösen József volt
az, akiről ékesen szólóan, boldogan beszélt: „Termékeny fa József, termő ág a
forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a
nyilazók: De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának
kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától… Atyád áldásai meghaladják az
ős hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválasztatottnak koponyájára.”
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Jákób szerető, gyengéd apa volt. Nem neheztelt szomorúságot okozó gyermekeire. Megbocsátott nekik, szerette őket mindvégig. És Isten a prófétaság
lelke által gondolkodását a természetes érzései fölé emelte. Az utolsó óráiban
angyalok vették körül, és Isten ereje nyugodott meg rajta. Atyai érzései vezették
őt végső bizonyságtevésére, úgy a szeretet és gyengédség kifejezéseire. Az isteni
ihletés befolyása alatt az igazság kijelentésére kényszerült, még akkor is, mikor
ez fájdalmas volt.
Jákób halála után József testvéreinek szívét ismét félelem töltötte el. Azt gondolták, József talán csak atyja iránti szeretetből halasztotta el büntetésüket, s
most hogy meghalt, bosszút áll azért a kegyetlen bánásmódért, amit elszenvedett tőlük. Személyesen nem is mertek előtte megjelenni, hanem csak üzenetet
küldtek neki: „A te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt, mondván:
Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyádfiainak vétkét és
bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják.” Az üzenet könnyekre fakasztotta
Józsefet, és ez felbátorította testvéreit, hogy elmenjenek hozzá és leboruljanak
előtte e szavakkal: „Ímé mi a te szolgáid vagyunk.” József , amikor találkozott
velük, vigasztalta őket és íilyen biztosítékot adott nekik: „Ne féljetek; avagy Isten
gyanánt vagyok-é én? Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annakokáért ne féljetek: Eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket.”
József szerette a testvéreit, fájt neki, hogy olyannak tekintették őt, mint aki a
bosszúállás lelkületét táplálja irányukba.
József élete Krisztus életét ábrázolja. Józsefet a testvérei meg akarták ölni,
de végül rabszolgaként adták el őt. Azt remélték, ezzel megakadályozzák, hogy
nagyobb legyen náluk. Amikor eladták őt Egyiptomba, akkor abban a hitben ringatták magukat, hogy nem zavarják őket többé József álmai, és azok teljesülésének még a lehetőségét is megakadályozták. De Isten őrködött az események
felett. Éppen elősegítették azt, amit meg akartak akadályozni – hogy felettük
uralkodjon.
Éppen így a zsidó papok és vének is féltékenyek voltak Krisztusra. Attól féltek,
hogy a Messiás elvonja az emberek figyelmét róluk. Tudták, hogy Ő nagyobb
dolgokat tett, mint amit ők tettek, vagy valaha végrehajtottak, s tudták, hogyha megengednék, hogy folytassa az Ő tanításait, nagyobb lenne a hatalomban,
mint ők, és még a zsidók királyává is válhatna. Mindnyájan megegyeztek abban,
hogy titokban elfogatják, hamis tanúkat bérelnek fel ellene, hogy elítéljék őt, és
halálra adják. Nem fogadták el Őt királyukként, hanem ezt kiáltották: ’Feszítsd
meg! Feszítsd meg!’ De azáltal, hogy megölették Isten Fiát, éppen azt érték el,
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amit meg akartak előzni. József éppen úgy vált a családja megmentőjévé, hogy
eladták Egyiptomba a testvérei. De ez a tény mégse kisebbítette a testvérei bűnét. Krisztust azáltal, hogy az ellenségei megfeszítették, az egész emberi bukott faj Üdvözítőjévé, s az egész világ uralkodójává tették. De az ellenségei bűne
éppen olyan szörnyű és gyalázatos marad annak ellenére, hogy Isten uralta az
eseményeket a saját dicsőségére, és az emberek javára.
József Istennel járt, s amikor bebörtönözték, és ártatlanul szenvedett, ezt
szelíden, zúgolódás nélkül viselte el. Önuralma, a megpróbáltatásokban tanúsított türelme, és megingathatatlan hűsége meg lett örökítve mindazok javára,
akik az utána következő nemzedékekben éltek a földön. Amikor a testvérei beismerték József előtt a bűnüket, ő önként, szívesen megbocsátott nekik, jótékony
és szerető tettei által mutatta meg, hogy nem táplál neheztelést azért, hogy
előtte olyan kegyetlenül bántak vele.
Jézusnak, a világ Üdvözítőjének az élete példaképként és mintaként szolgál
a jótékonyságra, a jóságra, és a szentségre. Mégis lenézték és háborgatták, gúnyolták és kicsúfolták nem másért, mint az Ő igaz életéért, ami állandó feddés
volt a bűnre. Ellenségei nem elégedtek meg egészen addig, míg a kezükbe nem
került, és nem adták egy szégyenletes halálra. Ő meghalt a bűnös emberi fajért; s amíg elszenvedte a kegyetlen kínzásokat, alázatos lelkülettel bocsátott
meg a gyilkosainak. Feltámadt a halálból, felemelkedett a mennybe az Atyjához,
Aki felruházta minden hatalommal és tekintéllyel, s (láthatatlanul) visszatért a
földre, hogy a tanítványait is felruházza ezzel az erővel, és hatalommal. Adott
ajándékokat az embereknek. És bárki bármikor hozzá jön bűnbánattal, bűnvallomással, Ő a bűnbánókat készségesen elfogadja, és megbocsát nekik. Ha hűek
maradnak hozzá, fölemeli majd őket a trónjához, és olyan örökséget fog nekik
adni, amit a saját vére árán vásárolt meg.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (200-215. old.) KRISZTUS SZENVEDÉSEI

Az üdvösség értékének teljes megértéséhez át kell gondolnunk, mibe is került. Sokaknak csak szűkös fogalmuk van Krisztus szenvedéséről, ezért kevésre
becsülik az elfedezés fontos munkáját. Az ember megmentésének dicső tervét
az Atyaisten végtelen szeretete hozta létre. Ez isteni tervben nyilvánul meg legcsodálatosabban Isten szeretete a bukott emberiség iránt. Az Isten szeretett Fiának odaadásában megmutatkozó szeretet ámulatba ejtette a szent angyalokat.
„Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz
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ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3:16) A Megváltó volt
az Atya dicsőségének tündöklése, és személyének pontos mása. Benne élt az
isteni fenség, tökéletesség és kitűnőség. Üdvözítőnk egyenlő volt Istennel. Úgy
tetszett az Atyának, hogy „benne lakjék az egész teljesség”. „Aki, mikor Istennek
formájában volt, nem tekintette zsákmánynak (olyan valaminek, amihez feltétlenül ragaszkodjék) azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén fel, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig,
mégpedig a keresztfának haláláig.” (Fil 2:6-8)
Jézus vállalta, hogy meghal a bűnös helyett, hogy az emberek az engedelmesség élete által megmeneküljenek Isten törvényének büntetésétől. Halála
nem érvénytelenítette a törvényt, nem semmisítette meg, nem zsugorította le
szent kötelezettségeit, és szent méltóságát sem csökkentette. Krisztus halála azt
hirdette, hogy az Atya törvénye, amikor megbünteti a bűnöst, igazságos, mert
hisz vállalta, hogy maga szenvedi el a törvény büntetését, hogy megmentse a
bukott embert a törvény átkától. Isten szeretett Fiának kereszthalála bizonyítja,
hogy Isten törvénye megmásíthatatlan. Halála tisztességet szerez a törvénynek,
felmagasztalja azt, s az ember előtt is bebizonyítja annak változatlan voltát. Isten ajkáról halljuk a szavakat: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy
a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy
betöltsem.” (Mt 5:17)
Krisztus halála igazolja a törvény követelményeit. Krisztusban kapcsolódott
össze az emberi az istenivel. Krisztus küldetése volt összebékíteni Istent és az
embert. Egyesíteni a végest a végtelennel. Ez volt az egyetlen lehetőség, hogy
vére érdemei által felemelje a bukott embert, hogy részesülhessenek Isten természetében. Krisztus azért tudja megérteni az ember próbáit és bánatait, s az
embert körülvevő kísértéseket, mert magára vette az ember természetét. Az
angyalok nem tudtak együtt érezni az emberrel külön próbáiban, mert nem ismerték a bűnt. Krisztus beleegyezett, hogy magára veszi az ember természetét,
s mindenben kísértést szenvedett, mint mi, hogy megtanulja, miként siessen az
ember segítségére, mikor kísértésbe esik.
Amikor emberi természet terhelte, szükségét érezte, hogy segítséget kapjon
az Atyától. Jézusnak imahelyei voltak. A hegyek magányában szeretett érintkezni Atyjával. Így nyert erőt megszentelt, emberi lelke a nap kötelességeihez
és próbáihoz. Üdvözítőnk azért is azonosítja magát szükségleteinkkel és gyöngeségeinkkel, mert maga is folyamodó, esti-éjjeli könyörgő lett. Új erőt kért az
Atyától, hogy újjáéledve, felfrissülve, kötelességekre és próbákra készen térjen
vissza imahelyéről. Mindenben ő a példaképünk. Testvérünk lett gyöngeségeBIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (200-215. old.) KRISZTUS SZENVEDÉSEI

147

inkben, mégsem lobogtak benne szenvedélyeink, indulataink. Mivel bűntelen
volt, természete visszariadt a gonoszságtól. Mégis a bűn világában élt, maga
is elviselte a küzdelmeket és a lelki kínokat. Emberi volta szükségessé és kiváltsággá tették számára az imát. Ő is rászorult az összes isteni támogatásra,
és vigasztalásra, melyet az Atya készségesen rendelkezésére bocsátott, hiszen
Fia az ember javáért hagyta hátra a menny boldogságát, s választotta a hideg,
hálátlan világot lakásául. Krisztus megnyugvást és örömöt talált az Atyával való
közösségben. Neki elmondhatta, ami bánatokat ismerő szívét nyomta, melyek
összeroskadással fenyegették. Krisztus a fájdalmak férfija volt, aki tudta, mi a
szenvedés. Naphosszat buzgón fáradozott, hogy jót tegyen, hogy egyre mentse,
mentse az embereket a pusztulástól. Meggyógyította a betegeket, megvigasztalta a gyászba borultakat, derűt és reményt hozott a kétségbeesőnek, életre
keltette a halottat. Miután befejezte napi munkáját, esténként elvonult, félre a
város forgatagától, s ott borult le imára valamely félreeső lugasban Atyja előtt.
Olykor fényes holdsugarak ragyogtak imára borult alakjára. Majd a fellegek ismét elvágták a fényt. Miközben leborulva imádkozott, az éj harmata és dere
permetezett fejére és szakállára. Gyakran egész éjeken át könyörgött. Ő a példaképünk. Ha nem felejtenénk el ezt, ha követnénk Urunk példáját, Isten által
sokkal erősebbek lennénk.
Ha az emberiség Megváltója, isteni erőssége dacára is szükségesnek érezte az imát, mennyivel inkább kell nekünk, gyönge, bűnös halandóknak szükségesnek tartanunk az imát – a buzgó, szüntelen könyörgést! Mikor a kísértések
a legtüzesebben ostromolták őt, semmi táplálékot sem vett magához. Istenre
bízta magát, s a komoly ima, és az Atya akarata iránti tökéletes engedelmesség
segítségével, győztesen került ki belőlük. Akik a hitvalló keresztények valamen�nyi csoportjánál inkább vallják az utolsó napoknak szóló igazságot, ezért is követniük kellene az imában tökéletes példaképüket.
„Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura.”
(Mt 10:25) Gyakran olyan nyalánkságok terhelik asztalunkat, melyek sem egészségesek, sem szükségesek, csak mert jobban szeretjük hasunkat, mint a lemondást, az egészséget, s a világos gondolkodást. Jézus buzgón kereste az Atyától
származó erőt. Isten Fia magára nézve is értékesebbnek tartotta ezt a csemegék alatt roskadozó asztalnál. Bebizonyította, hogy feltétlenül szükségünk van
az imára, hogy erőt nyerjünk szembeszállni a sötétség hatalmaival, s végeznünk
a ránk bízott feladatot. A mi erőnk gyöngeség csupán, viszont amelyben Isten
részesít, az valóban erő, s aki ezt elnyeri; diadalmaskodni fog.
Amikor Isten Fia leborulva imádkozott a Gecsemánéban, lelki gyötrelme oly
nedvet sajtolt ki bőréből, mint jókora vércseppek. Itt vette őt körül a sűrű sötét-
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ség rémülete. Hiszen a világ bűnei nehezedtek rá. Az ember helyett szenvedett,
mintha ő szegte volna meg Atyja törvényét. Ez a kísértés jelenete volt. Isten
világossága visszahúzódott előle, s ő a sötétség hatalmainak kezébe került. Lelki
kínjában elterült a hideg földön. Magán érezte Atyja rosszallását. Elvette a bűnös kezéből a szenvedés kelyhét, s maga akarta kiinni, hogy az áldások kelyhét
nyújthassa az embernek. Az emberre lesújtandó harag Krisztust sújtotta. Ekkor
reszketett meg kezében a titokzatos kehely.
Jézus gyakran járt a Gecsemánéba tanítványaival, hogy elmélyedjen, s imádkozzék. Valamennyien jól ismereték e szent rejtekhelyet. Júdás tudta, hova vezesse a gyilkos sokaságot, hogy elárulja kezükre Jézust. Az Üdvözítő még sosem
érkezett ily fájdalmakkal teli szívvel e helyre. Isten Fia nem a testi kínoktól riadt
vissza. Nem az préselte ki belőle tanítványai füle hallatára a gyászos szavakat:
„Felette igen szomorú a lelkem mind halálig! Maradjatok itt és vigyázzatok velem.” (Mt 26:38)
Hallótávolságra vonult tanítványaitól, majd arcra borult és imádkozott. Kínok
gyötörték lelkét, ezért így könyörgött: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e
pohár; de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.” (Mt 26:39) Az elveszett világ bűne nehezedett rá, összeroppanással fenyegetve őt. Az Atyától való
a bűn miatti elidegenedés hasogatta szívét átható kínnal, az sajtolt ki homlokából a súlyos vércseppeket, melyek sápadt arcáról leperegve megnedvesítették
a földet.
Jézus felegyenesedett, visszament tanítványaihoz, de alva találta őket. Rászólt Péterre: „Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Vigyázzatok és
imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test
erőtlen.” (Mt 26:40,41.)
A legfontosabb órán – mikor Jézus külön megkéri őket, hogy virrasszanak
vele – a tanítványok elaludtak. Jézus előre tudta, hogy súlyos harc, és kíméletlen kísértés vár rá. Azért vitte őket magával, hogy támogatói legyenek, hogy az
események, melyeknek szemtanúi kellene, hogy legyenek, s a tanítások, melyekben részesülniük kellett, kitörölhetetlenül emlékezetükbe vésődjenek. Azért
volt erre szükség, hogy hitük meg ne inogjon, hanem megerősödjék az előttük
álló próbára.
Mégis a Krisztussal virrasztás helyett szomorúság telepedett rájuk és elaludtak. A lángoló Péter is, aki alig pár órája kardoskodott, hogy szívesen szenved
Uráért, s ha kell, meg is hal érte, ő is elaludt. A legválságosabb percben, mikor
Isten Fiának szánakozásukra, és szívből fakadó imáikra lett volna szüksége, alva
találta őket. Alvásukkal súlyos veszteséget szenvedtek. Az Üdvözítő meg szerette volna erősíteni őket hitük közvetlen előttük álló súlyos próbájára. Ha szeretett
BIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (200-215. old.) KRISZTUS SZENVEDÉSEI
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Megváltójukkal együtt átvirrasztották volna e szomorú órát, ha ez alatt Istenhez
könyörögtek volna, Péter nem maradt volna magára, a maga semmi erejére,
hogy a próba óráján megtagadja Urát.
Isten Fia másodszor is félrevonult, és így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges,
múljék el tőlem e pohár; mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem
amint te.” (Mt 26:39) Majd visszatért tanítványaihoz, de ismét alva találta őket,
mert elnehezedett a szemük. Az alvó tanítványok az alvó gyülekezetet jelképezik, mikor elközeleg Isten büntetésének napja. A sötétség és a komor fellegek
napján – akkor a legveszedelmesebb, ha alva találnak minket.
Jézus ezt a figyelmeztetést hagyta ránk: „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor,
vagy reggel? Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk 13:35-37) Isten
elvárja gyülekezetétől, hogy teljesítse éjjeli virrasztását, bármily veszedelmes,
akár hosszú az éj, akár rövid. A bánat nem mentség, hogy a gyülekezet kevésbé
éber legyen. A próbák ne vezessenek hanyagságra, hanem inkább megkettőzött
éberségre. Krisztus a maga példájával mutatta meg gyülekezetének erejük forrását a szükség, a szorongatás, a veszély idején. Az őrködés bizonyítsa, hogy ők
valóban Isten népe. Ez a jel különbözteti meg a várakozókat a világtól, s bizonyítja, hogy ők csak zarándokok és idegenek a földön.
Az Üdvözítő másodszor is szomorúan visszafordult alvó tanítványaitól, és
harmadszor imádkozott, egyazon szavakkal. Majd visszatérve a tanítványokhoz,
így szólt: „Aludjatok immár és nyugodjatok. Íme, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik.” (Mt 26:45)
Mennyire szívtelen volt a tanítványoktól, hogy hagyták álomra záródni szemüket; szunnyadásnak verni bilincsbe érzékeiket, mikor isteni Uruk ily kimondhatatlan lelki kínokon ment át! Ha ébren maradtak volna, nem veszítették volna
el hitüket, mikor Isten Fiát haldokolni látták a kereszten. E fontos éjjeli vigyázást
nemes lelki küzdelmeknek és imáknak kellett volna jellemeznie, ami erőt adott
volna nekik elviselni Isten Fia kifejezhetetlen gyötrelmének látványát. Előkészítette volna őket, hogy szenvedéseit látva a kereszten, felfogjanak valamit az
eltipró kín jellegéből, melyet Urunk a Gecsemáné kertjében elviselt. S könnyebben tudtak volna emlékezni az Úr szenvedéseiről, haláláról s feltámadásáról kiejtett szavaira. S a borzalmas, próbára tevő óra szomorúságában is a remény
sugarai enyhítették volna a sötétséget, tartották volna fenn bennük a hitet.
Krisztus előre megmondta, hogy e dolgok bekövetkeznek, ők mégsem értették meg. Szenvedései kíméletlen megpróbáltatást jelentettek tanítványainak.
Ezért volt szükségük a virrasztásra és az imára. Láthatatlan hatalomnak kellett
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alátámasztani hitüket, amint diadalt aratnak a sötétség erőin. Csak halvány fogalmunk lehet Isten Fiának Gecsemánéban elszenvedett kimondhatatlan gyötrelméről, mikor a valóságban tapasztalta, hogy az ember bűnének magára vállalása elválasztja őt az Atyától. Urunk bűnné lett a bukott emberiségért. Annak
tudata, hogy az Atya visszavonja tőle a szeretetét, sajtolta ki szájából a gyászos
szavakat: „Felette igen szomorú az én lelkem mindhalálig!” „Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár.” Majd teljesen Atyja akaratának vetve alá magát,
hozzá fűzte: „Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.”
(Mt 26:38,39)
Isten dicső Fia elalélt, haldoklott. Az Atya hírnököt küldött maga mellől, hogy
megerősítse gyötrődő Fiát, s előkészítse véres ösvényének járására. Ha halandók láthatták volna az angyalok seregének döbbenetét és bánatát, mikor néma
fájdalommal látták, hogy az Atya visszavonja a fény, a szeretet és dicsőség sugarait szeretett, egyszülött Fiától, megértenék, milyen visszataszító előtte a bűn.
Az igazság kardja most szeretett Fia ellen támadt. Csókkal árulták őt el ellenségei kezébe, s hurcolták sietve ítéletre földi bíróság tárgyaló termébe, hogy ott
bűnös halandók gúnyolják ki, ítéljék halálra. Ott „megsebesítetett bűneinkért,
megrontatott a mi vétkeinkért”. Mindaddig elviselte a sértegetést, gúnyt, a szégyenteljes gyalázkodást, míg csak „néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos”.
Ki érthetné meg az itt megnyilvánuló szeretetet! Az angyalok serege csodálattal s megtört szívvel látta, hogy a menny fenségese, a dicsőség koronájának
tulajdonosa, most töviskoronát visel, sebektől vérző áldozat lett a feldühödött
tömeg kezében, kiket Sátán tombolása eszeveszett őrületre tüzelt. Nézzétek
a türelmes szenvedőt! Töviskoszorú a fején. Ömlik vére a felhasított erekből.
Mindez a bűn következménye volt! Semmi más nem vette volna rá Krisztust,
hogy maga mögött hagyja megtisztelő helyzetét és fenségét a mennyben, hogy
eljöjjön e bűnös világba, hogy azok vegyék semmibe, nézzék le, utasítsák el, akiket megmenteni jött, s végül a kereszten szenvedjen, – csakis az örök, megváltó
szeretet, mely mindig is titok marad.
Bámuljatok egek, döbbenj meg föld! Nézzétek az elnyomót és az elnyomottat. Roppant tömeg nyüzsgi körül a világ megváltóját. Csúfolódás és gúnykacaj
vegyül az istentelen, durva káromkodással. Érzéketlen bitangok tesznek megjegyzéseket alacsony származására és alázatos életére. Főpapok és vének teszik nevetségessé állítását, hogy ő az Isten Fia. Nyers tréfák, vérlázító gúnykacaj
terjed szájról-szájra. Sátán tökéletesen eluralkodott szolgáinak gondolkodásán.
Hogy hatásosan elérje célját, a két főpapon és a véneken kezdi, vallásos tébol�lyal itatja át őket. Az az ördögi lelkület fűti őket, mint a legaljasabb, hétpróbás
gonosztevőket. Romlott egyetértés van érzésükben, az álszent papoktól és véBIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (200-215. old.) KRISZTUS SZENVEDÉSEI
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nektől kezdve, le a legelzüllöttebbekig. Majd elővezették Krisztust, Isten szeme
fényét, s keresztet fektettek vállára. Minden lépése sebeiből kiomló vérnyomokat hagyott hátra. Keserű ellenségei, és közömbös szájtátók nyüzsgő tömege
szorongatja, úgy vezetik el a keresztre feszítésre. „Kínoztatott pedig alázatos
volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint
juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg.” (Ésa 53:7)
Megtört szívű tanítványai távolról követték, a gyilkos tömeg háta mögött.
Odaszegezik a kereszthez, s az ég és föld közé függesztve csüng. Szívük majd
megszakad a kíntól, mikor látják, hogy szeretett tanítójuk gonosztevőként szenved. A kereszthez közel csoportosulnak a papok és vének, kötekedve, gúnyolódva, bántó megjegyzéseket vágva a fejéhez: „Te, aki lerontod, és harmadnapra
felépíted a templomot, szabadítsd meg magadat! Ha Isten Fia vagy, szállj le a
keresztről!” (Mt 27:40) Így gúnyolódtak az írástudókkal és vénekkel a főpapok
is. „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg
most, ha akarja. Mert azt mondta: Isten Fia vagyok.” (Mt 27:42,43)
Jézus árva szóval sem felelt nekik. Míg a szögeket verték kezébe, s a kínszenvedés verejtékcsöppjei préselődtek ki bőréből, ártatlanul szenvedő, sápadt, reszkető ajka a megbocsátó szeretet imáját rebegte gyilkosaiért: „Atyám bocsásd
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23:34) Az egész menny lélegzetvisszafojtva figyelte. Az elveszett világ dicső Megváltója szenvedte el most
az Atya törvényének megszegéséért a büntetést. Most váltja meg népét tulajdon
vérével. Most fizeti meg Isten szent törvényének méltányos követelését. Ezúton
lesz végül vége a bűnnek, az ősellenségnek. Ez győzi le seregeit. Ó, volt-e valaha
olyan szenvedés és mérhetetlen szomorúság, mint amilyet a haldokló Üdvözítő
elviselt?! Atyja súlyos neheztelésének a tudata tette oly keserűvé kelyhét. Nem a
testi szenvedés vetett véget oly gyorsan Krisztus életének a kereszten. Hanem a
világ bűneinek elviselhetetlen súlya, s Atyja haragjának tudata. Az Atya dicsősége
és fenntartó jelenléte magára hagyta őt, s a kétségbeesés sötétjének megsemmisítő terhe nyomorította halálra, préselte ki sápadt, reszkető ajkáról a gyötrelmes
kiáltást: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Zsol 22:2)
Jézus az Atyával együtt teremtette a világot. Isten Fiának kínos gyötrelmei
láttán csak az elvakult és félrevezetett emberek maradtak érzéketlenek. A két
főpap és a vének egyre ócsárolták Isten szeretett Fiát haláltusája gyötrelmeiben.
A néma természet együtt érzett vele, siratta elvérző, haldokló teremtőjét. A föld
egyre remeg. A nap nem hajlandó tanúja lenni a jelenetnek. Az ég elsötétedik. Az angyalok tanúi voltak szenvedésének, amíg nézni bírták, majd elrejtették
arcukat a borzalmas látvány elől. Krisztus haldoklik! Kétségbeesés környékezi!
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Atyjának jóváhagyó mosolya elkomorodott, s az angyaloknak sem szabad enyhíteni a borzalmas óra sötétségén. Csak megdöbbenve szemlélhették szeretett
parancsnokukat, a menny fenségesét, amint elszenvedi a büntetést, mely az
embernek járt volna az Atya törvényének megszegéséért.
Kétségek gyötörték ekkor a haldokló Istenfiát. Semmit sem látott a sir kapuin
túl. Ragyogó reménység nem tárta most elé, hogy győztesként fog kilépni a sírból, sem azt, hogy az Atya elfogadta áldozatát. A világ bűnének teljes borzalma
nehezedett az elképzelhető legnagyobb súllyal Isten Fiára. Csak annyit tudott
e hallatlan sötétségben, hogy az Atya gyűlöli a bűnt, s hogy a bűn büntetése a
halál. Az a félelem kísértette, hogy a bűn annyira sértő az Atya szemében, hogy
nem tud megbékülni Fiával. A borzalmas kísértés, hogy az Atya örökre elhagyta
őt, kényszerítette ki belőle a kereszten az átható kiáltást: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Zsol 22:2)
Krisztus azt érezte, amit a bűnösök éreznek majd, mikor Isten kitölti rájuk
haragjának kelyheit. Kilátástalan kétségbeesés, halálharangként fojtogatja majd
bűnös lelküket. Akkor teljesen megértik, hogy mily gonosz dolog a bűn. Isten
Fia szenvedésével és halálával megszerezte nekik a váltságdíjat. Övék lehetne
az, ha készségesen, örömmel elfogadnák; de Isten senkit sem kényszerít, hogy
engedelmeskedjék törvényének. Ha visszautasítják a menny ajándékát, s a bűn
élvezeteit és a csalárdságát választják, akkor azt kapják, amit maguk választottak, végül pedig elnyerik a fizetségüket, ami az Isten haragja, és az örök halál.
Örökre kiközösítik őket Jézus jelenlétéből, mert megvetették az áldozatát. Elveszítették a boldog életet, feláldozták az örök dicsőséget, hogy ideig-óráig a bűn
gyönyöreiben fetrenghessenek.
Hit és reménység reszketett Krisztus halálgyötrelmében – mert Isten eltávolította a bizonyosságot, mely eddig elkísérte szeretett Fiát – hogy jóváhagyja
és elfogadja őt. A világ megváltója most azokra a bizonyítékokra támaszkodott,
melyek előzőleg erősítették, hogy Atyja elfogadta munkásságát, és örömét lelte
pályafutásában. Halálkínjában, amikor kilehelte drága életét, csakis a hit segítségével bizakodott abban, akinek mindig boldogan engedelmeskedett. Nem vigasztalják se jobbról, sem balról a reménység ragyogó sugarai. Mindent elnyelt
a nyomasztó sötétség. Az ijesztő homályban, melyet a szánakozó természet is
megérzett, a Megváltó fenékig üríti a titokzatos poharat. Megfosztva a diadal
csillogó reménységétől és a bizonyosságtól, mely majd az övé lesz, hangos szóval kiáltja: „Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet.” (Lk 23:46) Ismeri Atyja
jellemét, igaz voltát, könyörületét, megingathatatlan szeretetét, ezért ráhagyatkozva, kezére adja magát. Az elképedt szemlélők a természet vonaglása közben
hallják a Kálvária emberének utolsó szavait.
BIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (200-215. old.) KRISZTUS SZENVEDÉSEI
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A természet kínhalált haló teremtőjével érez. Hullámzik a föld, hasadoznak a
sziklák, ezzel hirdetik, hogy Isten Fia halt meg. Erős földrengés támad. A templom függönye kettéhasad. Rémület ragadja torkon a hóhérokat és a szájtátókat,
mikor látják, hogy a nap homályba burkolózik, mikor megremegni érzik talpuk
alatt a földet, mikor látják és hallják, hogy hasadoznak a sziklák. Amikor Krisztus
az Atya kezébe ajánlja lelkét, elnémul a főpapok és a vének gúnyolódása, és
bántó megjegyzései. A megdöbbent sokaság oszladozik, s a sötétben tapogatózva indul vissza a városba. Mellüket verve haladnak tova, és rémülten, csaknem
suttogva hajtogatják egymásnak: „Ártatlan embert gyilkoltak meg. Mi lesz, ha
valóban az Isten Fia volt, amint mondta?”
Jézus nem lehelte ki életét, míg csak el nem végezte, amiért jött. Utolsó leheletével jelentette ki: „Elvégeztetett!” Sátán ekkor szenvedte el a vereséget.
Tudta, hogy elvesztette országát. Az angyalokat boldogság öntötte el a szó hallatán. A megváltás isteni terve, mely Krisztus halálán állt, vagy bukott, eddig tehát
megvalósult. S öröm töltötte el a mennyet, hogy Ádám fiai engedelmes élet
által végül felemelkedhetnek Isten királyi székéhez. Ó, mily csodás szeretet! Mily
mérhetetlen szeretet is ez, mely Isten Fiát a földre hozta, hogy bűnné legyen
értünk, hogy Istenhez békülhessünk, s hogy életre emeljen minket a dicsőség
honában! Jaj, mi is az ember, hogy ilyen áldozatot hozzanak megváltásáért!
Mikor az emberek pontosabban megértik a menny fenségese által értük hozott áldozat nagyságát, mikor az ember helyett meghalt, dicsőíteni fogják a megváltás tervét, s a Kálváriáról szóló elmélkedés gyöngéd, szent és erős érzelmeket
ébresztenek a keresztények szívében. Isten és a Bárány dicsérete zeng majd szívükben és ajkukon. A büszkeség és önteltség képtelen virítani az oly szívekben,
hol frissen őrzik a Kálvária eseményeinek emlékét. A világ nagyon semmitmondó lesz azok számára, akik értékelni tudják megváltásuknak hallatlan árát, Isten
szeretett Fiának drága vérét. A világ összes gazdagsága sem elég akár egyetlen
pusztulásba rohanót megmenteni. Ki mérhetné le Krisztus szeretetét az elveszett világ iránt, mikor a kereszten függött a vétkes emberek bűnei miatt? Ez a
szeretet felmérhetetlen, végtelen.
Krisztus bebizonyította, hogy a szeretet erősebb, mint a halál. Ekkor valósította meg az ember megváltását. S bár a legfélelmetesebb csatát vívta a sötétség hatalmaival, mégis, ekkor is, szeretete csak egyre erősebb és erősebb lett.
Elviselte, hogy az Atya mindaddig elrejtette előle arcát, míg lelkének mélységes
szomorúsága ki nem préselte belőle a kiáltást: „Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem?” (Zsol 22:2) Krisztus üdvösséget hozott számunkra. Akkor fizette meg a megváltás árát, mikor utolsó lelki küzdelmei közt kimondta az áldott
szót, mely mintha végigzengett volna az egész teremtésen: „Elvégeztetett!”
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Sokaknak, noha keresztényeknek mondják magukat, világi vállalkozások ragadják meg képzeletüket, érdeklődésüket új és izgalmas szórakozások ejtik meg,
közben hideg a szívük. Úgy tűnik, mintha csak megdermedt volna az Isten ügye
számára. Szegény, külsőséges hitvalló! Ez a tárgykör elég fontos, hogy magával
ragadja képzeletedet. Örök javak múlnak ezen. Bűnt követsz el, ha ez közömbösen érint. A Kálvária eseményein meg kellene rendülnünk. Ha megindítanak, az
megbocsátható lesz. Gondolataink és képzeletünk sosem értheti meg teljesen,
hogy Krisztusnak, aki annyira kiváló, annyira ártatlan, ártalmatlan, neki kellett ily
kínos halált szenvednie, viselve a világ bűneinek súlyát. Nem tudjuk felbecsülni
az ilyen csodálatos szeretet hosszát, széltét, magasát és mélyét. Az Üdvözítő szeretete páratlan mélységeiről való elmélkedésnek meg kellene töltenie gondolatainkat, megérintenie s meglágyítania lelkünket, megfinomítani, emelkedetté
tenni érzelmeinket, s teljesen átalakítania jellemünket. Az apostol így ír erről:
„Mert elvégeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról még
pedig, mint megfeszítettről.” (1Kor 2:2) Mi is a Kálvária felé fordulhatunk és felkiálthatunk: „Nékem pedig ne legyen másban dicsekvésem, hanem a mi Urunk,
Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a
világnak.” (Gal 6:14) Tekintettel arra, hogy mily végtelen áron szerezte meg számunkra az üdvösséget, mi lesz azok sorsa, akik elmellőzik e csodálatos mentést?
Mi lesz azok büntetése, akik állítják ugyan, hogy Krisztus követői, mégsem hajolnak meg alázatos engedelmességgel az üdvözítő követelményei előtt; kik nem
veszik magukra a keresztet Krisztus szerény tanítványaiként, és nem követik őt
a jászoltól a Kálváriáig? „Aki nem velem gyűjt, az tékozol” (Mt 12:30), szétszór,
mondja Krisztus.
Némelyeknek szűklátókörű nézetei vannak az elfedezésről. Azt képzelik, hogy
Krisztus kis részben szenvedte el a büntetést Isten törvényeiért; feltételezik,
hogy bár Krisztus magán érezte az Isten haragját, mégis szörnyű szenvedésein át
is tudta, hogy az Atya szereti és elfogadja; hogy a halál előtte tátongó torkát tündöklő reménység világította be; hogy soha el nem hagyta őt a jövő dicsőségének
bizonyossága. Ez bizony súlyos tévedés. Krisztus leggyötrelmesebb kínszenvedése az volt, hogy magán érezte az Atya rosszallását. Emiatt olyan ellenállhatatlan volt gondolatainak gyötrelme, hogy embernek csak halvány fogalma lehet
erről. Isteni Urunk emberré válása, megalázkodása és áldozata sokakban nem
okoz megdöbbenést, nem rázza meg lelküket, nem tesz mélyebb benyomást
életükre, mint Jézus vértanúinak halála. A vértanúk közül sokan lassú kínzással
szenvedték el a halált; másokat keresztre feszítettek. Mennyiben különbözik hát
Isten szeretett Fiának halála az ő haláluktól? Igaz, a legkegyetlenebb halállal halt
meg a kereszten, de ami a testi kínokat illeti, mások is megszenvedtek szeretetBIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (200-215. old.) KRISZTUS SZENVEDÉSEI
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ből őérte. Krisztus halála miért volt borzalmasabb, mint másé, aki életét áldozta
érte? Ha Krisztus szenvedése csak testi kínokból állt, akkor nem volt gyötrelmesebb a halála, mint némely vértanúnak.
De a testi szenvedés csupán elenyésző része volt Isten szeretett Fia kínszenvedésének. A világ bűnei nehezedtek rá, s Atyja haragjának tudata, amikor elviselte a megszegett törvényért járó büntetést. Ez törte meg isteni lelkét. Az
sodorta a végső gyötrelmekbe, hogy az Atya elrejtette előle arcát – az az érzés,
hogy szeretett Atyja elhagyta. A válaszfalat, melyet a bűn emel Isten és ember
közé, azt érezte át teljesen és élesen a Koponyák hegyének ártatlan, szenvedő
embere. A sötétség hatalmai telepedtek rá. Egyetlen reménysugár sem világította be előtte a jövőt. Sátán hatalmával is tusakodott, aki kijelentette, hogy
Krisztus a kezében van, hogy erősebb az Isten Fiánál, hogy az Atya kitagadta Fiát,
s most már ő sem kedvesebb az Atyának, mint Sátán. Ha valóban még mindig
az Atya kedveltje lenne, miért kellene neki meghalni? Isten meg tudná menteni
őt a haláltól.
Krisztus talpalatnyit sem engedett a gyötrő ellenfélnek, még a legkeservesebb kínszenvedések közt sem. Bár a gonosz angyalok ezredei szorították gyűrűjükbe Isten Fiát, a szent angyaloknak nem engedték meg, hogy harcba szálljanak
a kötekedő, gyalázkodó ellenféllel. Nem kaptak engedélyt, hogy vigasztalják a
lelkében gyötrődő Istenfiát. A sötétség eme borzalmas óráján, mikor az Atya
elrejtette előle arcát, s a gonosz angyalok ezredei szorították őt gyűrűjükbe,
ekkor szakadtak fel ajkáról a szavak: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engem?” (Zsol 22:2)
A vértanuk halála nem fogható Isten Fiának gyötrelmeihez. Átfogóbb, és mélyebb pillantást kell vetnünk Isten szeretett Fia életére, szenvedésére és halálára. Mikor helyes szemszögből látjuk az elfedezést, akkor az emberek üdvössége
végetlenül értékes lesz szemünkben. Az örök élet elnyeréséhez viszonyítva, minden más jelentéktelen semmiséggé törpül. Mégis mennyire megvetitek szerető
megváltónk tanácsait! Szívünk a világon csügg, s Isten Fia előtt önző érdekek
reteszelik el az ajtót. Kongó álszenteskedés és büszkeség, önzés és nyereségvágy, irigység, rosszindulat és szenvedély tölti be sokak szívét, olyannyira, hogy
Krisztusnak nem marad hely bennük.
Noha örök gazdagság volt az övé, mégis szegény lett értünk, hogy szegénysége által mi válhassunk gazdaggá. Fény és dicsőség övezte, a mennyei angyalok
seregei vették körül, alig várva, hogy teljesíthessék parancsait. Ő mégis magára
vette természetünket, s eljött a bűnös halandók közé. Nyelv ki nem fejezheti
ezt a szeretetet! E szeretet meghaladja az értelmünket. Nagy dolog az istenfélő
élet titka. Keltse életre, emelje fel, ragadja el lelkünket az Atya és a Fiú emberek
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iránti szeretetének tárgyköre. Krisztus követői itt tanulhatják meg valamennyire
visszatükrözni e felfoghatatlan szeretetet, miközben felkészülnek, hogy csatlakozzanak a megváltottakhoz, hogy kifejezzék kívánságukat: „A királyi székben
ülőnek, és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.” (Jel 5:13)

<<< vissza a 13. tanulmányhoz

BIZONYSÁGTÉTELEK 2. KÖTET (200-215. old.) KRISZTUS SZENVEDÉSEI

157

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
MAGYAR RÖVIDÍTÉSEK
AT – Apostolok Története
1-9B – Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek, 1-9. kötet
BL – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
BO – Boldog Otthon
EÉ – Előtted az Élet
ESz – Az Evangélium Szolgái
Ev – Evangélizálás
1-2 ÉJE – Értelem, Jellem, Egyéniség, 1-2. kötet
ÉÉM – Az Én Életem Ma
Gy – Gyermeknevelés
JÉ – Jézus Élete
KÉ – Keresztény Életmód
KP – Krisztus Példázatai
LSzF – Levelek Szerelmes Fiataloknak
Mar - Maranatha
NK – A Nagy Küzdelem
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
PK – Próféták és Királyok
PP – Pátriárkák és Próféták
TII – A Te Igéd Igazság
TL – Tapasztalatok Látomások

Angol nyelven kiadja:
Seventh Day Adventist
Reform Movement
General Conference,
Sabbath School
Department.
Roanoke, Hollins Road,
Virginia 5240 USA
www.sdarm.org

158

ANGOL RÖVIDÍTÉSEK
BEcho – Bible Echo
BLJ – To Be Like Jesus
CC – Conflict and Courage
CE – Christian Education
CH – Counsels on Health
CL – Country Living
CM – Colporteur Ministry
CT – Counsels to Parents, Teachers, and Students
CTr – Christ Triumphant
FE – Fundamentals of Christian Education
FLB – The Faith I Live By
HP – In Heavenly Places
1-21 MR – Manuscripts Releases
OHC – Our High Calling
RH – The Review and Herald
SD – Sons and Daughters of God
1-3 SG – Spiritual Gifts 1-3.
1-4 SP – The Spirit of Prophecy 1-4.
ST – The Signs of the Times
TSB – Testimonies on Sexual Behavior, Adultery
UL – The Upward Look
YI – The Youth’s Instructor

Magyar nyelven kiadja:
Hetednap Adventista
Reformmozgalom
Magyarországi Területe
2146 Mogyoród,
Gödöllői út 201.
Tel.:30/697-2610
Email: info@hnarm.hu
www.hnarm.hu

Nyomtatás készült:
Editura Păzitorul
Adevărului Str. Morii,
Nr. 27
505200, Făgăraş Jud. Braşov
Tel. 0268 213714
Fax 0268 214111
e-mail: info@azsmr.ro
www.azsmr.ro
– 2015. január - március

ELSŐ SZOMBATI
ADAKOZÁS
Ni

ge

NIGER

r

Kasina
Zaria
Kaduna

BURKINA
BENIN

TOGO

Abuja

Benue

január 3.

Maiduguri

NIGÉRIA

Ibadan

KAMERUN

Port Hacourt
Guineai - öböl

Csád - tó

Imaházra Nigériában
CSÁD

(4.old.)

KÖZÉP-AFRIKAI
KÖZTÁRSASÁG

EGYENLÍTŐI GUINEA

február 7.
A Generál
Konferencia
Oktatási Központja
részére
(30.old.)

Bengáli - öböl

Andamán szigetek
Andamán tenger

Indiai - óceán

március 7.
Imaház részére az
indiai Andamán- és
Nikobár- szigeteken
(51.old.)

Nikobár szigetek

