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ELŐSZÓ
„Nevelő hatásukban a Biblia életrajzi leírásai a legértékesebbek. Ezek az
életrajzok abban különböznek minden más életrajztól, hogy hitelesek. Véges
emberi értelmünk képtelen helyesen értelmezni, elbírálni mások cselekedeteit. Csak egyedül Isten – aki olvas a szívekben, aki ismeri indítékainkat és
cselekedeteink titkos forrásait – képes élethűen leírni az emberek jellemét,
és csak Ő adhat hűséges képet életünkről. Ilyen leírásokat egyedül Isten Igéjében találhatunk.
Azt az igazságot nagyon világosan tanítja a Biblia, hogy cselekedeteink
azonosak önmagunkkal. Életünk tapasztalatai nagymértékben saját gondolataink és cselekedeteink megvalósulásai.” – EÉ 145.
A történelem minden időszakában voltak olyan férfiak és nők, akik a
nemes jellem nagyszerű példájával szolgáltak embertársaik számára. A
társadalmi körülmények és állapotok természetesen változásokon mennek
át, azonban ha nem mutatjuk be az elvek követésének mikéntjét értelmes,
bátor és önmegtagadó módon, akkor nincs társadalmi előrehaladás szellemi,
erkölcsi és lelki értelemben.
A Szentírásban szereplő életrajzi leírások a valódiságuk miatt rendkívüliek. Isten népének történelmének válságos időszakaiban őszinte és megbízható emberek hűen bemutatták az Isten ügye iránti igazi hűséget és odaadást,
amely által sok esetben Istenhez visszatért a nép.
„Ha ihletés nélküli emberek írták volna Bibliánkat, egészen másként festene. Akkor nagyon leverő olvasmány lenne a tévelygő halandóknak, akik
velük született gyöngeségekkel és a szívós ellenfél kísértéseivel küszködnek.
Így azonban a Biblia történetírásában a kiválasztott jellemek vallásos életének szavahihető följegyzéseivel rendelkezünk.” – 4B 10.
Isten hű népének első századai itt a földön bőséges betekintést engednek az Isten kegyelmében és ismeretében való növekedésbe. A különböző
életrajzok nagyon áldásosak – habár némelyik nem olyan részletes, nem
olyan ismeretes, mint a többi. Ezért az első negyedévben a szombatiskola
tanulók figyelmét Énók, Jób, Gedeon, Anna, Sámson és Sámuel életrajza által
nyújtott áldásokra irányítjuk. Szerettünk volna olyan értékes tanulmányokat
összeállítani, amelyek megerősítik hitünket, látva Isten csodálatos útjait miként bánik gyermekeivel.
„Pontosan olyan tanításokra van szükségünk, amilyeneket a Biblia nyújt,
mert a bűn följegyzései mellett ott látjuk a megbocsátást is. A bűnös szomorúsága, töredelme, s a bűntől beteg lélek jajszava hallatszik hozzánk a
múltból, közölve velünk, hogy akkor is, mint ma, az ember Isten megbocsátó
kegyelmére szorult. Megtanít rá, hogy bár az Úr megbünteti a bűnt, mégis
megszánja a bűnét bánó bűnöst, és megbocsát neki.” – 4B 12.
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
WWW.FACEBOOK.COM/IDEZETEKABIBLIABOL/
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Gyülekezeti épület tervezete a romániai
Marosvásárhelyen

2018. január 6
Szombat
UKRAJNA
Botosán
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Románia egy független ország délkelet
Kolozsvár
Európában. A Fekete-tenger, Bulgária,
Arad
Marosvásárhely
Ukrajna, Magyarország, Szerbia és MolBrajla
Temesvár
dova határolja. Területe 238 391 km2 és
ROMÁNIA
Bukarest
szárazföldi éghajlatú. 19,94 millió lakosságával az Európai Unió hetedik legnépesebb
Duna
állama. Fővárosa és legnagyobb városa BukaBULGÁRIA
rest az Európai Unió hatodik legnagyobb városa
1 883 425 (2011) lakosával.
A lakosság többsége kereszténynek vallja magát. A 2011-es felmérés
alapján 81% vallja magát ortodox kereszténynek és tartozik a Romániai
Ortodox Egyházhoz. A többi felekezet protestáns (4,8%), római katolikus
(4,3%) és görög katolikus (0,8%).
Nagyjából száz évvel ezelőtt 16 személyt zártak ki az Adventista egyházból Marosvásárhelyen, mert a háború ellen foglaltak állást. Így lett
Marosvásárhely az egyik úttörő város a Reform Mozgalom térképén. Az
akkor vásárolt imaházat később a kommunisták elkobozták. A kommunizmusban lévő üldözés ellenére a testvérek magánlakásokban gyűltek
össze, és kemény bírságot fizettek, ha a titkos rendőrség elkapta őket.
1990 után Románia szabad ország lett és imaházat vásároltak. Az ezt
követő években a helyi gyülekezet összejövetelein túl, egészségügyi előadásokra, táplálkozási szemináriumokra és főzőtanfolyamokra is használták, amelyekkel 250-300 embert is elértek egy-egy alkalommal.
Ma Marosvásárhelyi gyülekezetünk a Dél-Ardeal terület fontos központja a Romániai Unió középső részén. Több mint 142 000 lakosával
Marosvásárhely falvakkal van körbevéve, amelyekben a gyülekezetünk
tagjainak többsége él.
Egy új imaház vált szükségessé. A testvérek sokat dolgoznak, hogy ez
megvalósuljon és már az épület tetőszerkezetét csinálják. Az erőforrások
mára kimerültek. Ezért segítségedet nagyon sokra értékelnénk.
Az Úr áldása legyen veled bőségesen, miközben nagylelkű adományod fontolgatod ezen az első szombaton ebben a hónapban és ebben az
újévben!

Hittestvéreitek a Romániai Unióból
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1. Tanulmány

2018. január 6.
Szombat

Napnyugta: H 16:08
		
Ro 16:54

A MENNY VÁROMÁNYOSA
„Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták
meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a
felől, hogy kedves volt Istennek.” Zsidók 11:5.
„Azok, akik bíznak Isten Igéjében – habár önmagukban teljesen gyámoltalanok voltak – gyakran az egész világ hatalmának ellenálltak. A tiszta szívű, szent
életű Énok szilárdan hitte, hogy az igazság egy romlott, csúfolódó nemzetség
közepette is győzedelmeskedik.” – EÉ252.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 56-61.

Vasárnap

December 31.

1. EGY ERKÖLCSILEG ROMLOTT KORBAN
a. Milyen fő jellegzetessége volt Ádám hetedik leszármazottja életének? Hogyan tudnánk összehasonlítani azt a kort napjainkkal?
1Móz 5:18–22.

„Sohasem volt vagy lesz olyan korszak, amikor az erkölcsi sötétség olyan sűrű
lesz, mint mikor Énok feddhetetlen, igaz életét élte.” – TII7.
„Énokot ugyanúgy kísértések kerülgették, mint minket. Olyan társadalomban
élt, amelyik nem szívlelte jobban az igaz tetteket, mint amelyben mi élünk. A
légkör, melyet beszívott, bűntől és romlottságtól volt szennyes, ugyanúgy, mint
ma; ennek ellenére is szent életet élt.” – 2B 122.
„Testvéreim, ne kövessük a népszerű elgondolásokat! Az a kötelességünk,
hogy különüljünk el a világtól. Csakis azon az úton járhatunk Istennel, amelyen
Énok haladt.” – 5B 390.
„Énok nem önkívületben, látomásban járt Istennel, hanem kötelességeinek
végzése közben. Nem lett remete, nem zárkózott el teljesen a világtól, mert munkát kellett végeznie Istenért.” – 8B 256.
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Hétfő

Január 1.

2. A MEGFELELŐ ISTENFÉLELEM
a. Mire bátorítson bennünket Énók Istennel való kapcsolata? 1Móz
5:23, 24.

„Az Úr szerette Énókot, mivel állhatatosan követte Őt, visszariadt a gonoszságtól, és igazán kereste a menny ismeretét, hogy tökéletesen cselekedhesse az
Ő akaratát. Igyekezett még szorosabban egyesülni Istennel, akit félt, tisztelt és
imádott. Isten nem engedte meg, hogy Énok meghaljon, mint a többi ember,
hanem elküldte angyalait, hogy vigye őt a mennybe anélkül, hogy halált látott
volna.” – 3SG 57.
„Énók háromszáz évig igyekezett elérni a szív tisztaságát, hogy összhangban
legyen a mennyel… Ilyen bensőséges közösségre hív el minket is Isten. Ilyen szent
jellemmel kell rendelkeznie azoknak is, akiket az Úr az emberek közül magához
vesz második eljövetelekor.” – ESz 31.

b. Mi volt megmutatva a történelem első prófétájának? Miért kapott
ilyen megbízatást? Júd 14, 15.

„Énok volt az emberiség első prófétája… Énok élete a keresztény következetesség példája volt. Csakis szent ajakkal kellene hirdetnünk Isten feddő és ítélkező
szavait.” – TII 7.

c. A keresztény milyen magatartása váltja ki Isten haragját? Júd 5-8,
10, 11, 16; Mt 11:20, 23, 24.

„Sodoma sorsa komoly figyelmeztetés nemcsak azoknak, akik látványos bűnöket követnek el, hanem mindenkinek, aki játszik a menny által adott világossággal és kiváltságokkal…
Elviselhetőbb lesz az ítélet napján a síkság városainak sorsa, mint azoknak,
akik megismerték Krisztus szeretetét, de elfordultak tőle, és a bűnös világ gyönyöreit választották.” – PP 129.
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Kedd

Január 2.

„Énok nem telepedett a gonoszok közé. Nem költözött be Szodomába, azt
gondolva, hogy megmenti Szodomát. Olyan helyre költözött családjával, ahol a
lehető legtisztább volt az erkölcsi légkör. Majd időnként meglátogatta a világiakat Istentől nyert üzenetével. Fájdalmas volt számára minden ilyen látogatás.
Megértett valamit a bűn poklosságából. Miután hirdette Isten üzenetét, minden
alkalommal magával vitt lakóhelyére valakit, aki elfogadta a figyelmeztetést. Ezek
közül némelyek győzőkké váltak, s az özönvíz előtt elhunytak. Némelyek azonban
annyi ideig életek a bűn megrontó hatása alatt, hogy nem bírták elviselni az igaz
életet.” – TII 7.
„Minél sürgősebb és súlyosabb volt a munka, annál állhatatosabbak és komolyabbak voltak imái. Bizonyos időközökben továbbra is teljesen visszavonult
minden társaságtól. Egy ideig az emberek között tartózkodott, hogy tanítással
és példaadással szolgálja őket, majd elvonult egy-egy időszakra, hogy egyedül
legyen, mert éhezte és szomjúhozta azt a mennyei ismeretet, melyet egyedül csak
Isten adhat.” – ESz30.

b. Milyen tanulság vonható le Énók hozzáállásából? Zsid 11:5.

„Isten Krisztusban kifejezett végtelen, kikutathatatlan szeretete lett [Énók] elmélkedésének tárgya nappal és éjjel. Lelke teljes buzgalmával igyekezett hirdetni
ezt a szeretetet környezetének…
Mikor feltárultak előtte a jövő képei, az igazság hirdetője lett. Isten üzenetét
vitte mindenkihez, aki kész volt meghallgatni a figyelmeztetést…
Akik hallották, rádöbbentek Isten hatalmára, mely szolgájával járt. Volt, aki
engedelmeskedett a figyelmeztetésnek, s hátat fordított a bűnnek. Az emberek
túlnyomó része azonban csak csúfolta a komoly, ünnepélyes üzenetet. Isten szolgáinak ma is hasonló üzenetet kell átadniuk az utolsó napjait élő világnak, s ezt is
kételkedéssel és gúnnyal fogadják.” – 8B 255. 256.
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3. A JÖVŐRŐL ALKOTOTT MEGLÁTÁSUNK MEGTARTÁSA
a. Hogyan tudta megőrizni tisztaságát Énók? 1Kor 15:33; Tit 1:15, 16.

Szerda

Január 3.

4. HASONLÓVÁ VÁLNI KRISZTUSHOZ
a. Énók célja milyen értelemben lehet egy minta számunkra is? Gal 6:8, 9.

„Amint az évek egymásra tornyosultak, a bűn hullámai egyre magasabbra
csaptak, és Isten ítéletének fellegei egyre sötétebben gyülekezetek. Énok, a hit tanítója mégsem tért le útjáról. Figyelmeztetett, kérlelt, tanított, s minden erejével
vissza igyekezett fordítani a bűnök árját, és visszatartani a bosszú hullámait.
Énokot mint bolondot gúnyolta nemzedéke, amiért nem akart aranyat, ezüstöt gyűjteni, kincset harácsolni. Az ő szíve örök kincsekre vágyott.” – 8B 256.

b. Mi vezesse mindennapi döntéseinket? 2Kor 5:7; Hós 14:10.

„Minél magasabbra hágott körülötte a vétek, [Énók] annál jobban vágyott
Isten után. Noha a földön élt, hit által a világosság birodalmában lakott.” – 8B 256.
„Maga mellett látta-e Énok Istent? Csupán csak hit által. Tudta, hogy az Úr
mellett áll, s szilárdan ragaszkodott az igazság elveihez. Nekünk is Istennel kell
járnunk. Mikor ezt tesszük, arcunkat Isten jelenlétének fénye fogja beragyogni, s
ha valakivel találkozunk, az ő hatalmáról fogunk beszélni, mondván: Dicsérjük
Istent. Jó az Úr és áldás az Úr szava…
Az idők legvégén is azokat ragadja el az Úr, akik a földön most Istennel járnak. Akik nyilvánvalóvá teszik, hogy életük Krisztus által az Istenben van elrejtve,
azok az Urat képviselik minden cselekedetükkel. Ezek gyökerestől ki fogják irtani
magukból az önzést.
Értsük meg az emberiség gyöngeségét s ismerjük fel, hogy hol, mennyiben
elégtelen az ember önhittsége miatt. Akkor majd az a kívánság tölt be, hogy pontosan azzá váljunk, amilyennek Isten akar látni bennünket. Tisztának, nemesnek,
megszenteltnek… A lélek egyedüli vágya az lesz, hogy Istenhez váljék hasonlóvá.
Ez a vágy töltötte be Énok szívét… Nem maga jelölte ki ösvényét, nem a maga
akaratát tette meg mérvadónak, mintha alkalmasnak tartotta volna magát ügyei
igazgatására. Hanem erősen törekedett az isteni hasonlatossághoz tartani magát.”
– TII 6. 7.
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Csütörtök

Január 4.

„Istennek áldásokkal teli mennyországa van. Áldásait azokra akarja árasztani,
akik buzgón keresik azt a segítséget, melyet egyedül az Úr tud nyújtani. Énok hit
által Jézusra tekintve járt Istennel, hozzá fordult kéréseivel, s hitte, hogy minden
kiejtett szó igazolást nyer. Megmaradt Isten oldala mellett, engedelmeskedett
minden egyes szavának” – TII 7.
„Milyen kevesen tudják, hogy kedvenc bálványaik vannak, és bűnöket melengetnek! Isten látja e bűnöket, melyekhez ti talán vakok vagytok. Ezért fáradozik
metszőkésével, hogy mélyebbre hatoljon, s lefejtse rólatok a melengetett bűnöket.
Ti akarjátok megválasztani a megtisztítás folyamatát. Milyen nehezetekre esik
alávetni magatokat a keresztre-feszítésnek. Holott mikor teljesen Istenre bízzuk
dolgaikat, őrá, aki ismeri gyengeségünket és bűnös voltunkat, a legmegfelelőbb
utat választja, hogy elérje a kívánt eredményeket. Énok is folytonos küzdelem
árán, s őszinte hittel járt Istennel. Nektek is módotokban áll ezt tenni. Alaposan
megtérhettek, s valóban Isten gyermekei lehettek, nemcsak magatok örvendezve
akarata ismeretének, hanem példamutatással másokat is az alázatos engedelmesség és odaszentelődés ugyanarra az ösvényére vezethetlek.” – 3B 543.
„Noha romlott korban élt [Énók], mikor elhatalmasodott körülötte az erkölcsi
szennyeződés, mégis arra szoktatta gondolkodását, hogy Isten iránt legyen odaadó, a tisztaságot szeresse. Énok a menny állampolgára volt. Rászoktatta hát értelmét, hogy mennyei vágányon járjon, s isteni dolgok lenyomatát viselte magán.
Az a fény ragyogott arckifejezésén, ami Jézus arcán is ott ragyogott.” – 2B 122.

Péntek

Január 5.

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

Milyen volt a társadalom Énók idejében?
Milyen tanulságot vonhatunk le Sodoma pusztulásából?
Hogyan viszonyult Énók a környezetéhez?
Milyen célból tanulmányozta Énók Isten Igéjét?
E heti tanulmányunk, hogyan adhat reménységet?

1. Tanulmány - A MENNY VÁROMÁNYOSA
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5. A MEGTISZTULÓ FOLYAMAT
a. Milyen lesz mindazok győzelme, akik Énók törekvése él? Mt 5:8.

2. Tanulmány

2018. január 13.
Szombat

Napnyugta: H 16:17
Ro 17:02

A PRÓBÁK REJTÉLYE
„De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék
ki, mint az arany.” Jób 23:10.
„A szenvedő lélek türelmes, bizakodó, Istenben győzelmet arat, rossz körülmények között is.” – BL166.
Javasolt olvasmány: Üzenet az Ifjúságnak,42-45.51-53. Tapasztalatok és Látomások, 33-35.

Vasárnap

Január 7.

1. EGY VÉTLEN CÉLPONT
a. Hogyan van jellemezve Jób? Jób 1:1; 29:15; 31:6.

„Jób nem hanyagolta el a családján kívüliek iránti kötelességét, hanem jótékony, szeretetteljes, figyelmes volt mások érdekeiért is.” –RH August 30, 1881.

b. Rejtve a háttérben, milyen aggasztó befolyások működnek földünkön? Miért óvakodjunk ezektől? Ef 6:12.

„Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok,
akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel.
A keresztény ember minél inkább követi mennyei Példaképét, annál biztosabb,
hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz.” – NK 453.
„Ha megnyithatnánk szemünket, ha látnánk a jó és gonosz eszközök munkáját, nem komolytalankodnánk, nem lennénk hiúk, nem tréfálkoznánk, és nem
bohóckodnánk.” – 6B 41.
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Hétfő

Január 8.

2. A SZÜLŐI ELŐVIGYÁZAT
a. Mire figyelmeztesse a szülőket Jób elővigyázatossága, a jó és rossz
közötti ellentmondással kapcsolatban?Jób 1:4, 5.

„Jó lenne, ha a szülők állhatatosságot és odaadást tanulnának az Úz földjéről
való férfitól…Jób buzgón, lelkiismeretesen fáradozott családja megmentésén.
Jób félt fiai és lányai lakomái miatt, nehogy gyermekei megbántsák Istent. Mint
családja hűséges papja, személyesen mutatott be áldozatot családtagjaiért. Jób
ismerte a bűn ártalmas voltát, s az a gondolat, hogy gyermekei elfeledkezhetnek
Isten követelményeiről, érdekükben közbenjáróként ment Istenhez.” – RH August 30, 1881.
„Lelkészeiteket tartjátok felelősnek gyermekeitek üdvösségéért, de saját
felelősségeteket nem érzitek. Pedig szülők… Rossz példátokkal és laza felfogásotokkal elrontjátok fiaitokat és leányaitokat. Az otthoni nevelés hiánya ellenére
elvárjátok a prédikátortól, hogy ellensúlyozza a ti mindennapos tetteiteket és
csodát tegyen gyermekeitek erkölcsi oktatásával. Ha a lelkész mindent megtesz
a gyülekezetért, hűséges, gyengéd intésekkel, türelmes fegyelmezéssel és odaadó
imával, hogy lelkeket szabadítson meg, de mégsem sikeres, akkor a szülők gyakran őt hibáztatják, amiért gyermekeik megtéretlenek maradnak, pedig ez talán az
ő hanyagságuk következménye. A felelősség a szülők vállán nyugszik. Vállalják-e
a munkát, amelyet Isten rájuk bízott, elvégzik-e azt hűségesen? Előrehaladnak-e,
mindig magasabbra, alázatosan, türelmesen és kitartóan, hogy magas lelki szintre
jussanak és gyermekeiket is magukkal emeljék?” – 5B 361.
„A szülők feladata,hogy megadják a szabályra új szabályt, parancsra új parancsot, itt egy kicsit, ott egy kicsit. Tegyék helyre a rossz hajlamokat, de ne indulatból, hanem szeretettel. Talán üdvözülnek a gyerekek, ha a szülők elvégzik
feladatukat…
Olyan leckékre tanítsuk meg a gyerekeket, amelyeket szeretnénk, ha követnének. Ha azt szeretnénk, hogy egyszerű, tiszta és nemes gondolkodásúak legyenek, akkor nekünk is azoknak kell lennünk. Ha Isten gyermekeinek mondjuk
magunkat, és közben csalók vagyunk, mert türelmetlenségünk, idegességünk és
csalásunk Sátán gyermekének bélegez bennünket, akkor gyermekeink sem lesznek jobbak tőlünk. A szülő minden erőfeszítésével előretörekedjen, a tökéletes
keresztényi jellemre.” – RH April 14, 1885.

2. Tanulmány - A PRÓBÁK REJTÉLYE
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Kedd

Január 9.

3. TRAGÉDIÁK KÖZEPETTE
a. Mi indította Sátán haragját Jóbbal szemben? Jób 1:6–11.

b. Jób hűsége ellenére, milyen sorozatos csapás érte vagyonát és gyermekeit? Jób 1:12–19.

„A szenvedések nem a romlott élet következményei voltak. Jób úgy van szemléltetve, mint akire Sátán lesújthat Isten engedélyével. Az ellenség megfosztotta
mindenétől, családi kötelékeit szétszakította, gyermekeit elvette.” – STJune 21,
1899.

c. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Jób reagált az őt érő
nehézségekre? Jób 1:20–22.

„Krisztus a Vezetőnk és Vigasztalónk, aki minden nehézségünkben támogat.
Amikor keserű italt ad innunk, vele együtt mindig ajkunkhoz nyújtja az áldás poharát is. Betölti szívünket engedelmességgel, örömmel, hitbeli békével, és képessé
tesz arra, hogy alázattal kimondjuk: Ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg,
Uram.” – 2Sz 251.

d. Miben bízhatunk annak ellenére, hogy Sátán a menny előtt adja elő
visszás vádjait? Jób 2:1–6.

„Az egész sátáni haderőnek sincs olyan hatalma, hogy legyőzze azt, aki gyermeki bizalommal hisz az Istentől származó bölcsességben…
Jézus Krisztus a mi erősségünk, és Sátánnak nincs hatalma azok felett, akik
alázattal járnak Istennel… Krisztusban minden megkísértett hívő ember tökéletes segítséget talál. Mindenütt veszedelem vesz körül bennünket, azonban az
egész menny vigyáz arra, hogy senki se kerüljön nagyobb kísértésbe, mint amelyet képes elviselni.” – ÉÉM november 8.
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Szerda

Január 10.

4. HIT ÉS BÖLCSESSÉG
a. Hogyan támadta Sátán ismét Jóbot? Mit tett Úz földjének hűséges
embere? Jób 2:8–10.

„Jóbot megfosztotta világi javaitól, s úgy sújtotta le testében, hogy rokonai és
barátai irtóztak tőle. Mégis megtartotta feddhetetlenségét és Isten iránti hűséget.”
– 4B 525.

b. Jób tragikus helyzetének rettenetes mélysége mire világít rá? Jób
2:11–13.

c. Mit értett meg nehézségeivel kapcsolatban Jób? Hogyan ismételte el
Pál apostol is ezeket a gondolatokat? Jób 23:8–10; 1Pt 1:3, 6, 7.

„A megpróbáltatások elviselésére szólítás bizonyítja, hogy az Úr Jézus komoly
értéket lát bennünk, melyet fejleszteni kíván. Ha semmit sem látna bennünk,
amivel nevét dicsőíthetné, nem pazarolna időt nemesítésünkre. A tüskebokrot
nem metszik különösebb gonddal. Krisztus nem vet értéktelen követ kemencéjébe, hogy kipuhatolja természetüket. Értékes érc az, amit kipróbál.” – 7B 150.

d. Miért szeretné Isten, hogy megértsük a próba értékét? 1Pt 4:12, 13.

„A kemence tüze nem azért ég, hogy megsemmisítsen, hanem hogy finomítson, nemesítsen, megszenteljen. Próbák nélkül kevésbé éreznénk Isten és az Ő
segítségének hiányát; kevélyek, önteltek lennénk…
Mennyei Atyád szeret téged, és az előtted most oly súlyosnak tűnő megpróbáltatásokkal magához kíván vonzani.” – 8B 86. 86
„Ne hozzunk szégyent Istenre súlyosnak tűnő megpróbáltatásaink panaszos
felsorolásával. Minden nevelésként fogadott próbának öröm a terméke.” – 6B 365.
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Csütörtök

Január 11.

5. NAGYOBB ÁLDÁSOKRA FELKÉSZÜLVE
a. Miről ne felejtkezzünk el, az Úr akarata szerint, ha váratlanul fájdalmas nehézségek érnek? Jer 29:11; Jn 16:33.

„Isten olyan úton vezeti gyermekeit, amelyet nem ismernek, de ő nem felejti
és nem taszítja el azokat, akik bizalmukat belé helyezik. Engedte, hogy szenvedés
sújtsa Jóbot, de nem feledkezett meg róla… Azok a próbák, amelyek a legjobban
próbára teszik hitünket, és azt a látszatot keltik, hogy Isten elhagyott bennünket,
visznek közelebb Krisztushoz, hogy minden terhünket az ő lábához tegyük le, és
megismerjük azt a békét, amelyet ő ad cserébe.
Isten mindig a szenvedések kohójában próbálta meg népét. A kohó tüzében
válik le a salak a keresztény jellem valódi aranyáról. Jézus figyeli a próbát. Ő tudja,
mi kell ahhoz, hogy az értékes fém megtisztuljon, és visszatükrözze szeretetének
fényét. Isten kemény, vizsgáztató próbákkal neveli szolgáit. Egyesekben olyan képességeket lát, amelyeket fel tudna használni műve előbbre vitelére. És a gondviselő Isten ezeket az embereket megpróbálja. Olyan helyzeteket teremt számukra,
amelyek próbára teszik jellemüket, és megmutatják még önmaguk előtt is rejtett
hibáikat és gyengeségeiket. Isten alkalmat ad nekik e hibáik kijavítására, és alkalmassá teszi őket szolgálatára. Megmutatja nekik gyengeségeiket, és megtanítja
őket arra, hogy őrá támaszkodjanak, mert ő az egyedüli segítségük és oltalmuk.
Isten így éri el célját. Neveli, tanítja, fegyelmezi őket, hogy alkalmasak legyenek
annak a nagyszerű célnak a betöltésére, amiért képességeiket kapták. Amikor
Isten cselekvésre szólítja őket, a mennyei angyalok egyesülhetnek velük a földön
elvégzendő munkában, mert készen lesznek rá.” – PP 97.

Péntek

Január 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Milyen hatást váltani belőlünk, ha láthatnánk a nagy küzdelem pillanatait?
Minek legyenek tudatában a szülők ahogyan a nagy küzdelem erősödik?
Miért tudott higgadt maradni Jób, amikor hozzátartozóit érte a támadás?
Miről ne feledkezzem meg, ha legközelebb próba ér?
Miért erősít bennünket az, ha részletesebben ismerjük a próbák természetét?
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3. Tanulmány

2018. január 20.
Szombat

Napnyugta: H 16:26
Ro 17:11

JÓB TÜRELME
„Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok.” Jak 5:11.
„[Isten] próbát engedett meg, hogy ezeken át tapasztald meg az igaz élet békés
gyümölcseit.” – 3B 416.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 249-254.

Vasárnap

Január 14.

1. REMÉNYSÉG A BAJBAN
a. A nehézségei miatt, hogyan érezte magát Jób? Jób 3:1-3, 9-11, 20-22.

b. Mit tartsunk szem előtt a bajban? Jób 5:17–19.

„Épp akkor van a legnagyobb szükségünk élő hitre, midőn a Lélek hiányát
érezzük. Ha a sötétség sűrű felhői tornyosulnak gondolatvilágunk felett, akkor
ütött annak órája, hogy élő hittel törjük át a sötétséget és szórjuk szét a felhőket.”
– TL59.
„Jézus minden szorongatott lelket felkeres, hogy meggyógyítsa. Szomorúság,
fájdalom és szenvedés: mind könnyűvé válnak, ha áldott jelenlétét érezzük.
Isten nem akarja, hogy néma fájdalommal, sebzett, megtört szívvel, görnyedten járjunk. Ellenkezőleg, hogy felé nézzünk, és szeretettől sugárzó tekintetét
felismerjük. Az áldást hozó Üdvözítő ott áll azok előtt is, akiknek szemeit úgy
elhomályosítják a könnyek, hogy nem képesek felismerni Őt. Szeretné megfogni
a kezüket, szeretne vezetni bennünket, hogy gyermeki bizalommal tekintsünk
reá. Szíve mindig tárva-nyitva áll aggodalmaink, fájdalmaink és gondjaink előtt.
Örök szeretettel és jósággal vesz körül bennünket. Nyugalmat találhatunk nála;
éjjel-nappal szeretetéről gondolkozhatunk. Lelkünket a mindennapi élet gondjai
és bajai fölé emeli, s belső békét ad.” – GH 17.
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Hétfő

Január 15.

2. AKINEK A SZÍVÉT KUTATNUNK KELL
a. Jób miért a saját szívét kutatta? Péld 26:2; Jób 9:1–4; 10:1, 2.

„Életünk tapasztalatai nagymértékben saját gondolataink és cselekedeteink
megvalósulásai.” – EÉ 145.

b. A váratlan nehézségben miért bölcs dolog Jób önvizsgálatának példájának követése? 2Kor 13:5; Zsol 139:23, 24.

„Ha mindenki kutatná és meglátná, hogy milyen bűn rejtőzik saját szívében
mivel Jézust kizárta onnan, akkor lekötné magát tennivalóval és másokat többre
becsülne, mint önmagát. Akkor nem akarná kivenni a másik szeméből a szálkát
míg a sajátjában gerenda van.” –HS 213.

c. Miért óv bennünket Jézus attól, hogy gyorsan elítéljünk valakit, ha
nehézség éri? Lk 13:1–5.

d. Hogyan reagált Jób arra, hogy barátai tévesen ítélték meg őt szerencsétlen helyzetében? Jób 16:1–3.

„Jób poharát még egy másik keserűség is tetézte. Barátai az ő szerencsétlenségében bűnének büntetését látva, meggyötört, megterhelt lelkét még alaptalan
vádjaikkal is terhelték.” – EÉ 154.
„Gonoszság honol világunkban. Mégsem minden szenvedés a romlott viselkedés következménye Jóbról világosan olvassuk, hogy az Úr engedte meg a Sátánnak, hogy ártalmára legyen. Az ellenség megfosztotta öt mindenétől, családi
kötelékeit széttépte; elvette tőle gyermekeit. Egy időre testét is undok fekélyek
borították el; súlyos szenvedés kínozta. Barátai eljöttek ugyan vigasztalni, de azt
akarták beláttatni vele, hogy bűnös útjával maga felelős szenvedéseiért… Mivel
Isten előtt vétkesnek és büntetést érdemlőnek akarták nyilvánítani, Jóbnak is súlyos próbát okoztak és Istent is hamis megvilágításba helyezték.” – TII 64.
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Január 16.

3. A MENNYEI VIGASZTALÓ
a. Milyen tanulság vonható le abból, ahogyan Jób barátaival viselkedett?
Jób 16:4, 5.

„A keresztény ne vádolja hittestvérét. Egyedül Sátáné ez a pozíció. Ő a vádló
Isten előtt éjjel és nappal, ő a hitünk ellensége, aki vádol bennünket, és ő sarkalja
azokat akik szeretik a drága hitet, hogy másokat kritizáljanak és hibáztassanak.
Nem volna szabad részt vennünk ilyenben. A próbák és veszedelmek napjaiban
élünk, amikor a lelkek ellensége mindenkit célba vesz, amennyiben elkülönülve
élünk a világtól, úgy a hitben és a szeretetben egybegyűlünk. Egyesülve erősek,
megosztva gyengék vagyunk.
Azt a tanácsot kaptuk, hogy atyafiúi szeretettel legyünk egymás iránt, és jóindulattal, és udvariassággal, és türelemmel, és a tiszteletadásban egymást megelőzőek.” – HS 213, 214.

b. A zsoltáríróhoz hasonlóan, milyen vigasztalást kapunk, amikor
nincs megértő vagy együtt érző nehézségünkben és fájdalmunkban?
Zsol 27:10; 73:25, 26.

„Mindenkit érnek keserű csalódások, és olykor mindenkit hatalmába kerít
a csüggedés; amikor fájdalom az ember sorsa, és nehéz hinnie, hogy Isten még
mindig jóságos segítője földi gyermekeinek; amikor annyira gyötrik a bajok,
hogy inkább kívánja a halált, mint az életet. Ilyenkor sokan elengedik Isten kezét,
és a kétely rabságába, a hitetlenség fogságába esnek. Ha ekkor megnyílna lelki
szemük, és felfognák Isten intézkedéseit, megmentésükön fáradozó angyalokat
látnának, akik lábukat az örök hegyeknél is erősebb alapra helyezik. És akkor új
hit, új élet ébredne bennük.” – PK 103.
„Ha áttekintjük Isten kegyelmének és kimeríthetetlen szeretetének megnyilvánulásait – nem pedig élményeink sötét fejezeteit – sokkal több dicséret hangzik
majd el ajkunkról, mint panasz. Akkor Isten szerető hűségéről beszélünk majd,
a nyáj gyengéd, megértő pásztoráról. Akinek kezéből senki ki nem ragadhatja a
juhokat. Akkor majd nem önző zúgolódás és panasz tör elő szívünkből, hanem
kristály patakhoz hasonló dicséret árad az Istenben igazán hívő emberekből.” –
6B 367.
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Szerda

Január 17.

4. A TÜRELEM FEJLESZTÉSE
a. Milyen szemléletmód segít, hogy türelmünk fejlődjön a nehézségek
idején? Jak 5:10; JerSir 3:31–33.

„Az élet fegyelmez. A keresztények a világban káros hatásokkal találkoznak,
Nyugtalanító körülmények teszik próbára természetünket. Ha helyesen viszonyulunk a próbákhoz, megedzik keresztény jellemvonásainkat. Ha szelíden hordozzuk a sérelmeket és sértéseket, ha szeretettel válaszolunk a sértő szavakra, és
kedvességgel az erőszakos tettekre, ezzel azt bizonyítjuk, hogy Krisztus lelkülete
lakik a szívünkben – hogy az élő szőlőtőkéből életerő árad a vesszőkbe. Ez az élet
Krisztus iskolája, ahol megtanulhatjuk, hogy szelídek és alázatos szívűek legyünk.
S a végső elszámolás napján meglátjuk majd, hogy a nehézségek, kellemetlenségek
és akadályok, amelyeket el kellett viselnünk, a kereszténység elvei alkalmazásának
gyakorlati leckéi voltak. Ha ezeket megfelelően hordozzuk, keresztény jellemet
fejlesztenek bennünk és megkülönböztetik Krisztus tanítványait a világ fiaitól.
Magas szintet kell elérnünk, ha mint Isten gyermekei nemesek, tiszták, szentek
és szeplőtlenek kívánunk lenni. Ha ezt el akarjuk érni, szükségünk van arra, hogy
az Úr lemetssze vadhajtásainkat. Hogyan beszélhetnénk metszésről, ha nem kellene nehézségekkel szembeszállnunk, akadályokat leküzdenünk, ha semmi sem
tenné próbára türelmünket és állhatatosságunkat? E próbák nem jelentéktelen
áldások, fontos tapasztalatok az életünkben. Céljuk az, hogy minden erőnkkel a
sikerre összpontosítsunk. Ne törődjünk bele, hogy hátráltassanak, elkeserítsenek
és elpusztítsanak, hanem használjuk ezeket Isten eszközeiként a magunk felett
aratott döntő győzelmek kivívására.” – 5B 251-252.

b. A Szentírás hogyan kapcsolja össze a próbát a türelemmel? Rm 5:3, 4.

„Az Úr gyakran hoz minket nehéz helyzetbe, hogy ezzel komolyabb igyekezetre serkentsen. Gondviselése folytán olykor rendkívül bosszantó esetek esnek
meg velünk, hogy próbára tegye türelmünket és hitünket. Az Úr próbára teszi
bizalmunkat is. Meg szeretne tanítani, hogy hol keressünk segítséget és erőt a
szükség idején. Így nyerünk gyakorlati ismereteket Isten szándéka felöl; melyekre
oly igen szükségünk van életünkben. A hit a kétséggel és félelemmel vívott kemény tusában növekedik erőssé.” – 4B 116, 117.
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Január 18.

5. IMÁBAN VALÓ KÜZDELEM
a. Miért elengedhetetlen napjaink próbája az előttünk lévő konfliktushoz?
Zak 13:9.

„Isten éppúgy szereti őket a súlyos próba idején, mint amikor a legfényesebben ragyogott felettük a nap. De a tüzes kemence szükségszerű, mert ott válik le
róluk a földiesség, és Krisztus képmását csak így tükrözhetik tökéletesen vissza.
A reánk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot,
késedelmet és éhséget; olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A
kegyelemidő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára… De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni, és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért buzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel – milyen
kevesen tudják, mi is az! Mily kevesen tárták fel egyszer is lelküket hő vággyal
Isten előtt annyira, hogy minden idegszáluk megfeszült! Amikor a kétségbeesés
hullámai leírhatatlan erővel csapnak át az esdeklő emberen, mily kevesen kapaszkodnak törhetetlen hittel Isten ígéreteibe…
Most kell igyekeznünk arra, hogy Istent – ígéreteinek igénylésével – megismerjük. Az angyalok minden buzgó és őszinte imát feljegyeznek. Mondjunk le
inkább önző kedvteléseinkről, mintsem elhanyagoljuk az Istennel való beszélgetést! A legnagyobb szegénység és a legönmegtagadóbb életkörülmény az Ő
jóváhagyásával jobb, mint a gazdagság, méltóság, kényelem és barátság – anélkül.
Időt kell szakítanunk az imádkozásra. Ha engedjük, hogy földi érdekek kössék le
figyelmünket, az Úr adhat nekünk időt úgy is, hogy elveszi bálványozott aranyunkat, házainkat és termőföldjeinket.” – NK552. 553.

Péntek

Január 19.

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

Hol van Isten, amikor szenved az olyan ember, mint Jób is?
Hibázhatok-e én is úgy, mint ahogyan Jób barátai?
Mit tegyünk, amikor úgy tűnik, hogy hosszútűrésünkre nincs válasz?
Próbáink hogyan segítik elő türelmünk gyarapodását?
Milyen tapasztalaton szükséges átmennünk a végső küzdelemre való felkészülésünk alatt?
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4. Tanulmány

2018. január 27.
Szombat

Napnyugta: H 16:37
Ro 17:21

EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG
„Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk,
hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket.” (Tit 3:5.er)
„Semmink sincs, ami Isten kegyébe ajánlhatna, de a kérelem – amelyet most
és örökké nyomatékosan előtárhatunk – magában a kimondhatatlanul nyomorult
állapotunkban van és ez teszi szükségessé az Ő megmentő erejét.” – JÉ260.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 251-259. (Hit és ima)

Vasárnap

Január 21.

1. AZ ERÉNYES EMBER BÉKETŰRÉSE
a. Milyen volt Jób mindennapi élete? Jób 29:5, 8–16.

„Isten Igéjében elénk tárja a sikeres ember képét, akinek élete a szó legigazibb értelmében eredményes, akit a menny és a föld tisztel. [idézve Jób 29:4–16.]” – EÉ 140.

b. Milyen tanulságot vonjunk le Jób próbáiból? Zsol 34:19, 20.

„Az embernek mi sem természetesebb gondolat, minthogy a szerencsétlenségek a súlyos bűnök és rémítő gonosztettek biztos következményei; gyakran és
tévesen ez szerint mérik a jellemet. Ma nem a megtorló büntetések idején élünk.
A gonoszság és jóság összekuszálódott; mindenkit érnek szerencsétlenségek.
Olykor az emberek túllépik Isten védő gondoskodásának határvonalát, ilyenkor a
Sátán gyakorolja rajtuk a hatalmát, és Isten nem lép közbe. Jóbot súlyos nyomorúság érte. Barátai most azt akarták beismertetni vele, hogy bűnei miatt szenved,
és hogy tekintse magát ítélet alatt állónak. Mint súlyos bűnöst állították be őt, az
Úr azonban megdorgálta őket hű szolgája elitéléséért.” – TII 64.
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Hétfő

Január 22.

2. A FIGYELMEZTETÉS
a. Jóllehet Jób lelkiismerete tiszta volt és élete erényes, de mire kérte
Isten, hogy miről ne elmélkedjen? Jób 38:1–7; 40:1, 2.

„Minden nyíló virág, minden levél a finom erezetével, a Nagy Művész végtelen
ügyességéről tanúskodik. A hatalmas sziklák, az egymástól bizonyos távolságban
tornyosodó hegyek nem a véletlen műve. Néma ékesszólók ezek arról, aki az univerzum trónján ül, magasztosan… Akinek minden terve tökéletes. Neve micsoda
tisztelettel és félelemmel kellene eltöltsön bennünket! – OHC 251.

b. Hogyan reagált Jób Isten figyelmeztetésére? Jóbhoz hasonlóan, mit
váltson ki belőlünk az, ha mások jogtalanul és félreértelmezve megvádolnak bennünket? Jób 39:36–38; 42:6.

„Némely rövidlátó s rövid tapasztalatú barátunk szűk látókörével képtelen
lemérni annak gondolatait, aki a mások üdvössége végett közeli kapcsolatban
él Krisztus Lelkével. Félreértik indítékait, félremagyarázzák tetteit, akik barátai
lennének, míg, akár Jób, buzgó imát nem küld az égre: ments meg Uram, barátaimtól. Isten tehát maga veszi kezébe Jób ügyét. Bár alaposan próbára tette
türelmét, mégis mikor Isten szól, ingerültsége szertefoszlik. A kimosakodásra,
amit szükségesnek tartott, mikor barátai kárhoztatásával állt szemben, semmi
szüksége Isten előtt. Isten sosem ismer félre, sosem ítél meg rosszul. Az Úr így
szólt Jóbhoz: ’Nosza, övezd fel, mint a férfiú, derekadat.’ S amint Jób meghallja
Isten hangját, meggörnyed bűnös voltának tudata alatt, és így szól: ’Ezért hibáztatom magam és bánkódom a porban és hamuban.’ ” – 3B 509.
„Veszélyes időket élünk. A Hetednapi Adventisták azt vallják, hogy Ők Isten
parancsolattartó népe, de közben kezdik elveszíteni hívő lelkületűket. Az Isten
iránt való tiszteletteljes lelkület arra tanítja az embert, hogy nem saját magába, hanem Közbenjárójába vetett hit által, szent és istenfélő módon közelítsen
Alkotójához. Így maradhat az ember Isten közelségében minden körülmények
között.” – 1NL 121.
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Kedd

Január 23

3. ISTEN BŐSÉGES KEGYELME
a. Milyen tanulságot vonhatunk az Úr döntéséből, Jób barátaival kapcsolatban? Jób 42:7–9.

b. Mit tett ezután az Úr Jóbbal? Miért? Job 42:10–17; Zsol 66:10–12.

„Jób a csüggedés és reménytelenség mélységéből az Isten kegyelmébe és megmentő hatalmába vetett feltétlen bizalom magaslatára emelkedett…
Amikor Jób megragadott egy halvány sugarat Teremtője fényéből, megutálta
önmagát és a porban és hamuban bűnbánatot tartott. Ezután gazdagon áldotta
meg az Úr, és utolsó éveit élete legszebb időszakává tette.” – PK 104.

c. Hogyan lehet buzdítás minden keresztény számára a hűséges Jób
eljárása? Jak 5:11; Ef 2:8–10.

„Akik legközelebb vannak Jézushoz, azok látják legtisztábban, hogy milyen
esendő és bűnös az ember, és reménységüket egyedül a megfeszített és feltámadt
Megváltó érdemeibe vetik.” – NK420.
„Az Ő isteni létéből kifolyólag, és anélkül, hogy megérdemelnénk a kegyét, az
Úr elrendelte, hogy a jó munkát meg kell jutalmazni. Bennünket egyedül Krisztus
érdeme által fogadott el, és amikor kegyelmet gyakorolunk, vagy jótékony dolgot
cselekszünk, azok mind a hit gyümölcsei, és áldásunkra válnak, mert az ember
a cselekedetei szerint lesz megjutalmazva. Krisztus kegyelmének jó illata az, ami
által Isten elfogadja a mi jó munkánkat, és a kegyelem az, ami a cselekedeteket lehetővé teszi, amit majd Isten megjutalmaz. A mi cselekedeteinknek önmagukban
nincs semmi érdemük. Amikor mindent megtettünk, amit csak tehetünk, akkor
még csak haszontalan szolgáknak számítunk. Mi nem érdemlünk köszönetet
Istentől. Mi csak azt tesszük, ami a mi kötelességünk, de bűnös emberi természetünk erejéből nem tudunk cselekedetet véghezvinni.” – RH January 29, 1895.
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Szerda

Január 24.

4. A FELMAGASZTALT KRISZTUS
a. Mit kell megértsünk az erényes Jób(és a hozzá hasonlók) lelki nehézségeiről? 1Pt 1:18, 19.

„Az imák, a hálaadás és a bűnvallomás tömjénként áradnak föl a mennyei
szentélybe az igaz hívőtől. Az emberiség romlott csatornáin áthaladva azonban
azok oly szennyesek, hogy hacsak vér által meg nem tisztulnak, Isten szemében
soha nem lehet értékük. Nem folt nélküli tisztaságban áradnak fel, s ha az Isten
jobbján álló Közbenjáró nem ajánlja fel és tisztítja meg mindet igazságossága
által, akkor azokat Isten nem fogadja el. A földi szentélyek minden jó illatának
össze kell elegyednie a Krisztus vérének megtisztító csöppjeivel.” – 1Sz316.
„Minél inkább Krisztus lelkülete van bennünk, annál inkább szerényebbé
válunk. Ha tiszta meglátásunk van Krisztusról, akkor önfelmagasztalás nem
hagyja el ajkunkat. Amikor az Úr megmutatta Jóbnak magasztosságát, akkor
Jób abbahagyta saját igazának bizonygatását. Átérezte bűnösségét és megalázta
magát Isten tisztasága és szentsége előtt. ’Ezért hibáztatom magam’ mondta ő
’és bánkódom a porban és hamuban!’ (Jób 42:6)Isten a Szentírás szavaival Jóbot
tökéletesnek és becsületesnek mutatja be, aki istenfélő és tartózkodik a gonosztól.
’Bizony nincs hozzá hasonló a földön.’(Jób 1:8)” – STAugust 11, 1898.

b. Honnan tudjuk, hogy Jób bízott Krisztusban, mint az ő Megváltójában? Jób 19:25–27. Mire buzdítson ez mindannyiunkat?

„Az Úr kegyesen rendelkezésedre bocsátotta a próbaidő értékes óráit,
hogy… megfelelő jellemet alakíts ki. Időt adott, hogy jóvá tedd a mulasztottakat. A te erőddel mégsem tudsz megszabadulni hibáidtól és vétkeidtől. Évek
óta gyülemlettek ezek rád, mert nem láttad be, mennyire visszataszítók, nem
törekedtél eltökélten, Isten ereje segítségével elhagyni őket. Élő hittel ragadd
meg most a kart, mely hatalmas a megmentésre. Alázd meg Isten előtt szegény,
büszke, önigazult szíved Isten előtt, és ereszkedj le, ereszkedj nagyon le, teljesen
összetörve lábainál. Szenteld magadat az előkészület munkájára. Ne nyugodjál,
míg el nem mondhatod: Tudom, hogy az én Megváltóm él, s mivel ő él, én is
élni fogok.” – 2B 88.
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Csütörtök

Január 25.

5. BIZAKODÁS ISTEN JÓSÁGÁBAN
a. A kilátástalanságban milyen hozzáállás segít bennünket, hogy Jób
hitét kövessük? Jób 13:15, 16.

„Amíg lehetséges addig a látásunk szerint kell haladnunk, de ha már nem
látunk tisztán, akkor kezünket helyezzük mennyei Atyánk kezébe és engedjük,
hogy vezessen. Mindenki életében adódig olyan szükséghelyzet, amikor nem
támaszkodhatunk se a látásunkra, se a múltbéli tapasztalatainkra. Ilyenkor mást
nem tehetünk, csak bizakodhatunk és várunk. Tiszteljük meg Istennek azzal,
hogy megbízunk benne, hisz ő a mennyei Atyánk.” – 19MR 186.
„Kísért-e az a gondolat, hogy átengedd magad a nyugtalanító balsejtelmeknek
és a teljes csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj! Akkor sem, ha a látszat
nagyon ijesztő.Higgy Istenben!” – PK105.

b. Hogyan illusztrálja a hit általi megigazulást Jób története? Hogyan
válhat láthatóvá ez a mi életünkben is? Rm 5:1–5; Tit 3:3–7.

„Csak úgy állhatjuk ki Isten próbáját, ha Krisztus erejére és igazságosságára
támaszkodunk. Meg kell tanuljuk, majd ismét és ismét felidézni azt a tényt, hogy
Krisztus keze rajtunk van. Az ő mennyei ajkairól hangzott el: ’nálam nélkül semmit sem cselekedhettek’. Azonban Krisztussal mindent meg tudunk tenni. Nem
a mi dolgunk az, hogy meghatározzuk, hogy milyen úton haladjunk, azonban ha
úgy vesszük a bennünket érő dolgokat, mint Istentől jövő gondviselést, akkor a
gyötrelmeink türelmet munkálnak bennünk és nem csüggedünk el míg Jézusra
tekintünk.” – STMarch 28, 1892.

Péntek

Január 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan fordulhat elő, hogy egy szenvedő embert rosszul ítélek meg?
2. Mi az a feltétlenül szükséges dolog, ami már szinte teljesen kiveszett az Isten
imádatból?
3. Mi mozdította ki Jóbot nyomorúságos helyzetéből?
4. Miért fontos a Megváltóra való támaszkodás?
5. Miről ne felejtkezzünk el sohasem, még ha nagyon rossz dolgok is érnek
bennünket?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
a világ katasztrófáira és segélyezésre

2018. február 3.

Szombat

„[Az Úr] igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek” (Zsol 146:7).
Az Úr Jézus mondta: „Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek” (Mt
5:7). Ott vannak körülöttünk a szegények, a
nyomorgók, a lesújtottak, a szerencsétlenek,
és akik a pusztulás szélén állnak. Ma sokkal
nagyobb szüksége van a könyörületességnek,
mint valaha is volt. Isten bennünket tett sáfáraivá, ezért nem őt terhelik a szenvedők, a szűkölködők, a ruhátlanok, és az emberiség szükségletei. Az
Úr bőségesen gondoskodott mindannyiunkról. Nagy készleteket adott nekünk,
hogy enyhítsük azzal a szenvedőket és elnyomottakat.
Naponta hallhatunk földrengésekről, háborúkról, árvizekről, vulkán kitörésekről és más szerencsétlenségekről világszerte, amelyek nagy pusztítást végeznek hatalmas anyagi károkat okozva és rengeteg emberi életet veszélyeztetve.
Amikor hallunk valami szerencsétlenségről, akkor azonnal lendületet veszünk,
hogy szükségleteiket enyhítsük. A segítségünk milyensége elsősorban attól függ,
hogy milyen katasztrófáról van szó, hogy melyik országban történt, hogy milyen
a gazdasági és geopolitikai helyzet. Rögtön elkezdjük felmérni a helyzetet, hogy
a legmegfelelőbbet tehessük értük.
Továbbá a Szociális Osztály, amikor békés idő van, segítségnyújtásról is
gondoskodik, mint például anyagi segítségkérés javaslatok alapján, technikai
támogatás, oktatás, tanácsadás, valamint felmérések készítése és megvalósítás
segítése. Amiben szaktudásunk van, abban szeretnénk segíteni az igényeknek
megfelelően áttekintésben és irányításban. Célunk az, hogy képessé tegyük a
helyi gyülekezetet a közösség szükségleteinek ellátására, legyen az élelmiszer,
öltözék, takaró, esetleg érzelmi támogatás vagy tanácsadás.
Isten szeretetének megosztása másokkal világszerte, az olyan, mint amikor a
repülőnek üzemanyagra van szüksége, hogy repülhessen. Önkéntes adományod
a hajtóanyaga a haladásnak, hogy majdnem minden szempontból segítsük az
ilyeneket. Nélküled és az üzemanyag nélkül a mi legjobb erőfeszítésünk is csak
egy katasztrófa. Természetesen nem juthat el mindenki a csapással sújtott területekre, de anyagi eszközeid igen. Arra kérünk, hogy szíved induljon meg és vegyél
részt ebben a nemes ügyben. Kérünk légy bőkezű adakozó!
.

Testvéreitek a Szociális Osztályról
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2018. február 3.
Szombat

Napnyugta: H 16:48
Ro 17:31

EGY VALLÁSI VÁLSÁG
„Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.” (1Kor 10:14)
„Mindig volt maradék, mely hű volt Jahvéhoz, és az Úr időről-időre hűséges,
bátor férfiakat választott, hogy ledöntsék a bálványokat és megszabadítsák Izraelt
ellenségeitől.” – PP 509.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 507-510. (Az első bírák)

Vasárnap

Január 28.

1. ISTEN ELŐTT BŰNÖS
a. Mit mulasztott el Izráel, amikor Kánaánban letelepedtek? Bír 1:28-33.

„Az Úr a maga részéről hűségesen teljesítette Izraelnek tett ígéreteit. Józsué
megtörte a kananeusok hatalmát és felosztotta a földet a törzsek között. Csak
az maradt hátra, hogy az isteni segítség ígéretében bízva befejezzék az ország
lakóinak kiűzését. Ezt elmulasztották. Azáltal, hogy a kanaánitákkal szövetséget
kötöttek, nyíltan megszegték Isten parancsát. Így nem teljesítették a feltételeket,
amelyekhez ígéretét kötötte, hogy Kanaán birtokába helyezi őket.” – PP 507.

b. Miért volt ez egy nagyon komoly dolog? 2Móz 23:24, 25.

„Isten a Sinain történt legelső kinyilatkoztatásától kezdve óvta őket a bálványimádástól…
Ám magasztos küldetésükkel mitsem törődve a kényelem útját és saját vágyuk
kielégítését választották és elszalasztották a föld elfoglalására adott alkalmat.” –
PP 507. 508.
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Hétfő

Január 29.

2. A MULASZTÁS NAGY ÁRA
a. Istennel szembeni kötelességüket elmulasztva, mi történt Izráellel?
Milyen prófécia teljesedett be rajtuk? Zsol 106:35–40; 4Móz 33:55.

„Amíg a Józsué által oktatott nemzedék ki nem halt, a bálványimádás kevésbé terjedt el, de a szülők előkészítették gyermekeik hitehagyásának útját. Az Úr
korlátozásainak megvetése azok részéről, akik Kánaán birtokába jutottak, gonosz
magvetés volt, melynek következménye keserű gyümölcsöt hozott sok nemzedék
számára. A héberek egyszerű szokásai testi egészséget biztosítottak számukra, de
a pogányokkal való kapcsolat az étvágy és a szenvedély élvezetéhez vezetett, amely
fokozatosan csökkentette a szellemi, erkölcsi és fizikai erőt. Bűneik elválasztották
Izraelt Istentől: erejét visszavonta tőlük és ők nem tudtak ellenállni ellenségeiknek. Így azoknak a nemzeteknek lettek alattvalói, amelyeket Isten segítségével
elűzhettek volna.” – PP 509.

b. Milyen lépést tett végül az Úr? Miért kell komolyan vennünk ezt nekünk is ma? Bír 2:12; Zsol 78:58, 60, 61.

„A bálványimádás legfájdalmasabb bűne van a gyülekezetben. Bármi, ami a
keresztény és a szívből jövő istentisztelet közé áll, az egyfajta bálvány, és a bálványimádás legfájdalmasabb bűne, önmaga a bálványimádás.” – PC 343.
„Akár az ősi Izráel, a gyülekezet gyalázatot hoz Istenére, mivel eltávolodott
a világosságtól, elhanyagolta kötelességeit, visszaélt dicső előjogával, hogy választott és szent nép legyen. A gyülekezet tagjai megsértették a szövetséget, hogy
Istennek élnek, és csakis neki. Az önzőkhöz és a világ szerelmeseihez csatlakoztak.” – 2B 441, 442.
Isten bálványimádónak tekinti azokat, akik a maguk bölcsességében, elképzelésében bíznak, akik a maguk gazdagságára és erejére támaszkodnak sikerért
azáltal, hogy olyan, emberekkel szövetkeznek, akiket bár a világ nagynak tart,
de akik mégsem ismerik föl Isten törvényének kötelező követelményeit.” – RH
March 15, 1906.

5. Tanulmány - EGY VALLÁSI VÁLSÁG

27

Kedd

Január 30.

3. MENEKÜLÉS A BÁLVÁNYIMÁDÁSTÓL
a. Milyen figyelmeztetés hangzott el a bálványimádás ellen a keresztények között? 1Kor 10:14; Gal 5:19–21. Mi volt az a döbbenetes látomás, amit az Úr szolgája kapott a gonoszság veszedelméről?

„A bálványimádó pogányok csapata egy nagy fekete zászlót vitt, amely zászlóra a nap, a hold és csillagok voltak rajzolva. Ez a csapat nagyon dühös és kegyetlen
volt. Majd ismét egy másik csapatot láttam, amely egy fehér zászlót hordozott,
melyen e szavak voltak láthatók: ’Tisztaság és szentség az Úrnak.’ Arcukról lelki
szilárdság és a menny akaratában való megnyugvás sugárzott. Láttam, hogy a
pogány bálványimádók csapata közeledett a keresztényekhez s rájuk támadt és
rettenetes vérengzés kezdődött. A keresztények majdnem megsemmisültek előttük; mégis annál szilárdabban összetartottak és csak annál magasabban tartották
a zászlót. Ha még oly sokan estek is el közülük, mindig újak jöttek, akik a zászlót
védelmezték és betöltötték az üldözöttek megritkult sorait.
Láttam, hogy a bálványimádók csapata tanácsot tart. Mivel hogy belátták,
hogy erőszakkal nem győzhetik le a keresztényeket, egyéb tervet kovácsoltak.
Láttam, hogy leeresztették zászlójukat és így közeledtek a keresztények zárt soraihoz, hogy ajánlatokat tegyenek nekik. Kezdetben ajánlataikat ezek kereken
visszautasították. Majd láttam, hogy a keresztények csapata tanácskozik. Egyesek
azt mondják, hogy ők is lebocsátják a zászlót, hogy az indítványokat elfogadják,
hogy életüket megmenthessék. Ezek azt állították, hogy majd később alkalmuk
lesz újra összeszedni erejüket, és magasra emelni zászlójukat a pogányok között.
Egyesek azonban nem akartak egyetérteni ezzel a tervvel. Kijelentették, hogy
inkább készek meghalni, semhogy zászlójukat leengedjék. Azonban sajnálkozva
láttam, hogy sokan mégis lebocsátották zászlójukat és egyesültek a pogányokkal.
Csakhogy a bátrak, az erősek és állhatatosak újra megragadták azt és magasra
emelték. Láttam, hogy egyesek mindig kiváltak a csapatból, amely a fehér zászlót
lengette, hogy ahhoz a csoporthoz csatlakozzanak, amely a sötét zászló alatt állott, hogy velük együtt üldözzék a fehérzászlós csoportot. Sokakat megöltek, de a
fehér zászló azért mégis állandóan magasan lengett s mindig támadtak olyanok,
akik köréje gyűltek.” – TL 506-507.

b. Milyen további bálványimádásokat kerüljünk el? Kol 3:5, 6.
„A fösvénység bálványimádásnak számít. Isten szemében minden önzés bűn.”
– KP 175.
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Szerda

Január 31.

4. EGY SZABADÍTÓ SZÜKSÉGESSÉGE
a. Milyen keserű következmények követték Izráel bálványimádását a
bírák idejében? Bír 6:1–5.

„A puszta kegyetlen, vad lakói ’csapatosan jöttek, mint a sáskák’ (Bír 6:5) – nyájaikkal és csordáikkal. Pusztító pestisként szóródtak szét az országban a Jordántól
a filiszteus síkságig. Akkor jöttek, amikor a gabona érni kezdett és addig maradtak, amíg a föld utolsó termését begyűjtötték. Megfosztották a földet termésétől, a
lakosságot kifosztották és bántalmazták, azután újból visszatértek a pusztába. Így
a nyitott országban lakó izraeliták arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonaikat
és fallal körülvett városokba gyűljenek, menedéket keressenek az erődítményekben, sőt oltalmat találjanak a barlangokban és sziklaerődítményekben a hegyek
között.” – PP510.



b. Mit tettek végül az izraeliták? Mi volt a kegyelmező válasz? Bír 6:6–10.

„Amikor a nép nyomorúságában figyelt az Úr feddésére és megvallotta bűnét,
Isten újra segítőt támasztott nékik.” – PP 510.

c. Kit indított az Úr, hogy megtegye, amit tenni kell? Miért őt? Bír
6:11–14; Péld 4:26; Agg 1:7.

„Amint Gedeon titokban és csendben dolgozott, szomorúan fontolgatta népe
sorsát és azt latolgatta, hogyan lehetne népéről az elnyomók igáját letörni.”– PP 510.
„Akinek értelme nyitva áll Isten Igéje előtt, az minden lépését megfontolja
imával, hogy Istent megtisztelhesse és az Úr útján járhasson.” – TMK 251.
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Csütörtök

Február 1.

5. A TETTEK ALÁZATOS EMBERE
a. Milyen hozzáállást tanuljunk meg Gedeon azon lelkületéből, amikor a mennyei küldött szólt hozzá? Bír 6:15, 22, 23.

„Az Úr közölte, hogy mikor Isten az ősi időkben elküldte angyalait, hogy
segítsenek, vagy beszéljenek valakivel, mikor az emberek rájöttek, hogy angyalt
láttak, és angyallal beszélgettek, félelemmel vegyes tisztelet sújtotta le őket, s attól
rettegtek, hogy meghalnak. Oly emelkedett nézetük volt Isten retteneten fenségéről és hatalmáról, hogy azt gondolták, ha közeli kapcsolatra léptek valakivel, aki
közvetlen Isten szent jelenlétéből jött, akkor elpusztulnak.” – 1B 249.

b. Milyen elvárásnak tett eleget Gedeon, amely nagyon fontos volt
ahhoz, hogy népe között elkezdhesse a reformáció munkáját?
Bír 6:24–27.

„Izrael szabadulását meg kellett előzze a Baál imádata elleni ünnepélyes tiltakozás. Gedeonnak pedig hadat kellett üzennie a bálványozásnak, mielőtt népe
ellensége ellen hadba száll.
Gedeon az isteni utasításnak hűségesen eleget tett. Mivel tudta, hogy ellenállnának, ha nyíltan cselekszik, ezért munkáját titokban hajtotta végre: szolgáinak
segítségével az egészet egy éjszaka végezte el.” – PP 511.

Péntek

Február 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért fontos a kísértések ismert forrásaitól való elszakadás?
2. Milyen bűnök okozták a midián elnyomást?
3. Melyik a rosszabb, a gonosztól való üldöztetés vagy a gonosszal való
kiegyezés?
4. Hogyan nyilvánul meg Istenünk csodálatos kegyelme válságos időben?
5. Milyen lépéseket kell tennem, hogy valódi reformáció menjen végbe
életemben?
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6. Tanulmány

2018. február 10.
Szombat

Napnyugta: H 16:59
Ro 17:42

A MARADÉK MEGÚJÍTÁSA
„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó
vitéze. Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harczossá avatta.” (2Tim 2:3, 4)
„Haladjatok lépésről lépésre a kötelesség ösvényén! Lehet, hogy néha kapaszkodni kell, de menjetek előre alázatban, hittel és önmegtagadással, magatok
mögött hagyva a kételkedés felhőjét.” – 2Sz 253.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 510-513. (Az első bírák)

Február 4.

1. ISTEN LELKE MUNKÁLKODIK
a. Miután Gedeon éjszaka atyja oltárát lerontotta, mit csináltak a város
férfiai a következő reggel? Bír 6:28–30.

b. Hogyan reagált Gedeon atyja? Miért? Bír 6:31, 32.

„Gedeon beszámolt atyjának, Joásnak, az angyal látogatásáról és Izráel szabadításának ígéretéről. Beszámolt a mennyei utasításról is, Baál oltárának lerombolásáról. Isten Lelke megindította Joás szívét. Látta, hogy az imádott istenek nem
tudják megmenteni önmagukat a teljes pusztulástól és így nem tudják megvédeni
azokat sem, akik azokat imádják. Amikor a bálványimádó tömeg Gedeon halálát
követelte, Joás bátran védelmébe vette és bizonygatni igyekezett isteneik erőtlenségét és méltatlanságát az imádatra. [Bír 6:31 idézve]
Emlékeztette őket, hogy a halálbüntetés rájuk fog szállni nem pedig Gedeonra, mert megszegték Isten bálványimádás ellenei törvényét.” – ST June 23, 1881.
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Vasárnap

Hétfő

Február 5.

2. ISTEN CSODÁLATOS GONDVISELÉSE
a. Hogyan segítette az előrelépést a bálványok elhagyása? Bír 6:33–35.

„Az esemény [a bálványok ledöntése], Gedeon pezsdítő felhívásával együtt,
nagy hatást gyakorolt Ofra népére. A Gedeonnal szembeni erőszak minden gondolata eloszlott, és amikor megfúvatta a harci kürtöt, Ofra férfiai elsőként gyülekeztek
zászlaja alá. Követeket küldtek törzséhez, Manasséhoz, valamint Áser, Zebulon és
Naftali törzseihez is, s mind eleget tettek a hívásnak.” – ST June 23, 1881.

b. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Gedeon megerősítésért fohászkodott az Úrhoz? Mi indította őt erre? Bír 6:36–40.

„Gedeon mélyen átérezte elégtelenségét az előtte álló fontos feladatra. Nem
mert a sereg élére állni amíg Isten egyértelmű bizonyítékát nem adta, hogy erre
hívta el és majd vele lesz…
A hitetlenség sugalmazta, hogy a festetlen gyapjú magába szedi a levegőben
levegőből a nedvességet, ezért a próba nem volt döntő. Ennélfogva kért Gedeon
másik jelt alázatos könyörgésben, hogy a hitetlenség ne keltse haragra az Urat.
Kérése meghallgatásra talált…
A megtiszteltetés előtt az alázat jár. Az Úr azokat tudja a leghatékonyabban
használni, akik a leginkább tisztában vannak méltatlanságukkal és alkalmatlanságukkal. Megtanítja őket, hogy miként nyerhetnek bátorságot hit által. Megerősíti
őket az Úr azzal, hogy gyengeségüket egyesíti erejével, bölcsé teszi őket azzal,
hogy tudatlanságukat összekapcsolja bölcsességével.
Mindenki szolgálatát elfogadja az Úr, aki engedelmeskedve az Ő akaratának
munkálkodik, aki semmilyen tekintetben nem ejt foltot a lelkiismereten, aki semmilyen befolyásnak nem engedi, hogy letérítse a kötelesség útjáról…
A tanítható lelkületű és bizakodó ember az jó szándékú és tiszta szívű, aki nem
a nagy alkalmakra vár, sem a különleges képességekre, ahhoz hogy munkába állítsa azt amije van. Nem szabad bizonytalankodni, kétségeskedni és attól tartani,
hogy mit mond vagy gondol majd róla a világ. Ne legyünk gondterheltek e miatt,
hanem lépjünk előre, és végezzük szelíden, hűségesen az Úrtól kapott munkát.
Hogy mi lesz az eredménye, azt pedig teljes mértékben hagyjuk az Úrra.” – ST
June 23, 1881.
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Kedd

Február 6.

3. ISTEN ISMERI A SZÍVET
a. Milyen törvény született az ősi Izráel korában, amely kifejezi, Isten
együttérzését a családokkal háborús időben? 5Móz 20:5–8.

„Izraelben törvényt hoztak, hogy hadba szállás előtt a következőket hirdessék
ki a hadsereg előtt: [5Móz 20:5–8. idézve]. Krisztus gyöngéd, szánakozó szeretetének milyen szembeszökő szemléltetése ez! Aki létrehozta az emberi kapcsolatokat
és rokoni kötelékeket, arról is gondoskodott, hogy ne kerüljenek túlságosan távol
egymástól. Nem akarta, hogy bárki vonakodva induljon a harcba. Ez a kijelentés
azt is hangsúlyozza, hogy milyen áldatlan hatása tud lenni annak, akiből hiányzik
a hit és bátorság. Továbbá, hogy az ember gondolatai és érzései a cselekedeteire is
kihatnak.” – ST June 30, 1881.



b. Mivel váltotta ki az Úr Gedeon csodálkozását, miután biztosította őt,
hogy vezeti a háborúban? Miért? Bír 7:1, 2. Minek a hatására uralkodik el rajtunk a büszkeség?

„Mivel az ellenséghez viszonyítva oly csekély volt számuk, Gedeon tartózkodott attól, hogy a szokásos kihirdetést közzétegye [5Móz 20:5–8]. Csodálkozott
azon a kijelentésen, hogy serege túl nagy. De az Úr látta népe szívében a büszkeséget és hitetlenséget. Gedeon lelkesítő felszólításától felbuzdulva készek voltak
hadbaszállni, de amikor a midianiták sokaságát meglátták, sokukat elfogta a félelem. Mégis, ha Izrael győz, éppen ők dicsőítették volna magukat, s a győzelmet
nem Istennek tulajdonították volna.
Gedeon engedelmeskedett az Úr rendelkezésének, és nehéz szívvel látta a
huszonkétezer embert, egész seregének több mint kétharmad részét otthonába
távozni.” – PP 513.
„Félelmetes jellemvonás a szív kevélysége. ’A megromlás előtt kevélység jár.’
(Pél 16:18.er.) Igaz ez a családra, a gyülekezetre és a nemzetre is.” – FLB 68.
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Szerda

Február 7.

4. A JELLEM PRÓBÁJA
a. Miután Gedeon serege csupán 10 000 főre csökkent, mit mondott
Isten, mit tegyenek mielőtt a háborúba indulnak? Miért? Bír 7:4, 5.

„A népet levezette a parthoz, és várták, hogy azonnal megtámadják az ellenséget. Néhányan sietve vettek kezükbe egy kis vizet, azt felszürcsölték amint mentek; de majdnem az egész sereg térdre esett és kényelmesen ivott a víz felszínéről.
Akik a tízezerből kezükbe vették a vizet, csak háromszázan voltak; mégis ezek
lettek kiválasztva, a többieket mind hazaengedte Gedeon.
Az ember jellemét gyakran a legegyszerűbb dolgok teszik próbára. Akinek
célja a veszélyben saját szükséglete kielégítése, nem az az ember, akiben bízni
lehet a szükség idején. Az Úr a hanyagoknak és a maguktól semmit meg nem
tagadóknak nem ad helyet művében. Azok a néhányak a kiválasztottak, akiket
nem győznek le saját kívánságaik.” – PP 513.

b. Az Isten által tanított elv miként alkalmazhatjuk ma a gyülekezetében? Fili 2:4; 3:13, 14.

„A siker nem az erőtől függ sem a számoktól. Isten épp úgy meg tud szabadítani
kevéssel, mint sokkal. Egy nagy számú gyülekezet nem feltétlenül erős gyülekezet
is. Lehet, hogy némelyek önzést, büszkeséget vagy hitetlenséget melengetnek szívükben, míg mások pedig tisztességtelenek, esetleg szívük és életük megromlott.
Mindezek a gyülekezet gyengeségének okai. Az ilyenek Isten rosszallását vonják
a népre és az ellenség rajtuk keresztül fog munkálkodni saját ügyének érdekében.
Hajdanában, vissza kellet térniük otthonunkba azoknak, akiknek szívét földi
gondok vonták el Isten művétől. Az igazság ügyére való tekintettel ma is jobb
volna, ha Isten művével nem lenne kapcsolatban az, akinek figyelmét lekötik a
magánjellegű érdekek, valamint olyan dolgoknak adja át magát amelyek szívét
gyönyörködtetik. Másokra hatással lévő helytelen példájukkal, így nem lennének
veszélyesek.
Nem a nagy számokkal, hanem a jellemükkel dicsőítik Istent azok, akik Néki
szolgálnak.” – ST June 30, 1881.
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Csütörtök

Február 8.

Isten nem csak azért helyezett a világra, hogy magunkról gondoskodjunk,
hanem segítenünk kell a megváltás nagy munkájában, és kövessük Krisztus önmegtagadó, önfeláldozó és hasznos életét.” – 1B 196.
„Az igazi keresztényt olyan céltudatosság és fékezhetetlen elszántság jellemez,
amely nem enged a világi hatásoknak, és semmit sem enged a Biblia zsinórmértékéből. Ha az emberek megengedik maguknak, hogy Isten szolgálatában
elcsüggedjenek, akkor a hatalmas ellenfél bőséges okot fog találni számukra,
hogy a kötelesség világos útjáról a könnyű élet, a felelőtlenség ösvényére térjenek.
Akiket meg lehet vesztegetni vagy eltéríteni, elcsüggeszteni vagy elrémíteni, azok
nem jelentenek segítséget a keresztény hadviselésben. Akik a világi kincseket és
a dicsőséget szeretik, azok nem fognak harcolni a fejedelemségek ellen, és a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Akik Krisztus keresztjének katonái akarnak lenni, öltsék magukra a fegyverzetet és készüljenek föl a küzdelemre. Ne riasszák vissza a fenyegetések, ne
ijedjenek meg a veszedelmektől. Legyenek óvatosak, mégis szilárdak és bátrak
a veszedelemben, mikor az ellenséggel szállnak szembe, amikor Isten harcát
harcolják. Krisztus követőinek legyen teljes a megszentelődése. Apát, anyát, feleséget, gyermeket, házakat, földeket, mindent másodlagosnak kell tekinteniük
Isten munkájához és ügyéhez mérten. Viseljék türelmesen, jókedvvel, örömmel,
bármilyen szenvedést is rendel el az Úr. Az ilyenek végső jutalma az lesz, hogy a
halhatatlan dicsőség trónját Krisztussal osztják meg.” – ST June 30, 1881.

Péntek

Február 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miként figyelmeztethetek egy hitehagyót, amint Gedeon is tette Jóással?
2. Miért Gedeon volt egyedül feljogosítva arra, hogy Isten népét megszabadítsa?
3. Miért szerette volna Isten a 32 000-t lecsökkenteni 10 000-re?
4. Hogyan alkalmazhatjuk ma azt a próbát, ahogyan ittak a vízből a harcba
indulók?
5. Mit jelent egy nem e világi ország lelki katonájának lenni?
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5. A BÉKE FEJEDELMÉNEK KATONÁI
a. Mi Isten szándéka mindazok számára, akik seregébe állnak be?
2Tim 2:3–5.

7. Tanulmány

2018. február 17.
Szombat

Napnyugta: H 17:10
Ro 17:52

A VALÓDI HIT
„És monda nékik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az
én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek!”
(Bír 8:23)
„Amikor súlyos próba ér, ne vessed bizodalmadat emberbe, hanem az élő
Istenbe. Legyen hited abban, aki melletted áll, készen megmondani, milyen lépéseket tegyél a bizalmatlanság és próba idején. Ő mindent kijelölt” – 2IB 178-179.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 513-520. (Az első bírák)

Vasárnap

Február 11.

1. AKIK FÉRFIAK A NEHÉZSÉGBEN
a. Mennyien vették komolyan a feladatukat a 10 000-ből, akik a küzdelem előtt ittak a vízből? Milyen ígéretet kaptak ezután? Bír 7:6–9.

„[A kevéske maradék] nem csak bátorsággal és önuralommal rendelkezők,
hanem a hit emberei is voltak. Nem szennyezték be magukat bálványimádással.”
– ST June 30, 1881.
„Az Úr ma is ugyanúgy hajlandó emberi erőfeszítéseken át fáradozni, gyönge
eszközökön át végezni el nagyfontosságú feladatokat. Az igazság jó ismerete elengedhetetlen; mert hisz hogyan másképp tudnánk szembeszegülni fortélyos ellenfeleivel? Tanulmányoznunk kell a Bibliát, nem csupán a hitpontok miatt, hanem
gyakorlati leckéiért is. Sohase érjen meglepetés, sohase legyetek fegyverzetetek
nélkül. Álljatok készen bármi szükséghelyzetre, a kötelesség bármi hívására. Figyeljetek minden alkalomra, hogy hirdessétek az igazságot. Legyetek jártasok a
jövendölésekben, ismerjétek Jézus tanításait. Azonban ne bízzatok jól elkészített
érvekben. Az érvek magukban nem elegendők. Istent keressétek térdre hullva,
azután induljatok el, hogy Isten Lelkének hatalmától és befolyásától támogatva
álljatok az emberek elé.
Cselekedjetek halogatás nélkül. Isten azt akarja, hogy olyan harcosok legyetek,
mint Gedeon seregének tagjai.” – RH July 1, 1884.
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Hétfő

Február 12.

2. A KESKENY ÖSVÉNY VÁLASZTÁSA
a. Mit fejez ki az, hogy Isten kis létszámot használ fel művében? Milyen
hozzáállást vár el tőlünk, még az iskoláinkban is? Rm 9:27; 12:1, 2;
Jak 4:4.

Néhányan azt hangoztatják, hogy ha a vallásos nevelést tesszük uralkodóvá,
népszerűtlenné vállnak, s a más felekezetűek megvonják támogatásukat. Legyen
úgy, menjenek más iskolákba, ahol ízlésüknek megfelelőbb nevelésrendszer
uralkodik. Ezek a meggondolások az ellenfél ügyeskedései, mivel meg szeretné
akadályozni iskolaalapításunk célját. Sátán mesterkedései által hátráltatva, igazgatóink világi elgondolás szerint érvelnek, a világ elgondolását, a világ szokásait
követik. Sokan a felülről származó bölcsesség olyan hiányáról tesznek tanúságot,
hogy lényegében Isten és az igazság ellenségeihez csatlakoztak, mert világi szórakoztató műsorokat rendeztek a diákoknak. Isten rosszallását vonják magukra,
mert félrevezetik az ifjúságot, és az ellenfél ügyét segítik. Isten ítélőszéke előtt kell
majd elszámolniuk erről, s összes következményéről.
Az ilyen utakon járók egyszerűen megbízhatatlanok… Amikor Úr az várja,
hogy jól eltérőek és megkülönböztethetőek, akkor hogyan vágyódhatunk népszerűségre, vagy utánozhatjuk a világ szokásait és gyakorlatát?
Nagy vakságról tanúskodik, ha a népszerűség biztosításáért és nagyobb létszám kedvéért csökkentjük a színvonalat, majd az így elért növekedést az öröm
okává léptetjük elő. Ha a létszám a siker bizonyítéka, akkor az ellenfél követelheti
magának a felsőbbséget, mert a világon az ő követői vannak túlsúlyban. Valamely
iskola jólétének fokmérője az iskolát átitató erkölcsi erő foka. Az iskolában levők
erénye, értelme és kegyessége legyen a hálaadás és erő forrása, ne a létszámuk.”
– 6B 142, 143.
„Sok olyan, aki felelős tisztséget tölt be Isten gyülekezetében, feláldozza tisztességét, hogy istentelen emberek kedvében járjon. Erős áramlat sodorja lefelé, ezért
úgy határoz, hogy sokkal könnyebb együtt haladni a folyammal, mint szembe
evezni. Éppúgy, mint Izráel gyermekei, nem használják fel Isten áldásait hanyagságuk és lelki lustaságuk miatt. Sokan állítanak fel bálványokat a szívükben – az
önzés bálványát, a büszkeség bálványát és a külsőségek szeretetét. Örök dolgok
vesznek el ezek értékelése miatt. Ezek megakadályozzák azokat a hatásokat, amelyekről Isten gondoskodott, hogy megőrizzék és megerősítsék lelkiességünket,
amely így megromlik és elpusztul. Arra kell törekedjünk, hogy folyamatosan
közelebb kerüljünk Istenhez és hogy megismerjük akaratát.” ST June 30, 1881.
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Kedd

Február 13.

3. DIADAL ÉS TAPINTAT
a. Milyen tanulságot használhatunk fel ma Isten művében abból, hogy
egy szokatlan stratégiát kapott Gedeon serege? Bír 7:12–22.

„Veszélyes az embernek szembeszegülni az igazság, a kegyelem és igaz élet
Lelkével, csak mert a megnyilvánulásai nem az ő elgondolásuk szerinti, s mivel a
megnyilvánulások nem alkalmazkodnak terveikhez. Az Úr a maga módján fáradozik. Az emberek könyörögjenek, hogy mentesek legyenek énjüktől és egyetértsenek a mennyel… A Gedeonnak adott utasításokban a midianiták elleni küzdelemhez – hogy háromszáz főnyi sereg vonuljon ki kürtök fújásával s üres korsóval
a kézben, ekként kiáltva: ’Az Úrért és Gedeonért’ – a precíz, jól szervezettséghez
és alakisághoz ragaszkodó emberek nem látnának mást csak logikátlanságot és
zűrzavart. Mereven szembeszegülnének, tiltakozva vonulnának vissza. Hosszan
vitatkoznának, hogy kimutassák a következetlenséget, meg a szokatlan hadviselést kísérő veszélyeket. Véges belátásuk képtelennek és ésszerűtlennek ítélne
minden ilyen lépést.” – TII 35.

b. Milyen eredménye lett Gedeon tapintatosságának felebarátaival
szemben? Bír 7:23–25; 8:1–3.

„[Efraim férfijai] féltékenyek és haragosak voltak, mintha Gedeont saját akarata és döntése vezette volna. Ők nem érzékelték és nem értékelték Isten kezét
Izrael győzelmében és ez a tény méltatlanná tette őket, hogy kiválasztott eszközök
legyenek…
A féltékenység lelkülete könnyen veszekedéssé fajulhatott volna, ami viszályt
és vérontást okoz; de Gedeon szerény válasza lecsillapította Efraim férfijainak haragját és békében tértek vissza hajlékaikba. Gedeon az elveket illetően határozott
és hajthatatlan, a háborúban ’erős férfiú’ volt, de előzékeny lelkületet is mutatott,
amit ritkán tanúsítanak ilyen harcedzett férfiak.” – PP 516.
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Szerda

Február 14.

4. MEGÁLL MAJD ELESIK
a. Miért példamutató az, ahogyan Gedeon visszautasította, hogy megszegje Isten uralmának alapelvét? Bír 8:22, 23.

b. Szerény egyszerűsége ellenére, milyen hibát követett el Gedeon? Milyen tanulságot vonjunk le ebből? Bír 8:24–27.

A nagy harcot követő tétlenség ideje sokszor nagyobb veszélyt rejt magában,
mint maga a küzdelem időszaka. Gedeon ennek a veszélynek volt most kitéve.
Nyugtalanság uralta lelkét. Eddig megelégedetten betartotta az Istentől adott utasításokat, de most isteni vezetésre való várás helyett saját tervet szőtt. Ha az Úr serege kiemelkedő győzelmet arat, Sátán kettőzött erővel törekszik Isten munkáját
megsemmisíteni. Gondolatokat, terveket sugalmazott Gedeon elméjébe, melyek
által Izrael népét tévútra vezette.
Abból, hogy az Úr megparancsolta: áldozzon azon a sziklán, ahol az angyal
megjelent néki, Gedeon azt következtette, papi ténykedésre hívatott el. Anélkül,
hogy Isten felkenetésére várt volna, elhatározta, megfelelő helyről gondoskodik,
és a sátornál végzett istentiszteleti rendszer intézményéhez hasonlót vezetett be.
Népszerűségtől övezve tervét nem volt nehéz megvalósítania. Kérésére a midianitáktól elvett valamennyi arany fülönfüggőt neki adták zsákmányként. A nép más
drága anyagot is gyűjtött a midianita fejedelmek gazdagon díszített öltözékeivel
együtt. A beszolgáltatott anyagból Gedeon efódot és hósent készített a főpap által
viselt mintára. Eljárása kelepcének bizonyult maga, családja és az egész nép számára. A jogtalan istentisztelet a nép közül sokakat megint az Úr teljes elhagyására
és a bálványok szolgálatára vezetett. Gedeon halála után nagy számban – közte
családja is – csatlakoztak a hitehagyáshoz. A népet Istentől éppen az az ember
fordította el, aki egykor ledöntötte bálványaikat.
Kevesen vannak, akik felismerik, mily messze terjed szavaik és cselekedeteik
befolyása. A szülők tévedése mily gyakran rossz hatással van gyermekeikre és gyermekeik gyermekeire, miután a cselekvő maga régen a sírban nyugszik!” – PP 517.
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Csütörtök

Február 15.

5. NE A TESTI ERŐBEN BÍZZ
a. Gedeon tévedése az ő halála után, milyen hatással volt az emberekre?
Bír 8:28, 33–35. Hol találjuk meg biztonságukat ma?

„[Gedeon] azt gondolta magáról, hogy apja házában ő a legkisebb. Az emberi
bölcsesség nem őt választotta volna ki, de Isten látta Gedeonban a becsületességet
és az erkölcsi bátorságot. Nem önmagában bízott, hanem kész volt az Úr tanítására figyelni és szándékát véghezvinni. Isten nem függ magas tisztségben lévő
embertől, nagy érdemtől vagy széles körű ismerettől. Az ilyen emberek gyakran
büszkék és önelégültek, úgy érzik, hogy van illetékességük rendelkezni és véghezvinni terveiket az Úr tanácsa nélkül. Leszakadnak az igaz szőlőtőről és száraz,
gyümölcstelen fonnyadt ággá válnak.
Az Úr az emberi kérkedést szégyenné változtatja. De Ő sikeressé teszi a leg�gyengébb erőfeszítést, a nem sokat ígérő módszert is, ha az isteni útmutatás alapján alázattal és bizalommal indulnak el. Isten nem ad nagyobb próbát, mint amit
hitünk kibír. Elegendő bizonyítékkal fog szolgálni arról, hogy gyengeségeinkben
erejére támaszkodhatunk és teljes mértékben bízhatunk benne. A tálentumok, az
iskolázottság és a befolyás, a Szentlélek irányításával Isten szolgálatába állítható,
azonban gyakrabban szolgálnak Sátánnak ezekkel mint sem Jézus Krisztusnak.”
– ST June 30, 1881.
„A legmagasabb tisztségben levők is tévútra vezethetnek. A legbölcsebb is
tévedhet és a legerősebb is botladozhat és ingadozhat. Szükséges azért, hogy ösvényünkre állandóan fentről jövő világosság áradjon. Egyetlen biztonságunk az,
hogy útjainkat feltétel nélkül arra bízzuk, aki így szólt: ’Kövess engem.’ ” – PP 518.

Péntek

Február 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen kötelességünk van, ha mi is „férfiak vagyunk a nehézségben” Isten
számára?
2. Milyen hibát követnek el gyakorta a nyilvánosság előtt nyitva álló egyházi
intézményekben?
3. Miért használt Isten egy nagyon egyszerű stratégiát a midiániták legyőzéséhez?
4. Milyen veszély leselkedik még az olyan alázatos emberekre is, mint amilyen Gedeon volt?
5. Miért ne a testi erőbe bizakodjunk?
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8. Tanulmány

2018. február 24.
Szombat

Napnyugta: H 17:20
Ro 18:02

A GYŐZEDELMES CSALÁD
„Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?” (Bír 13:12)
„Ha a szülők ápolják legjobb tulajdonságaikat, akkor befolyásukkal alakítják a
társadalmat, és jobbá teszik a jövő nemzedékeit… Már a gyermek születése előtt
kezdődjék el az a felkészítés, amely eredményessé teszi küzdelmét a gonoszság
elleni harcban.” – NOL 258.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 258-262. (Az anya)		
Szemelvények, 2. kötet, 399-411. (A betegség és annak okai, 2. fejezet)

Vasárnap

Február 18.

1. ÚTMUTATÁS MINDKÉT SZÜLŐNEK
a. Milyen utasítást kapott az Úr angyalától Manoah és felesége?
Hogyan fejezték ki mindketten az Úr iránti buzgó tiszteletüket?
Bír 13:2–12; Jak 1:5.

„Járuljon azért minden anya gyakran az Úr elé ezzel a kéréssel, taníts minket
’miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?’ (Bír 13:12). Figyeljen gondosan az Isten Igéjében levő oktatásra, és a szükségnek megfelelően bölcsességet
kap.” – PP 534.
“Nem csak az anyáé, de az apáéi is a felelősség a gyermek korai, majd későbbi
nevelésében, és mindkettejüknek fontos gondosan, alaposan felkészülni erre.
Mielőtt gyermeket vállalnának, a férfiak és nők egyaránt ismerjék meg a gyermek
fizikai fejlődésének törvényszerűségeit, a test felépítését és működését, a higiéniát, a születés előtti hatások fontos voltát, az öröklődés törvényeit, a tisztaság, az
öltözködés, a testmozgás elveit, a betegségek kezelését és gyógymódjait, valamint
a szellemi fejlődés elveit, mint ahogy az erkölcsi képzés fontosságát is.” – Nev 242.
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Hétfő

Február 19.

2. EGY KOMOLY FELELŐSSÉG
a. Milyen tanács volt mindkét szülő számára elismételve? Miért?
Bír 13:13, 14, 24.

„A gyermek jólétét befolyásolják az anya szokásai. Elveknek kell szabályoznia
étvágyát és indulatait. Van olyan dolog, amelytől őrizkednie kell, és van olyan,
ami ellen küzdenie kell, hogy betölthesse Istennek azt a célját, amiért a gyermeket
adta neki. Ha gyermeke születése előtt az anya saját kívánságainak él, ha önző,
türelmetlen és követelőző, ezek a vonások megjelennek a gyermek természetében
is. Sok gyermek szinte leküzdhetetlen gonosz hajlamokat kapott örökségül.
Ha azonban az anya rendíthetetlenül ragaszkodik a helyes elvekhez, ha mértékletes, önmegtagadó, ha kedves, gyöngéd, önzetlen, ugyanezekkel az értékes
jellemvonásokkal tudja megajándékozni gyermekét is.” – NOL 259.
„Nem volt elég, hogy Sámson, az a gyermek - aki majd megszabadítja Izraelt
- jó örökletes tulajdonságokkal szülessék. Ezt az örökséget gondos nevelésnek
kellett követnie. Kora gyermekségétől fogva rá kellett szoktatni a szigorú mértékletességre.” – NOL 263.

b. Miért nagyon komoly dolog az a kiváltság, hogy szülő lehet az ember?
Zsol 127:3.

„A férjek tartsák szem előtt, hogy feleségükkel való bánásmódjuk a szülést
megelőzően alapvetően meghatározó az anya közérzetére nézve a terhesség időszakában, de jelentős befolyással lesz a születendő gyermek jellemfejlődésére is.
Sok apa olyan gyorsan akart vagyont szerezni, hogy a cél érdekében nemesebb
szempontokat áldozott fel. Némelyek szörnyű módon elhanyagolták feleségüket és gyermekeiket, és a gazdagságszerzés vágya mind az anya, mind pedig a
gyermek vagy gyermekek életét megkövetelte. Sokan nem azonnal szenvedik el
helytelen útjuknak ezt a komoly büntetését, és nem ébrednek rá eljárásuk várható
következményére. A feleség állapota sok esetben nem jobb egy rabszolga helyzeténél, és néha ő is a férjéhez hasonlóan vétkes a testi erő elfecsérlésének bűnében,
és vele együtt igyekszik megszerezni a divatos élethez szükséges pénzt. Az ilyenek
számára bűn gyermeket vállalni, mert az gyakran testi, szellemi és erkölcsi tökéletlenségekben senyved, és életén viseli szülei nyomorúságos, zsugori és önző
jellemvonásait. Átok a világ számára.” – 2Sz 407.
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Kedd

Február 20.

3. LELKI GYŐZELEMRE TÖREKVÉS
a. Említs meg néhány kulcsfontosságú dolgot, amelyek elősegítik a békésebb családi életet! Fili 4:5–8.

„A gyermekek születése előtt az anya gyakran erőn felüli munkát végez. A férj
ritkán könnyíti meg felesége gondját és terhét, és az idő, melyet pihenéssel kellene
töltenie, fáradtsággal, szomorúsággal és mélabúval telik el. A túlzott erőfeszítéssel
megvonja a gyermekektől azt a tápanyagot, melyről a természet gondoskodik, és
vérének felhevítése által rossz minőségű vért ad át. A gyermekeket így fosztják
meg a szükséges testi és lelki erőtől. Az apának tanulmányoznia kellene, hogyan
teheti boldoggá az anyát. Ne engedje meg magának, hogy borús tekintettel térjen
otthonába.” – 2Sz 406.
„A férfiak és nők kötelessége, hogy ésszerű elveket kövessenek munkájuk során. Nem szabad szükségtelenül kimeríteniük erejüket, mert ezáltal nem csak a
maguk életére hoznak bajokat, hanem szeretteikre is aggodalmat, fáradtságot és
szenvedést hárítanak. Mi indokolja ezt a nagy mennyiségű munkát? Az evésben
és ivásban való mértéktelenség, és a meggazdagodás vágya vezetett a mértéktelen
munkához.” – 2Sz 407.
„Édesanyák… legyen tele arcotok napfénnyel! Mosolyogjatok, amikor csak
tudtok, hogy gyermekeitek szíve és lelke visszasugározza arcotok világosságát.”
– BO 367.

b. Miért volt sürgősen szüksége Izráelnek bátor emberekre? Létezik-e
ma is hasonló szükség? Bír 13:1; Jer 2:12–14; 1Kor 3:3.

„A világnak emberekre van leginkább szüksége, olyan emberekre, akik meg
nem vehetők, sem el nem adhatók, akik szívük legmélyéig őszinték és becsületesek, akik nem félnek nevén nevezni a bűnt, akiknek lelkiismerete úgy mutatja
az irányt, akár az iránytű az északi pólust, és akik kiállnak az igazság mellett,
szakadjon bár az ég.
Az ilyen jellem azonban nem alakul ki csak úgy véletlenül, nem is különleges
kivételezetteknek adatik meg, vagy a Gondviselés ajándékaként kapjuk. A nemes
jellem az önfegyelem eredménye, annak eredménye, hogy az alantasabb erőket
alávetjük a magasztosabb erőknek, énünket az Isten és emberek iránti szeretetszolgálatra szenteljük oda.” – Nev 51.
8. Tanulmány - A GYŐZEDELMES CSALÁD

43

Szerda

Február 21.

4. A KÖZÖSSÉG HATÁSA
a. Mit akart Sámson elérni az ő szüleinél? Bír 14:1–3. A szülők jó szándéka ellenére, milyen veszély előtt álltak? 1Kor 15:33.

„Mivel Czóra városa közel volt a filiszteusok országához, Sámson baráti viszonyba került velük. Fiatalon bensőséges baráti kapcsolatokat alakított ki, melyek aztán egész életét befolyásolták.” – PP 523.
„A keresztény fiatal fordítson nagy gondot a baráti kötelékek kialakítására és
társai megválasztására. Legyetek óvatosak, nehogy az, amit tiszta aranynak gondoltok, értéktelen fémnek bizonyuljon. Világias jellegű barátságok gyakran gördítenek akadályt Isten szolgálatának útjába, és sok lélek megy tönkre… amikor
olyanokkal kerül össze, akiknek a társasága nem felemelő és nem a nemes lelkűvé
válást segíti elő.” – ÜI 246.
„Apák és anyák érezzék át: kötelességük irányítani gyermekeik érzelmeit,
ragaszkodását, hogy szeretetüket megfelelő, arra érdemes élettársnak adják. A
szülők kötelessége, hogy Isten kegyelmének segítségével, saját tanításuk és példájuk által formálják gyermekeik jellemét, már kicsiny koruktól – hogy tiszták és
nemesek legyenek, s csak az igazat és a jót keressék. Hasonló a hasonlónak örül,
a hasonlóan gondolkodók megbecsülik egymást. Korán plántáljátok az igazság,
tisztaság és jóság szeretetét a lélekbe, és akkor a fiatalok azok társaságát fogják
keresni, akik ilyen jellemtulajdonságokkal rendelkeznek.” – ÜI 263.
„Jóllehet nem hagyhatunk fel azzal, hogy a hitetlen szülőket figyelmeztetessük
és kérleljük és próbáljuk az igazságot bemutatni előttük, de gyermekeid romlását
okozhatja, ha ilyen társaságokba keveredik.” – 9MR 74.
„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!” – Gy 75.

b. Ki volt felelős Sámson boldogtalan élete miatt? Gal 6:5, 7.

„Ha Sámson az isteni parancsolatokat oly hűséggel tartja be, mint szülei,
nemesebb és boldogabb sorsa lett volna. De a bálványimádókkal való társalgás
megmételyezte őt.” – PP 523.
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Csütörtök

Február 22.

5. AZ ELÉRHETŐ ÚTMUTATÁS
a. Miért tiltja Isten, hogy hívő hitetlennel kössön házasságot? Milyen
következményei lehetnek egy ilyen szövetségkötésnek? Bír 3:5–8;
5Móz 7:3; Neh 13:23–26.

„Soha ne házasodj hitetlennel!” – OHC 257.
„Az Úr világosan utasította népét igéjében, ne fogjon össze azokkal, akik nem
szeretik és nem félik őt. Az ilyen élettársak ritkán elégednek meg az őket megillető szeretettel és tisztelettel. Folyvást olyan kedvezést kívánnak elérni istenfélő
feleségüktől vagy férjüktől, mely semmibe venné Isten valamelyik követelményét. Az istenfélő ember és gyülekezete számára olyan lesz a világi feleség vagy
világi barát, mint a kém a táborban, aki szemmel tart minden alkalmat, hogy
elárulja Krisztus szolgáját, hogy kiszolgáltassa őt az ellenség támadásainak.” – ST
September 27, 1910.

b. Mit fontoljon meg egy keresztény alázatos lelkülettel, ha házastársat
keres? 2Kor 6:14–18; 1Kor 7:39.

„Az ősidőkben Isten tisztelői között általános szokás volt, hogy a szülők kötötték a házassági szerződést. Nem kellett senkinek házasságra lépnie azzal, akit nem
szeretett, de a tapasztalt, istenfélő szülők ítélete irányította a fiatalokat érzelmeik
kialakulásában. A szülőkkel szembeni tiszteletlenségnek, sőt bűnnek tartották, ha
valaki ennek ellenkezőjét tette.” – PP 135.

Péntek

Február 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Milyen ismeretekkel jó megalapozni a gyermekeket, mint jövőbeli szülőket?
Milyen körülmények között nem tanácsos gyermeket vállalni?
Mi a titka az istenfélelem fejlesztésének?
Miért nagy jelentőségű fiatal korban óvatosan kialakítani a baráti kapcsolatokat?
5. Milyen irányítás elengedhetetlen a házastárs kiválasztásában?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Az észak-brazil Jó Szamaritánus
szanatórium részére

2018. március 3.
Szombat

„Vénségemig és megőszülésemig se
hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem
a te karodat e nemzetségnek.” (Zsol 71:18)
A Jó Szamaritánus szanatórium és idősek otthona ASCENBRA (közép-brazil
területi konferencia) intézménye, amely
a Padre Bernardo-hoz tartozó Goiás városában van, a fővárostól, Brazíliavárostól,
34 km-re. Az intézményt eredetileg egy távoli
helyen hozták létre, majd később költözött át a
jelenlegi helyszínre. Az ott tartózkodók számára így sokkal könnyebb
a megközelíthetősége. Jelenleg 30 bentlakó van és 12 szakképzett személy (ápolók, technikai szakemberek, és akik felügyelnek az idősekre
az ápolást igénylőkre). Amióta megnyílt az intézmény, azóta néhányan
megkeresztelkedtek annak eredményeként, hogy a bentlakás alkalmával
megismerték az üzenetet. Az idősek otthona sok idős gyülekezeti tagnak
biztosít szállást, akik nehézségbe kerültek vagy akiknek rokonai nem
tudnak megfelelően gondoskodni róluk. Vannak olyan nyugdíjasok, akiket másik idősek otthonából küldtek ide a jobb minőség miatt.
Most egy sokkal nagyobb építését tervezzük, amely 1 972 m2-es és
kimondottan csak erre a fontos misszióra szolgálna. Az új épület remélhetőleg megfelelő lesz majd a jelenlegi szükségletnek és nagyobb számú
bentlakóknak, amely 30-ról 40-re növekszik. Új komfortosabb ágyak is
lesznek és több tér, valamint az jobb épület, amely megfelelőbben és magasabb szintű ellátást biztosít.
A munka már folyamatban van, de nagy gazdasági kihívással szembesültünk, amelynek költsége 650 00 dollár. Hisszük, hogy csodálatos
Istenünk vezeti ezt a munkát és sürgősen hittestvéreink segítségére van
szükségünk, hogy befejezhessük. Ezért az első szombati adakozás alkalmával arra kérünk, hogy ne feledkezzél meg arról a nemes ügyről,
amelyet gyülekezetünk Szociális osztálya végez.
Őszinte nagyrabecsülésünket fejezzük ki mindazok számára, akik
bizalmat adtak nekünk.
A Jó Szamaritánus Szociális osztálya, Észak-brazil Unió
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2018. március 3.
Szombat

9. Tanulmány

Napnyugta: H 17:31
Ro 18:12

GYENGÉBŐL ERŐS
„Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok
a kívánságokra.” (Rm 13:14)
„Sámson testileg a föld legerősebb embere, de önuralomban, becsületességben
és állhatatosságban a leggyengébbek egyike volt.” – ST October 13, 1881.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 524-529. (Sámson)

Vasárnap

Február 25.

1. AMIT VETETT AZT ARATJA
a. Milyen következménye lett Sámson hitetlennel kötött esküvőjén
mindjárt? Bír 14:7, 10, 20.

„Az, hogy választottjával dicsőítheti-e majd Istent, vagy olyan helyzetbe sodorja magát, amelyben feladatát nem tudja betölteni, nem érdekelte [Sámsont].
Isten minden dologban bölcsességet ígér azoknak, akik mindenekelőtt az ő
dicsőítésével törődnek, de az öntetszelgők, elbizakodottak számára nincs ilyen
ígérete…
Menyegzője ünnepén Sámson családi kapcsolatba került azokkal, akik gyűlölték Izrael Istenét. Aki önként ilyen kapcsolatra lép, annak bizonyos mértékben
alkalmazkodnia kell társa életmódjához és szokásához. Az így eltöltött idő ros�szabb az elpazaroltnál. A gondolatok, a szavak, az elvek szilárdságát támadják és
a lélek bástyáit gyengítik.
Az asszony, akinek kedvéért Sámson Isten törvényét megszegte, még a menyegzői ünnepség befejezése előtt hűtlennek bizonyult férjével szemben. Hűtlenségén Sámson annyira felháborodott, hogy azonnal elhagyta és visszatért Czórába. Miután lecsillapodott később elment menyasszonyáért, az már más felesége
volt.” – PP 524.
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Hétfő

Február 26.

2. AZ ISTEN KEGYELMÉT ELUTASÍTÓ EMBER
a. Sámson bosszúja a filiszteusokon, miként példázza az Istentől kapható rendkívüli erőt? Bír 15:4–8, 13–15.

b. Meddig bíráskodott Sámson Izráel felett? Bír 15:20. Miként mutatkozik meg a nép hozzáállásából, hogy az emberi természet gyakorta
gátolja Isten tervét?

„Ha az izraeliták készek lettek volna Sámsonnal egyesülni és folytatni a
küzdelmet, akkor megszabadíthatták volna magukat elnyomóik hatalmától. De
bátortalanok és gyávák voltak. Elhanyagolták azt a munkát, amit Isten megparancsolt nekik a pogányok kiűzését illetően, sőt egyesültek velük lealacsonyító
szokásaikban; eltűrték gonoszságaikat és elősegítették igazságtalanságaikat, amíg
az nem irányult ellenük. Mikor maguk is az elnyomók hatalmába kerültek, szó
nélkül alávetették magukat a megaláztatásnak, melytől megmenekülhettek volna,
ha engedelmeskednek Istennek. Megesett az is, hogy az Isten által rendelt szabadítónak ellenálltak, és egyesültek az ellenséggel.” – PP 525.

c. Sámson hitehagyása ellenére, hogyan fejezte ki Isten a kegyelmét?
Bír 16:1–3.

„Sámson elhagyta Isten parancsolatát, hogy ne filiszteus nőt vegyen feleségül,
és ismét közéjük – halálos ellenségei közé – merészkedett törvényellenes szenvedélyének kielégítésére. Bízva nagy erejében, amellyel a filiszteusokat megfélemlítette, merészen lement Gázába egy ottani parázna asszony meglátogatására. A
város lakói megtudták, hogy ott van és bosszúra sóvárogtak. Ellenségük biztonságosan be volt zárva városuk jól megerősített falai közé, és csak a reggelt várták,
hogy véghez vigyék szándékukat. Éjfélkor felébredt Sámson. Lelkiismeretének
vádoló hangja nem hagyta nyugodni, amint arra gondolt, hogy megszegte nazireusi fogadalmát. Noha nem állt ellen bűnének, Isten kegyelme mégsem hagyta
el. Rendkívüli ereje ismét szabadulásul szolgált.” – PP 525.
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Kedd

Február 27.

3. A LEJTŐ
a. Milyen bűnbe keveredett bele Sámson? Bír 16:4–6; Gal 6:8. Hogyan
tette tönkre ez a bűne?

„[Sámson] ismét a filiszteusok közé merészkedett, érzéki vágyát tovább is
igyekezett kielégíteni, mígnem az romlásba sodorta… Sórek völgyét szőlőskertjeiért dicsérték. Ez nagy kísértés volt az ingadozó nazireusnak, aki engedett a
borivásnak és így megtörte a másik kötést, amely őt a tisztességhez és Istenhez
fűzte. A filiszteusok éberen figyelték ellenségüket. S mikor eme új kapcsolattal
lealacsonyította magát, elhatározták, hogy Delila által tőrbe ejtik.
Minden filiszteus tartományból egy-egy vezető férfiúból álló küldöttség ment
a Sórek völgyébe. Addig nem merték elfogni, míg nagy erejének birtokában volt.
De az volt a céljuk - ha lehetséges - megtudják erejének titkát. Ezért megvesztegették Delilát, fedezze azt fel és mondja el.” – PP 526.



b. Milyen figyelmeztetéseket kell megfigyelnünk Sámson lefelé irányuló
életéből? Péld 5:21, 22; 7:10, 22, 23; Rm 13:14.
„Sámson elvakultsága csaknem hihetetlennek tűnik. Eleinte ugyan nem volt
annyira elbűvölt, hogy elárulta volna titkát; mégis tudatosan a lélek tönkretevőjének hálójába sétált, s a háló szemei minden lépéssel szorosabbra fonódtak
körülötte…
Izrael bírája csábítója társaságában értékes órákat pazarolt el, melyeket szentül
népének jólétére kellett volna szentelnie. Az elvakult szenvedély, mely még a legerősebbet is gyöngévé teszi, magához ragadta az ésszerűség és lelkiismeret fölötti
uralmat…
A veszélyben Sámsonnak az erő ugyanazon forrása állt rendelkezésére, mint
Józsefnek. Módjában állt választani. Ő azonban nem ragadta meg Isten erejét,
hanem vad szenvedélyeinek engedett szabad folyást. Logikus gondolkodása eltorzult, erkölcse megromlott. Isten nagy felelősség, megtiszteltetés és hasznosság
tisztségébe hívta el Sámsont, előbb azonban úgy kellett megtanulnia az uralkodást, hogy engedelmeskedik Isten törvényeinek.” – ST October 13, 1881.
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Szerda

Február 28.

4. A GÖDÖR ALJA
a. Mi lett a keserű következménye Sámson gyengeségének? Bír 16:15–21.

„Amikor megborotválták, Delila kínozni kezdte és szenvedést okozott neki,
hogy így tegye próbára erejét, mert a filiszteusok nem mertek közeledni hozzá,
amíg meg nem győződtek arról, hogy ereje elhagyta. Akkor megragadták, megvakították és magukkal vitték Gázába. Itt börtönükben láncra verték és kemény
munkára fogták.
Micsoda változás ez számára, aki Izrael hőse, bírája volt! – most gyenge, vak,
bebörtönzött, s a legszolgaibb munkára befogott. Isten sokáig elhordozta, de amikor annyira átadta magát a bűn hatalmának, hogy titkát elárulta, az Úr eltávozott
tőle. Jóllehet ereje nem hosszú hajában rejlett, de ez Isten iránti hűség jele is volt.
És amikor a jelképet feláldozta szenvedélye kielégítésének, elveszítette az ezzel
járó áldást.” – PP 527.

b. Miként meríthetünk reménységet abból, amit Sámson tett életének a
legcsüggesztőbb helyzetében? Lk 5:32.

„Sámson, mint a filiszteusok játékszere, szenvedésében és megalázottságában
jobban megismerte gyengeségét, mint valaha. Keserves helyzete bűnbánatra indította.” – PP 527.

c. Mi történt Sámsonnal fizikai értelemben, amely bemutatja Isten
csodálatos kegyelmét a bűnösök iránt? Bír 16:22. Milyen indulat lett
úrrá Sámsonon? Mk 9:24.

„[Sámson] haja elkezdett fokozatosan nőni, amely utalt rendkívüli erejének
visszatérésére.” – ST October 13, 1881.
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Csütörtök

Március 1.

5. ISTEN KEGYELMÉNEK GYŐZELME
a. Hogyan és miért gúnyolódott Sátán az Isten megbukott szabadítóján?
Bír 16:23–25.

„Amikor a filiszteusok diadalt ültek hatalmas győzelmükön, úgy dicsőítették
isteneiket, mint akik felette állnak Izráel istenén. A Sámson és a filiszteusok közötti küzdelem most Jehova és Dágon között zajlott.” – ST October 13, 1881.

b. Mi volt Sámson megfontolt kérése az őt vezető felé? Hogyan imádkozott Istenhez? Bír 16:26–28.

„Egy idő múlva, mintha fáradt lenne, Sámson engedélyt kért, hogy a két központi oszlopnak támaszkodhasson, mely a templom tetőzetét tartotta. Ezután
csendben imádkozott: ’Uram, Isten, emlékezzél meg, kérlek, énrólam, és erősíts
meg engemet csak még ez egyszer, óh Isten! hadd álljak egyszer bosszút a Filiszteusokon…’ ” – PP 527-528.

c. Mit tett Isten, hogy megmentő hitben részesítse Sámsont? Milyen hírességek között szerepel ez az esendő ember? Bír 16:30; Zsid 11:32, 33.

Péntek

Március 2.

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

Miért nem meglepő Sámson házasságának kimenetele?
Sámson hitét a házassága, hogyan befolyásolta?
Miként ismétlődik ma is Sámson és Delila története?
Milyen változáson ment át Sámson miután megvakult?
Miért és hogyan adta áldását Isten Sámson imájára az élete végén?
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10. Tanulmány

2018. március 10.
Szombat

Napnyugta: H 17:41
Ro 18:22

AZ ÚRTÓL KÉRT
„És történt idő múltával, hogy terhes lőn Anna, és szüle fiat és nevezé őt Sámuelnek, mert úgymond az Úrtól kértem őt.” (1Sám 1:20)
„Az anya gyermekeire gyakorolt naponkénti hatása örök életre vagy örök
halálra készíti elő őket. Az anya nagyobb hatalmat gyakorol otthonában, mint az
igehirdető a szószéken, vagy a király a trónján. Istennek ama napja majd kinyilvánítja, hogy mennyivel tartozik a világ az istenfélő anyáknak azokért a férfiakért,
akik az igazságnak és reformoknak hűséges védelmezői voltak.” – RC 195.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 530–535. (A gyermek Sámuel)

Vasárnap

Március 4.

1. MEDDŐ ÉS ELHAGYATOTT
a. Mi okozott szomorúságot Annának, Elkána feleségének? 1Sám 1:1-2.

„Elkána szeretete felesége iránt mély és változatlan volt, mégis felhő árnyékolta be az otthon boldogságát. Otthonukat nem töltötte be vidám gyermekhang.
Végül az az erős vágy, hogy neve fennmaradjon, arra késztette a férjet, hogy olyan
lépést tegyen, amelyet Isten nem szentesített – második feleséget hozott a családba, akit az elsőnek rendelt alá. Abban az időben sokan cselekedtek így. Ez a cselekedet az Istenben való hit hiányát bizonyította, és gonosz következményekkel
járt. Az eddigi harmónia és békesség megszűnt a családban. Annára súlyos teher
nehezedett. Úgy tűnt, hogy minden boldogság örökre eltávozott életéből. Próbáit
panasz nélkül viselte, bár keserű fájdalom gyötörte.
Peninna, az új feleség féltékeny, kicsinyes volt és kihívóan viselkedett. Amint
teltek az évek, és fiai és lányai születtek, büszke, öntelt és beképzelt lett. Megvetette vetélytársát és arcátlanul viselkedett vele.” – ST October 27, 1881.
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Hétfő

Március 5.

2. LEBECSÜLT ÉS FÉLREÉRTETT
a. Mi történt Elkána családjával a Silóban megtartott istentiszteleten?
1Sám 1:3-5.

„Az áldozattal egybekötött szent ünnepekre is behatolt a gonosz lélek, mely
[Elkána] családi életében megpróbáltatást hozott. Az áldozatok bemutatása után
– amint az szokás volt – hálaáldozatot mutattak be. Ennek egy meghatározott
részét a papnak kellett adni, a többit pedig az áldozatot bemutató elosztotta a
családtagok között. Ezután ünnepélyes örömteli vendégségben egyesültek. Elkána ez alkalmakkor gyermekei anyjának, fiainak és leányainak egy-egy részt;
Annának pedig, iránta érzett tisztelete és szeretete jeléül két részt adott, mintha
lenne fia. Ekkor a második feleség féltékenységtől fűtve az Isten kedveltjének kijáró elsőbbséget követelte és kigúnyolta Annát gyermektelen állapota miatt, ami
az Úr nemtetszésének bizonyítéka.” – ST October 27, 1881.



b. Milyen mértékű volt Anna keserűsége? 1Sám 1:6-7.

„Ez a jelenet újra és újra megismétlődött, nemcsak az évenkénti összejöveteleken, hanem bármikor, amikor a körülmények lehetőséget adtak Peninnának arra,
hogy felmagasztalja magát vetélytársa kárára. Ez a megalázás Anna számára olyan
próba volt, amit már-már képtelen volt elviselni. Sátán felhasználta Peninnát, hogy
bosszantsa, elkeserítse, sőt ha lehet, elpusztítsa Isten ezen hűséges gyermekét. Végül, amint ellensége gúnyjai évről évre megismétlődtek, az egyik évenkénti ünnepen Anna bátorsága és ereje megsemmisült. Nem tudta tovább eltitkolni érzéseit,
és keserves sírásban tört ki. Az összejövetelen részt vevők öröme gúnyolódásnak
tűnt előtte. Nem tudott részt venni az ünnepen.” – ST October 27, 1881.

c. Hogyan próbálta Elkána vigasztalni szeretett feleségét, de mindhiába?
1Sám 1:8.

„Lehetetlen volt Elkána számára, hogy teljesen megértse Anna érzelmeit és
együttérezzen vele.” – ST October 27, 1881.
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Kedd

Március 6.

3. HŰSÉGES ÉS KEGYES
a. Mit tanulhatunk Anna jelleméből és abból, amilyen megoldást keresett nehézségére? 1Sám 1:9-11; Zsol 50:15.

„Alázatosság, lelkiismeretesség és erős bizalom Istenben – ezek voltak Anna
jellemének uralkodó vonásai…
Anna nem tett szemrehányást férjének oktalan házasságáért. Azt a bánatot,
amelyet nem tudott megosztani földi baráttal, mennyei Barátjához vitte, és egyedül Nála keresett vigasztalást… Nagy erő rejlik az imában. Hatalmas ellenfelünk
folyvást arra tör, hogy a nyugtalanított lelket távol tartsa Istentől. Sátánnak jobban kell rettegnie, ha akár a legszerényebb lélek a mennyhez folyamodik, mint
kormányok rendeleteitől vagy királyok törvényeitől.
Anna imáját halandó fül nem hallhatta, de a Seregek Urának füléhez jutott.”
– ST October 27, 1881.

b. Miután vetélytársa rosszindulata által megbélyegezte Annát, hogyan
bélyegezte meg Isten házában még a főpap is? 1Sám 1:12-14.

„A vallásos ünnepeken lévő mulatozás majdnem kiszorította az igazi áhítatot
Izráel népe között. Az ittasság gyakran előfordult, még a nők között is, és Éli elhatározta, hogy megérdemelt dorgálásban részesíti Annát.” – ST October 27, 1881.

c. Hogyan nyilatkoztatta ki Anna szerény válasza, hogy nemes keresztény jellemmel rendelkezik? 1Sám 1:15-16.

„Anna Istennel társalgott. Hitte, hogy imája meghallgatást nyer, és Krisztus
békessége töltötte be szívét. Gyengéd, érzékeny természete volt, mégsem sértődött meg vagy botránkozott meg a méltánytalan feltételezés miatt, hogy ittasan
ment az Úr házába. Megfelelő tisztelettel az Úr felkentje iránt, nyugodtan visszautasította a vádat és elmondta megszomorodásának okát.” – ST October 27, 1881.
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Szerda

Március 7.

4. SÁMUEL ELSŐ HÁROM ÉVE
a. Milyen csodát tett az Úr, Anna imájára válaszolva? 1Sám 1:17-20.

„Sámuel prófétát életének első három évében az édesanyja megtanította
különbséget tenni a jó és rossz között. Minden ismerős tárgy segítségével, ami
körülvette, igyekezett gondolatait a Teremtőre irányítani.” – Gy 133.
„Az első három évben a gyenge ágacska még hajlítható, ekkor kell az alapokat
lefektetni. Az anyáknak meg kell érteniük ezen időszak fontosságát.” – Gy 131.
„Anna, az imádkozó, önfeláldozó és mennyei ihletésű asszony adott életet
Sámuelnek, a menny által tanított gyermeknek, a megvesztegethetetlen bírónak
és Izrael szent iskolái megalapítójának.” – NOL 258.

c. Mit tanulhatunk Annától az Istennek tett fogadalmak komolyságával kapcsolatban? 1Sám 1:11, 21-28; Préd 5:4-5.

„Mikor a gyermek elég idős volt ahhoz, hogy anyjától elválasszák, teljesítette
fogadalmát. Gyermekét az anyai szív minden vonzalmával szerette; amint figyelte
napról napra fejlődő erejét és hallgatta gyermeki csevegését, egyre jobban ragaszkodott hozzá. Egyetlen gyermeke a menny különleges ajándéka volt, de Istennek
szentelt kincsként kapta és nem akarta visszatartani az ajándékozótól.
Anna ismét felment férjével Silóba és Isten nevében átadta drága ajándékát a
főpapnak.” – PP 531-532.
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b. Mit tanulhatunk Anna lelkiismeretességéből és alaposságából,
amint a gyermek Sámuelt tanította? Péld 22:6.

Csütörtök

Március 8.

5. A DICSŐÍTÉS ÉS JÖVENDÖLÉS ÉNEKE
a. Mit jelentett ki Anna nyilvánosan, nagy erővel? 1Sám 2:1.

„Anna úgy érezte, hogy nem tehet kevesebbet hálája jeléül, mint hogy nyilvánosan mond köszönetet az isteni kegyelemért és szeretetért. A Lélek ihlette őt, és
bár zárkózott és félénk nő volt, hangja most az egész gyülekezet számára hallható
volt, erőteljesen hangzott Isten dicsőítésére…
A szarv az állatoknál a támadás és védekezés fegyvere; és Anna ezt a jelképet
használta arra, hogy megköszönje az Istentől jövő szabadítást. Örvendezésében
nem volt hiú önfelmagasztalás. Nem Sámuelben, nem a saját jólétében örvendezett, hanem az Úrban.” – ST October 27, 1881.

b. Hogyan hoznak nekünk Anna szavai vigasztalást és bölcsességet?
1Sám 2:2-10.

„[Idézve: 1Sám 2:3.] Míg ez Peninna dicsekvő és arcátlan viselkedésére utal,
Anna minden igazi kegyesség ellenségeihez beszél, akik magukkal büszkélkednek, és sértegetik és megvetik a hit gyermekeit. A büszkeség és kérkedés nem
tudja megtéveszteni Istent. Ő ismeri a szíveket és mindannyiunk életét. Nála a
cselekedetek számítanak. Megkülönbözteti az emberek jellemét, és megméri az
indítékaikat a mérlegen. Amikor azt látja, hogy ez az ember javát fogja szolgálni
és az Ő dicsőségét, közbelép népe érdekében. Alkalmas időben megjutalmazza az
igazakat és megbünteti a gonoszokat.” – ST October 27, 1881.

Péntek

Március 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan követünk el gyakran ugyanolyan jellegű hibát, mint Elkána?
Mit kell tennünk a „Peninnákkal” életünkben?
Hogyan lehetek bűnös abban, hogy megbélyegzek valakit, akit ismerek?
Magyarázd el a szülők munkáját a gyermek életének első három évében!
Mi indította arra Annát, hogy nyilvános kijelentést tegyen?
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11. Tanulmány

2018. március 17.
Szombat

Napnyugta: H 17:51
Ro 18:31

AZ ODASZENTELT GYERMEK
„Az ő cselekedeteiből ismerteti meg magát még a gyermek is, ha
tiszta-é, és ha igaz-é az ő cselekedete.” (Péld 20:11)
„Az Úr már gyermekkorában elfogadta Sámuelt, mivel tiszta szíve volt. Mint
megszentelt adomány adatott át Istennek és az Úr a világosság hordozójává tette.”
– CT 537.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták, 536-541. (Éli és fiai)

Vasárnap

Március 11.

1. ELHÍVÁS A SZOLGÁLATRA
a. Mit csinált Sámuel új életében a templomban? 1Sám 2:11, 18. Mit tett
Anna Sámuelért, és hogyan áldotta meg Annát az Úr? 1Sám 2:19-21.

„Izraelben nem volt szokás, hogy a léviták huszonötödik életévük betöltése
előtt megkezdjék különleges szolgálatukat, de Sámuel kivétel volt e szabály
alól. Évről évre egyre fontosabb megbízatásokat kapott, és miközben még csak
gyermek volt, felövezték gyolcs efóddal, ami azt jelezte, hogy Sámuel a szentély
szolgálatára szenteltetett. Nagyon fiatalon kialakult benne a kötelességtudat. Kezdetben igen szerény és nem mindig kellemes kötelességei voltak, de ő legjobb
tudása szerint, készségesen végezte el azokat.” – PP 534.
„Amikor elvált gyermekétől, a hűséges anyai szerető gondoskodás nem szűnt
meg. Minden nap imádkozott fiáért. Minden évben saját kezűleg kis szolgálati
ruhát készített fiának, és mikor férjével felment Silóba imádkozni, szeretetének
eme jelét adta gyermekének. A kis ruhának minden szálát imádságával szőtte át,
hogy fia nemes, hű és igaz legyen. Nem kért fia számára világi nagyságot, hanem
azért könyörgött, hogy a menny által becsült nagyságot elérhesse, tisztelje Istent
és áldására legyen embertársainak.” – ST November 3, 1881.
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Hétfő

Március 12.

2. ÉLIVEL ÉS CSALÁDJÁVAL
a. Mit olvashatunk Sámuel ifjúságáról? 1Sám 2:26. Milyen volt a gyermek Sámuel és Éli, a főpap közötti kapcsolat?

„Sámuel Éli gondjára volt bízva és kedves jelleme az idős főpapban meleg
szeretetet keltett. Kedves, nagylelkű, engedelmes és tisztelettudó volt. Fiainak
önfejűségétől szenvedve Éli a gyermekben vigaszt, megnyugvást talált. Sámuel segítőkész és gyöngéd volt. Egyetlen apa sem szerethette gyermekét gyöngédebben,
mint Éli ezt az ifjút. Egyedülálló volt, hogy a nemzet fő elöljárója és az egyszerű
gyermek között oly meleg szeretet fejlődött ki. Amint az idős kor gyengeségei
Élin úrrá lettek, és félelme és lelkiismeret-furdalása volt saját fiainak erkölcstelen
magatartása miatt, Sámuelhez fordult vigaszért.” – PP 534.

b. Bár a gyermek Sámuel a főpap családjában élt, milyen volt ott a környezet? Milyen súlyos figyelmeztetést kapott Éli? 1Sám 2:12, 22, 27-31.

„Sámuel ifjúsága a szentélyben komolyan Isten szolgálatára volt szentelve;
de még itt sem volt mentes a gonosz befolyásoktól és bűnös példától. Éli fiait
a Szentírás úgy nevezi, mint ’Béliál fiait’. Nem félték Istent, sem apjukat nem
tisztelték; de Sámuel nem kereste társaságukat, sem nem követte gonosz útjaikat.
Folyamatosan arra törekedett, hogy olyan legyen, mint amit Isten elvár tőle. Ez
minden fiatal előjoga. Isten örül, amikor még a kisgyermekek is az Ő szolgálatára
szentelik magukat, és nem szabad elbátortalanítani őket törekvéseikben, hogy
igazi keresztények legyenek…
A legkisebb gyermek, aki istenfélő és szereti Istent, kedvesebb az Ő szemeiben,
mint a legtehetségesebb és legtanultabb ember, aki nem törődik az üdvösséggel…
Az uralkodókon felül, akiknek az emberek hűséggel tartoznak, minden ember
két úr egyikét szolgálja – a világosság Fejedelmét vagy a sötétség fejedelmét. Sámuel az előbbit, Éli fiai az utóbbit szolgálták.” – ST November 3, 1881.
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Kedd

Március 13.

3. AZ ENGEDELMESSÉG EGYSZERŰ VÁLASZTÁS?
a. Mi volt Éli bűne és hogyan ismételhetjük meg ezt ma is? 1Sám 2:22-25;
Ésa 3:13. er.

„Éli gyors volt arra, hogy meglássa és megfeddje az emberek bűneit és hibáit.
Néha, mint Anna esetében is, igazságtalanul dorgált. Azonban a saját fiainak
bűneivel szemben sokkal elnézőbb volt, mint másokéval szemben. Helytelen szeretetében még arra is kész volt, hogy gonoszságaikra mentséget keressen.” – ST
November 24, 1881.
„Tanította ugyan gyermekeit Isten törvényére, életével is jó példát mutatott
nekik; mégsem volt ez a teljes kötelessége. Isten elvárta tőle, mint apától és mint
paptól, hogy tartsa vissza őket romlott akaratuk követésétől. Éli ennek nem tett
eleget.” – ST November 10, 1881.
„Éli nem követelte meg az engedelmességet.” – RH August 30, 1881.

b. Mit kell felismerünk, ha lelki elgyengülést látunk gyermekeinkben?
Péld 26:2; 5Móz 6:6-7.

„Minden komoly keresztény szívében felmerül a kérdés: ’Miért, óh miért tud a
lelkek ellensége gyermekeink felett ilyen hatalmas, korlátlan erőt kifejteni a Biblia
és keresztény tanítások korszakában?’ A válasz világos. A szülők elhanyagolják
ünnepélyes kötelességüket. Nem komolyak, állhatatosak és hűségesek abban a
munkában, hogy gyermekeiket Istennek neveljék, hogy visszatartsák őket a gonosz kívánságoktól és megköveteljék az engedelmességet a szülői tekintély iránt,
már a csecsemőkortól kezdve.” – ST November 3, 1881.
„Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak egyetlen
esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintélyt megőrizve nem lesz szükség
túlzott szigorra. A határozott, szilárd kéz, és a szeretetről biztosító kedvesség célt
fog érni…
Sohasem szabad megengedni, hogy a gyermekek tiszteletlenséget tanúsítsanak szüleik iránt. Az önző akarat megnyilvánulásait soha, egyetlen esetben se
hagyjuk rendreutasítás nélkül. A gyermek eljövendő jóléte kedvességet, szeretetet, ugyanakkor szilárd fegyelmet követel.” – Gy 53. 54.
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Szerda

Március 14.

4. MÉLTÓ EGY MAGASZTOS ELHÍVATÁSRA
a. Éli fiaival ellentétben mit tanulhat minden gyermek a kis Sámuel tapasztalatából, amint a templomban szolgált? Péld 20:11; Zsol 71:17.

„Ha a gyermekeket megtanítanák arra, hogy a mindennapi kötelességek szerény részét az Úrtól részükre kijelöltnek tekintsék – mint oly iskolát, amelyben
őket nevelni kell a hűséges és eredményes szolgálatra –, mennyivel kellemesebb
és becsületesebb lenne munkájuk! Minden kötelességet úgy végezni, mintha azt
az Úrnak tennék – ez vonzóvá teszi a legszerényebb foglalkozást is és kapcsolatba
hozza a földön élő munkást a mennyben Isten akaratát végrehajtó szent lényekkel.” – PP 535.

b. Mire ösztönözhet minket az, hogy Sámuel félelmetes szemtanúja
volt az idős Éli életének? Hogyan volt lehetséges ez? 2Kor 2:14-17

„Míg Éli szívét aggodalom és lelkiismeret furdalás töltötte el fiai gonosz útjai
miatt, enyhülést és vigaszt talált az ifjú Sámuel becsületességében és odaadásában. Segítőkészsége és változatlan hűsége könnyített a gondterhelt főpap terhein.
Éli szerette Sámuelt, mert látta, hogy Isten kegyelme és szeretete nyugodott meg
rajta…
Amint Sámuel növekedett, szülei egyre jobban aggódtak érte. Sok ima hangzott el, hogy ne szennyezze be őt Éli fiainak gonoszsága.” – ST December 15, 1881.

c. Mondd el azt a csodálatos történetet, ahogyan Isten elhívta Sámuelt!
1Sám 3:1-10.

„Mikor még csak tizenkét éves volt, Anna fia különleges megbízást kapott a
magasságos Istentől… Sámuelt háromszor hívta Isten, és háromszor hasonlóképpen válaszolt, azután Éli meggyőződött arról, hogy a titokzatos hívás Isten hangja
volt. Milyen érzések kavaroghattak lelkében abban az órában! Isten figyelmen
kívül hagyta kiválasztott szolgáját, az ősz hajú embert, hogy egy gyermekkel beszéljen.” – ST December 15, 1881.
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Csütörtök

Március 15.

5. AZ ÜZENET, AMITŐL A FÜLEK MEGCSENDÜLNEK
a. Milyen üzenetet adott Isten Sámuelnek, és mit érzett a gyermek,
amikor ezt átadta? 1Sám 3:12-15.

„Sámuel nem volt tudatlan Éli fiainak gonosz cselekedeteivel kapcsolatban, de
félelemmel és csodálkozással telt el, hogy az Úr ilyen rettenetes üzenetet bízott rá.
Reggel felkelt és végezte szokásos munkáját, de fiatal szívét nehéz teher nyomta.
Milyen komolyan vágyott szülei együttérzésére és tanácsára abban a megpróbáló
órában! Az Úr nem parancsolta meg neki, hogy feltárja a rettenetes vádat a főpapnak vagy fiainak, így csendben maradt, és amennyire lehetséges volt, kerülte az
Élivel való találkozást. Remegett, nehogy egy kérdésével az isteni ítélet kihirdetésére kényszerítse őt az, akit szeretett és tisztelt.” – ST December 15, 1881.

b. Mit kellett hamarosan tennie a mindig tisztelettudó és engedelmes
Sámuelnek? Mit fontoljunk meg az átadott üzenettel kapcsolatban?
1Sám 3:18.
„Minden korban Isten ítéletei meglátogatták a földet, mert az emberek
áthágták törvényét. Mit várhatunk most, amint látjuk a napjainkban jelenlévő
gonoszságokat? …Az elismert vezetők közül az egyházban és a világon egyaránt
megszegik a törvényt és az embereket is erre tanítják, ami pedig olyan szent, mint
Isten maga, trónja és neve. Eljött az Úr ideje, hogy megkövetelje tekintélyét a földön… Visszavonja védelmező kezét és gondviselését, és ítéleteivel látogatja meg
az emberek fiait.” – ST December 15, 1881.

Péntek

Március 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Bár Sámuel egyedül volt a templomban a szülei nélkül, miért volt mégis biztonságban?
2. Miért tudta Éli annyira nagyra becsülni és értékelni Sámuel társaságát?
3. Hogyan tudnak a szülők ma olyanok lenni, mint Éli?
4. Nevezz meg néhány dolgot, ami Sámuel tisztaságához vezetett a romlott
templomudvarban!
5. Mi mutatja a számadási kötelezettséget, amit Isten minden korban elvár?
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12. Tanulmány

2018. március 24.
Szombat

Napnyugta: H 18:01
Ro 18:40

IKÁBÓDTÓL ÉBEN-ÉZERIG
„És fohászkodék Sámuel Izráelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatá
őt.” (1Sám 7:9.mr.)
„Sámuel igyekezett megértetni Izráellel azt a tényt, hogy nekik maguknak
kell tenni valamit, hogy Isten támogatását biztosítsák. Bánják meg bűneiket és
mondjanak le bálványaikról.” – ST January 26, 1882.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 542-552. (A filiszteusok elveszik a frigyládát)
Bizonyságtételek, 4. kötet, 516-517. (A mű helyzete Battle Creeken)

Vasárnap

Március 18.

1. A NEMZET KÖZELGŐ SZOMORÚSÁGA
a. Melyik ajándék tette a hithű Sámuelt ismertté? 1Sám 3:19‚ 21.

b. Jóllehet Éli alázattal meghajolt a dorgálás előtt, amely a háza népét
érintette, de hogyan látta Isten ezt a helyzetet? Préd 8:11.

„Éli mégsem tanúsított igazi bűnbánatot. Beismerte bűnét, de nem hagyta
el azt. Az Úr évről-évre halogatta fenyegető ítéletét. Ez idő alatt sokat lehetett
volna tenni a múlt hibáinak rendezésére, de az idős főpap nem hozott hathatós
intézkedéseket a gonosz helyreigazítására, mely megfertőzte az Úr szentélyét…
De a figyelmeztetést sem a nép, sem a papság nem vette figyelembe. A környező
nemzetek népe is, akiknek nem volt ismeretlen az Izraelben nyíltan gyakorolt gonoszság, egyre merészebbek lettek a bálványimádásban és a gonoszságban. Nem
érezték bűneik büntethető voltát, mint ahogyan érezték volna, ha Izrael megőrzi
becsületességét. De a megtorlás napja egyre közeledett. Isten tekintélyét félretették, imádatát elhanyagolták, így szükséges lett közbelépése neve tiszteletének
fenntartására.” – PP 543.
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Március 19.

2. ELŐHOZNAK EGY SZIMBÓLUMOT
a. Milyen esztelen döntést hozott Izrael gyenge lelki állapotában? Ki
volt ezért a felelős? 1Sám 4:2‚ 4.

„Az izraeliták a hadjáratra [a Filiszteusok ellen] Isten tanácsa, a főpap vagy a
próféta hozzájárulása nélkül vállalkoztak. ’És csatarendbe állának a Filiszteusok
Izráel ellen, és megütközének, és megveretteték Izráel a Filiszteusok által, és levágának a harcmezőn mintegy négyezer embert’ (1Sám 4:2). Amint az összeomlott
és elcsüggedt hadsereg visszatért táborába ’mondának Izrael vénei: Vajon miért
vert meg minket ma az Úr a Filiszteusok előtt?’ A nemzet érett volt Isten ítéletére,
de mégsem látta, hogy saját bűne okozta a borzasztó szerencsétlenséget.” – PP 544.
„Ahelyett, hogy beismerték és elhagyták volna azokat a bűnöket, amelyek
vereségüket okozták (az Izraelitáknak), más módszereket dolgoztak ki, melyek
által elnyerhetik a győzelmet. Ekkor gondoltak a frigyládára. Milyen nagy csoda
történt, amikor a papok vitték azt az emberek előtt a Jordánba. Hogyan vált szét
a víz biztonságos utat készítve az óriási tömegnek! Emlékeztek arra is, hogyan
vitték Jerikó körül hét napon keresztül ünnepélyes csendben, és akkor a trombiták zengtek, az emberek nagyot kiáltottak, a masszív falak síkságként terültek el
a földön.
A dicsőséges győzelmek emléke Izrael egészét új reménységgel és bátorsággal
töltötte el.” – ST December 22, 1881.

b. Mit mutatott meg az emberek frigyládával kapcsolatos félreértése és
hogyan eshetünk mi is hasonló csapdába ma? 1Sám 4:5.

„[Izrael] nem vette figyelembe azt, hogy egyedül Isten törvénye által adatott
szentség a frigyládának és ez a jelenlét csak akkor adott nekik jólétet, amíg a
törvénynek engedelmeskedtek…
Ugyanakkor sokszor hasonló vakságot és hanyagságot tapasztalunk napjainkban… Isten adott a modern Izraelnek figyelmeztetéseket, tanácsokat, feddéseket,
hogy adjon nekik bűnbánatot és megújulást az életükben. Azonban túl gyakran
ezek csak pillanatnyi hatást értek el. A figyelmeztetett emberek hamarosan vis�szatértek a saját útjaikra… Egy dolog elismerni Isten törvényének állításait, és
teljesen más dolog hűségesnek maradni és törekedni minden követelményének
engedelmeskedni.” – ST December 22, 1881.
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Március 20.

3. TÉVES ÖNBIZALOM
a. Hogyan tekintettek a Filiszteusok a frigyládára? Mi volt a csata kimenetele? 1Sám 4:6‚ 10. Miért nem segítette a frigyláda Izraelt?

„[Izrael] figyelmen kívül hagyta azt a megkülönböztetést, hogy az isteni jelenléthez egy engedelmes és hívő nép szükséges, és a frigyláda csak jelképe volt
ennek a jelenlétnek. Ezért magabiztosan néztek a frigyládára azokért az áldásokért, melyeket egyedül csak Isten adhat. Nem látták a nagy különbözőséget Izrael
azon állapota között, amikor az Úr rendkívül munkálkodott értük, és a jelenlegi
állapotuk között.
Akkor az Istennek való engedelmesség útján jártak. A frigyládát az Ő világos
parancsolatai szerint szent emberek hordozták és a Seregek Ura az Ő törvényének
megtartói előtt ment. Ekkor az Ő karja megszabadította őket. Azonban, ők most
a saját terveiket követték, ellentétben az isteni szándékkal és meghatalmazással. A
frigyládát Béliál fiai vitték, akik kiirtásra voltak ítélve. Az embereket annyira hatalmába kerítette Sátán, hogy azt képzelték, ráveszik Istent, hogy értük harcoljon,
akkor, amikor a törvény a kegyelem királyi széke alatt vereségre, szerencsétlenségre és halálra kárhoztatta őket!” – ST December 22, 1881.
„Isten megengedte, hogy az ellenség elvigye a szövetség ládáját, hogy megmutassa Izraelnek, milyen hiábavaló volt a frigyládába vetett bizalmuk, amely az
Ő jelképe volt, miközben megrontották a parancsolatokat, amelyeket a frigyláda
tartalmazott. Isten meg akarta őket alázni azáltal, hogy elvette tőlük a frigyládát,
dicsekvésük erejét és bizakodásuk tárgyát.” – 4aSG 106.

b. A vereséget milyen tragédiák súlyosbították még? 1Sám 4:11, 15–22.

„Az Úr nagyon megbüntette az Ő népét Izraelt, és feltárta a képmutatásukat,
megdorgálta elbizakodottságukat, így hagyva minden kor számára bizonyságtevést a történelem lapjain keresztül, hogy az Ő választott népének bűnei nem
maradnak büntetlenül. Minél nagyobb Isten akaratának ismerete, annál nagyobb
a bűnük azoknak, akik azt figyelmen kívül hagyják. Isten nem függ az embertől,
hogy az Ő nevét féljék és tiszteljék a földön. Ő elfogadja azokat a munkásokat,
akik hűségesen és alázattal járnak előtte, de elutasítja azokat, akik vallják, hogy Őt
szolgálják, azonban követik a gonoszságot.” – ST December 22, 1881.
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Március 21.

4. FELELŐSSÉG ISTEN ELŐTT
a. Az Éli házán beteljesült ítélet milyen különleges figyelmeztetésként
szolgáljon számunkra, ahogyan a történelem önmagát ismétli?
Mt 7:19, 23; Ésa 58:1.

„Éli gyöngéd, szeretettel teljes és nyájas volt, s igazán szívén viselte Isten szolgálatát és ügyének jólétét. Hatalmasan tudott imádkozni. Ő maga sosem lázadt
fel Isten ellen. Mégis hiányosság élt benne; nem lakott benne jellemerő, hogy
megintse a gonoszságot, és igazságot szolgáltasson a bűnös ellen, úgy, hogy Isten
megbízhatott volna benne, hogy tisztán tartsa meg Izráelt. Nem adta hitéhez a
bátorságot és erőt, hogy kellő időben és helyen nemet mondjon. A bűn az bűn; az
igaz tett pedig igaz tett. Hallassuk hát harsonánkkal a figyelmeztetést. Félelmetesen gonosz korban élünk. Isten tisztelete romlottá válik, ha nincsenek igen éberek
a kötelesség összes őrhelyén. Nem annak ideje most, hogy bárki belemerüljön az
önző, könnyű életbe. Egyetlen Isten által kiejtett szót sem szabad a földre esni
hagynunk.
Bár Battle Creeken némelyek állítólag hittek a bizonyságtételeknek, mégis
lábuk alá taposták azokat. Nagyon kevesen olvassák figyelmesen; igen kevesen
engedelmeskednek neki. Önzésbe, kevélységbe, divatba, fitogtatásba merülés
elegyedik az Isten tiszteletéhez. Az Úr bátor férfiakat kíván a tettek mezején, akik
nem nézik tétlenül a bálványok felállítását, utálatosságok betörését anélkül, hogy
fel ne emelnék hangjukat, mint harsonát, hogy hirdessék népem hűtlenségét,
Jákob házának bűneit.” – 4B 517.
„Az Úr nem azért dorgálja és figyelmezteti a hetediknapi adventisták közül a
tévelygőket, mert életük kifogásolhatóbb, mint a névleges egyházak hitvalló keresztényeié, sem azért, mert példájuk és tetteik rosszabbak, mint azoké az adventistáké, akik nem adóznak engedelmességgel Isten törvényei követelményeinek.
Hanem mert nagyobb világosság birtokosai, s vallják, hogy ők Isten különleges,
választott népe, akiknek szívébe van írva törvénye.” – 2B 452.

b. Mennyi ideig volt a filiszteusoknál a frigyláda, amely szimbólumnak
istenét nem tisztelve ellopták és ezért átok alatt voltak? Mennyi ideig
tartott, amíg Izrael újra értékelni kezdte a szent jelképet? 1Sám 6:1;
7:1, 2.
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5. AZ IRGALOM CSODÁJA
a. Milyen komoly felhívást intézett Sámuel Izrael népéhez és milyen
csodálatos eredménye lett? 1Sám 7:3‚ 6.

„Mikor Sámuel kezdett bíráskodni Izráelen, már ifjú korában böjtre és imára, Isten előtti mély megalázkodásra szólította föl a gyülekezetet. Isten szájától
hordozta komoly bizonyságtételét. A nép kezdte megtanulni, honnan származik
erejük.” – 4B 517.

b. Mit kellene megtanulnunk abból, ahogyan Isten a megalázott Izraellel kegyelmes volt? Miért kellene mi is hozzájuk hasonlóan szívvizsgálatot tartsunk? 1Sám 7:7, 10, 12.

„Isten jelenlegi népének állapota hasonló a bálványimádó Izraeléhez. Sokan,
akik a keresztény nevet viselik, más isteneket szolgálnak az Úr mellett. Teremtőnk
igényli legfőbb önfeláldozásunkat és ragaszkodásunkat. Bármi, ami hajlamos
arra, hogy csökkentsük Isten iránti szeretetünket, vagy gátoljon az neki járó szolgálatban, bálvánnyá válik. Néhánynak földjeiket, házaikat, áruikat bálványozzák.
Az üzleti vállalkozásokat buzgósággal és energiával végzik, míg Isten szolgálatát
csak másodlagosan veszik figyelembe. A családi áhítatot elhanyagolták, a titkos
imát elfelejtették. Sokan azt állítják, hogy tisztességesek embertársaikkal, és úgy
tűnik, hogy így minden kötelezettségüket teljesítették. De nem elég megtartani a
tízparancsolat utolsó hat parancsolatát. Szeretnünk kell az Urat, a mi Istenünket
teljes szívünkkel. Egyik elv iránt sem csökkenthetjük az engedelmességünket –
ami nem más, mint legmagasabb rendű szeretet Isten iránt és ugyanolyan szeretet
embertársaink iránt – mert csak ez által tudunk eleget tenni a törvény követeléseit.” – ST January 26, 1882.

Péntek

Március 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért nem elegendő a feddésnek alávetni magunkat?
Miért nem szolgált segítségül a frigyláda jelenléte a csatatéren?
Milyen jelentése volt az „Ikábód” szónak Izrael történelmében?
Éli az ima embere volt, de mi hiányzott a lelki életéből?
Mennyire van – mint Izraelnek – szükségünk ma a „mispai” tapasztalatra?
Szombati Bibliai Tanulmányok – 2018. január - március

13. Tanulmány
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Szombat

Napnyugta: H 19:11
Ro 19:50

IZRAEL UTOLSÓ BÍRÁJA
„Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az
engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!”
(1Sám 15:22.)
„Sámuel hatalmasabb befolyást gyakorolt a nép életére, mint Saul, mert egész
életét a hűség, az engedelmesség és az odaadás jellemezte.” – PP 616.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 553-574. (A próféta iskolák, Izrael első királya)

Vasárnap

Március 25.

1. A GYŐZELEM TITKAI
a. Mit tanulhatunk Izrael tapasztalatából, amikor Sámuel bíráskodott?
1Sám 7:12‚ 17.
„Ma is szükség van olyan igaz őszinte szívből fakadó vallási ébredésre, amelyet
az ősi Izraelben tapasztaltak. Szükségünk van, amint nekik is, a valódi bűnbánat
gyümölcseit megteremni – hogy eltöröljék bűneinket, megtisztítsák szívünk beszennyezett templomát, hogy Jézus uralkodhasson…
Bűnbánat az első lépés, amelyet mindazoknak meg kell tenni, akik szeretnének
Istenhez visszatérni. Senki sem teheti ezt meg értünk. Meg kell, egyénileg alázzuk
magunkat Isten előtt, és el kell hagyjuk bálványainkat. Ha mindent megtettünk,
amit megtudtunk, az Úr kinyilvánítja számunkra üdvösségét.
És amikor a menny világossága eloszlatja sötétségünket, mint Sámuel, fejezzük ki hálánkat Isten iránt.” – ST January 26, 1882.

b. Minek a legyőzéséért kell könyörögniük Isten hitvalló gyermekeinek
az idők vége előtt? Ésa 2:17–21.
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2. EGY NÉLKÜLÖZHETETLEN LÉPÉS
a. Mi okozta Isten népének bukását? Hós 4:6. Mit tett Sámuel azért,
hogy tartós lelki növekedést érjen el az emberek között?

„Az ifjúság továbbképzéséről a prófétaiskolák gondoskodtak. Ha egy ifjú behatóbban kívánta tanulmányozni Isten szavát és vágyakozott fentről jövő men�nyei bölcsesség után, hogy később Izrael tanítója lehessen, a prófétaiskolák nyitva
álltak előtte. Ezeket az iskolákat Sámuel alapította, hogy gátat vessen az elharapódzott erkölcsi romlásnak; s hogy elősegítse az ifjúság, és általa a nemzet szellemi
és erkölcsi jólétét és felemelkedését. Ezért az iskolákba olyan tanítókat helyezett,
akik istenfélelemben mindenkor képesek a nép vezetésére és tanácsolására. E cél
eléréséhez egész seregét gyűjtötte össze az istenfélő, értelmes és tanulni vágyó
ifjaknak. Ezeket aztán ’próféták fiainak’ nevezték. S amíg ők Isten társaságában
az Igét és a teremtés csodálatos művét tanulmányozták, természetes képességeik
mellé felülről jövő bölcsesség adatott. Tanítóik jártasak voltak az igazság minden
pontjában és állandó kapcsolatban voltak Istennel. Szentlelkének megkülönböztetett áldásaiban részesültek. De istenfélelmük és képzettségük folytán a nép
bizalmát és megbecsülését is élvezték.
Sámuel idejében két ilyen iskola volt Izraelben. Az egyik Rámában, a próféta
otthonában, a másik pedig Kirjáth-Jeárimban, ahol akkor a frigyládát őrizték. De
később még több iskolát is alapítottak.” – PP 553.

b. Mi legyen az alapja egy ilyen iskolának? Ésa 34:16; Zsol 12:7.

„Azt akarjuk, hogy az egész világ ismerje meg, hogy a mi fiataljainkat nem
csak a tudományok ismeretére oktatták, hanem folyamatosan szem előtt tartották
annak a fontosságát, hogy megismerjék Isten törvényeit és engedelmeskedjenek
neki.” – College Record, January 1, 1878.
„Nincs-e meg minden a héberek régi iskoláiban, amit a mai nevelők is eredményesen alkalmazhatnának? Az, aki az embert teremtette, gondoskodott annak
testi, lelki és szellemi fejlődéséről. Ezért a nevelés igazán eredményes volta a Teremtő elgondolásainak hűséges megvalósításától függ ma is.” – PP 556.
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3. SÁMUEL CSALÓDOTTSÁGA
a. Milyen csalódás érte Sámuelt idős korára? 1Sám 8:1–3. Bizonyos
mértékben, hogyan bántak vele igazságtalanul?

„Isten őt háromszoros tisztségre kente fel. Egy személyben volt bíró, próféta és
főpap, és ő mindezekben fáradhatatlan buzgalommal és önzetlen odaadással dolgozott népe javáért. Kormányzása alatt a nemzet gyarapodott, a rend helyreállt,
Isten tiszteletét újból gyakorolták, s így az elégedetlenség egy időre meg is szűnt.
De korának előhaladtával kénytelen volt a kormányzat gondjait megosztani, s erre két fiát jelölte ki. Ő maga Rámában vezette az ügyeket, fiait pedig Beérsebába,
az ország déli határára küldte, hogy bírói legyenek a népnek.
Sámuel fiait a nép teljes egyetértéssel választotta meg, ám azok méltatlannak
bizonyultak tisztségükre.” – PP 563.
„Az emberek látták, hogy [Sámuel] fiai nem követik az ő lépéseit. Bár ők nem
voltak olyan gonoszak, mint Éli gyermekei, de tisztességtelenek voltak és kétfelé
sántikáltak. Miközben apjukat fáradtságos munkájában segítették, a jutalom iránti
szeretetük arra késztette őket, hogy a gonoszok ügyét támogassák.” – 1SP 353.
„A nép között uralkodó gonosz állapotokról Sámuelt nem tájékoztatták. Mert,
ha fiainak gonoszsága tudomására jutott volna, azonnal megfosztotta volna őket
tisztségüktől. De hiszen nem is ezt akarták elérni Izrael vénei. És látta ezt Sámuel
is, hogy a valódi indíték a büszkeség és az elégedetlenkedés.” – PP 563.

b. A hibák kijavítása helyett mit kért a nép Sámueltől? Mit válaszolt?
1Sám 8:4–6.

„De az idős próféta a dolgot mégis maga ellen irányulónak fogta fel. Úgy vélte,
hogy őt akarják mellőzni. Érzelmeit azonban nem árulta el, nem tett szemrehányást senkinek, hanem Isten elé vitte az ügyet imában és csakis tőle kért tanácsot.”
– PP 564.
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4. KI LEGYEN A KIRÁLYUNK?
a. Milyen választ adott az Úr Sámuel által az embereknek, hogy királyt
kértek? Miért? 1Sám 8:7‚ 18.
„Akik az Isten hűséges szolgáját megvetik, azok megvetik Istent, aki a szolgát
küldte. Mert az ő beszédét, az ő intését és tanácsát vetik meg, ha szolgájától elfordulnak.” – PP 564.

b. Milyen örökérvényű elvet szeretne velünk Isten megértetni ezen tapasztalat által, ahogyan a későbbi próféták is kifejtik? Hós 13:11; Ez 14:3‚ 8.

„Isten prófétája által kijelentette, hogy király fog uralkodni Izrael felett, de ez
még nem jelentette azt, hogy a királyság az ő akarata szerint való, vagy, hogy a
népnek javára lesz… Ha az emberek saját útjukra indulnak anélkül, hogy kikérnék Istennek tanácsát; vagy ellenkeznek akaratával, az Úr elengedi őket, hogy
keserű tapasztalataik beláttassák velük cselekedetük téves voltát, és bűnbánatra
késztessék őket. Az emberi bölcsesség és kevélység csakhamar veszedelmes vezetőknek bizonyulnak. És előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten
akarata ellenére megkíván.” – PP 564.

c. Miután Saul, az első király be lett iktatva, hogyan törekedett Isten az
ő kegyelméből a legjobbat kihozni ebből a helyzetből? 1Sám 10:1, 6, 9;
15:17.

d. Miért és hogyan korlátozta Isten az első király tevékenységét? 1Sám
13:14; 15:22, 23; Apcs 13:20‚ 22. Hogyan vezeti Isten az Ő népét ma?
Ef 4:11‚ 16.

„Isten nem helyezett királyi hatalmat a hetediknapi adventista egyházba, hogy
az ellenőrizze az egész testületet, vagy a mű bármely ágát. Nem rendelte el, hogy a
vezetés terhe alig néhány ember vállát nyomja. A felelősség nagyszámú, rátermett
férfi vállán oszlik meg.” – 8B 178.
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5. AZ ISTENI HAGYATÉK
a. Izráel történelmében melyik nap volt legszomorúbb? Miért volt ez
oly nagyon szívfacsaró? 1Sám 25:1; Zsol 116:15.

„Sámuel halálát pótolhatatlan veszteségnek tekintette Izráel egész nemzetsége. Nagy és jó próféta, kiváló bíró halt meg és a nép fájdalma és gyásza mély és
őszinte volt…
Amikor Saul magaviseletét és eljárását szembeállították Sámuel életével,
meglátták, hogy milyen nagy hibát követtek el, amikor királyt kívántak maguknak, csak azért, mert nem akartak különbözni a körülöttük élő népektől. Sokan
aggodalommal nézték a társadalom helyzetét, amely egyre vallástalanabbá és
istentelenebbé formálódott át…
Sámuel halálával a nép elveszítette szent iskoláinak megalapítóját, de ez még
nem minden. Sámuelben azt is elveszítették, akihez elmehettek mindenféle bajaikkal, és aki Istennél állandóan közbenjárt népe legjobb érdekeinek képviselőjeként. Sámuel közbenjárása biztonságot adott a népnek ’mert igen hasznos az
igaznak buzgóságos könyörgése’ (Jak 5:16)…
Sámuel halála éppen akkor következett be, amikor a népet belső küzdelmek
gyötörték, amikor a legnagyobb szükség lett volna Sámuel nyugodt, istenfélő
tanácsaira. Az emberek arca nagy keserűséget tükrözött, amikor Sámuel csendes
nyugvóhelyére tekintettek és megemlékeztek arról, hogy milyen nagy balgaságot
követtek el, amikor elvetették őt, mint a nép vezetőjét. Mert Sámuel olyan szoros
kapcsolatban volt a mennyel, hogy úgy látszott, az egész Izraelt oda köti Jahve
trónjához. Sámuel volt az, aki megtanította őket, hogy szeressék Istent és engedelmeskedjenek Istennek.” – PP 616-617.

Péntek

Március 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan kezdte Sámuel Izraelben bölcs bíráskodását?
2. Mi mutatta az előre látó gondoskodást, hogy Isten népe a jövőben is világítson?
3. Élinek és Sámuelnek is neveletlenek voltak a fiai, de mi volt a különbség?
4. Miért fontos, hogy teljesen átadjuk magunkat Isten akaratának, amikor
imádkozunk?
5. Miért kellene mélyebb megbecsülésünket kifejezni a vezetők iránt, mint
amilyen Sámuel s volt?

13. Tanulmány - IZRAEL UTOLSÓ BÍRÁJA
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 56-61. (SÉTH ÉS ÉNÓKH)
Énókról azt olvassuk, hogy miután hatvanöt évet élt, nemzett egy fiút. Ezután
háromszáz évig Istennel járt. Korábbi éveiben is szerette, félte Istent, és megtartotta parancsolatait. ő volt a szent családfa egyik tagja, az igaz hit megőrzőinek,
a megígért mag őseinek egyike. Ádám ajkáról ismerte meg a bukás szomorú
történetét, és azt a vigasztaló történetet, amely az ígéretben tükröződő isteni
kegyelemről szól. Bízott az eljövendő Megváltóban. Első fia születése után Énók
mélyebb tapasztalatokat szerzett; szorosabb közösségbe lépett Istennel. Még
jobban felismerte, hogy Isten gyermekének mi a kötelessége és a felelőssége.
Amint látta a gyermek szeretetét atyja iránt, az atyai védelembe vetett egyszerű bizalmát; amint érezte elsőszülött fia iránti mélységes, sóvárgó szeretetét,
drága leckét tanult meg Isten ember iránti, Fia odaáldozásában megmutatkozó
szeretetéről és arról a bizalomról, amelyet Isten gyermekei mennyei Atyjukba
helyezhetnek. Éjjel és nappal arról a végtelen, megmérhetetlen szeretetről elmélkedett, amelyet Isten Krisztus által fejezett ki; és lelkének egész melegével
vágyott feltárni ezt a szeretetet annak a népnek, amely között élt.
Énók Istennel járása nem valami révület vagy látomás volt, hanem ő naponkénti élete minden feladatában Istennel járt. Nem lett belőle remete, aki teljesen elzárkózik a világtól; mert volt egy feladata, amit el kellett a világban végeznie Istenért. A családban és emberi kapcsolataiban, mint férj és apa, mint barát
és polgár, az Úr állhatatos, rendíthetetlen szolgája volt.
Szíve együtt dobbant Isten akaratával, mert „[...] járnak-é ketten együtt, ha
nem egyeztek meg egymással?” (Ámos 3:3). És ez a szent életpálya háromszáz
évig tartott. A keresztények többsége sokkal buzgóbb és szentebb életet élne,
ha tudná, hogy nem sokáig él már, vagy hogy Krisztus már a küszöbön van. De a
századok múlásával Énók hite csak erősödött és szeretete forróbb lett.
Nagy műveltségű, nagy tudású ember volt. Isten különleges kinyilatkoztatásokkal tisztelte meg. Bár állandó kapcsolatban volt Istennel, és mindig maga
előtt látta Isten nagyságát és tökéletességét, ő a legalázatosabb emberek egyike
volt. Minél közelebb volt Istenhez, annál mélységesebben érezte a maga gyengeségét és tökéletlenségét.
Énókhot aggasztotta az istentelenek növekvő gonoszsága, és félt attól, hogy
hitetlenségük csökkentheti az Isten iránti tiszteletét, ezért kerülte társaságukat.
Sokat volt egyedül, és elmélkedett, imádkozott. Az Úr előtt várva igyekezett job-
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ban megismerni akaratát, hogy teljesíthesse azt. Neki az ima a lélek lélegzése
volt. Énók a menny légkörében élt.
Isten szent angyalok által kinyilatkoztatta Énóknak, hogy el fogja pusztítani
a világot vízözönnel. Még többet is elárult neki a megváltás tervéről. A prófétaság lelke által bepillanthatott az özönvíz utáni nemzedékek életébe, és Isten
megmutatta neki a Krisztus második adventjéhez és a világ végéhez kapcsolódó
eseményeket.
Énók nyugtalankodott a halottak miatt. Azt hitte, hogy az igazak és a gonoszok együtt térnek a porba, és hogy ez a végük. Nem tudta, mi történik az igazakkal a síron túl. Prófétikus látomásban feltárult előtte Krisztus halála. Látta
dicsőséges eljövetelét is, és hogy minden szent angyal ott lesz a kíséretében,
amikor eljön, hogy népét megváltsa a sír fogságából. Látta azt is, milyen romlott
lesz a világ, amikor Krisztus másodszor eljön - hogy akkor kérkedő, öntelt, konok
nemzedék fog élni, amely megtagadja az egyetlen Istent és az Úr Jézus Krisztust,
lábbal tiporja törvényét, és semmibe veszi engesztelő áldozatát. Látta a dicsőséggel és tisztességgel megkoronázott igazakat és azt is, hogy az Úr elűzi színe
elől és tűz által elpusztítja a gonoszokat.
Énók az igazság prédikátora lett. Elmondta az embereknek, amit Isten kinyilatkoztatott neki. Azok, akik félték Istent, felkeresték ezt a szent embert, hogy
tanítsa őket és imádkozzon velük. Nyilvánosan is dolgozott, Isten üzenetét hirdette mindenkinek, aki meghallgatta intő szavait. Munkája nem korlátozódott a
séthitákra. Azon a földön, ahova Kain próbált Isten színe elől elmenekülni, Isten prófétája feltárta azokat a csodálatos jeleneteket, amelyek elvonultak szeme
előtt. „Ímé” - mondta - „eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson
mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek (Júd 14-15).
Énók bátran dorgálta a bűnt. Míg a Krisztusban megmutatkozó isteni szeretetről prédikált kortársainak, és bűnös utaik elhagyására szólította őket, elítélte
az eluralkodó gonoszságot, és figyelmeztette nemzedékét, hogy az ítélet bizonyosan lesújt a törvényszegőkre. Krisztus Lelke szólt Énókhon keresztül. Ez a Lélek nemcsak a szeretet, a könyörület hangján szólalt meg, és nemcsak kérlelt. Isten szent emberei nemcsak tetszetős dolgokat mondanak. Isten kétélű kardként
ható éles és metsző igazságokat ültet követei szívébe és közöl rajtuk keresztül.
Isten hatalmát, amely szolgája által megmutatkozott, érezték hallgatói. Egyesek megfogadták intését, és elhagyták bűneiket; de a tömegek gúnyolódtak az
ünnepélyes üzeneten, és még vakmerőbben mentek tovább a bűn útján. Az
utolsó napokban Isten szolgáinak hasonló üzenetet kell vinniük a világnak, és
azt is kétkedve és gúnnyal fogják fogadni. Az özönvíz előtti világ elutasította anPátriárkák és Próféták, 56-61. (Séth és Énókh)
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nak az embernek intő szavait, aki Istennel járt. Az utolsó nemzedék sem veszi
komolyan az Úr szolgáinak intő üzenetét.
Tevékeny munkás élete közepette Énók állandóan közösségben volt Istennel. Minél nagyobb és sürgetőbb volt munkája, annál kitartóbban és buzgóbban
imádkozott. Időnként továbbra is kereste a magányt. Miután egy ideig a nép között élt, tanítással és példaadással szolgálva javukat, egy időre magányba vonult,
mert éhezett és szomjúhozott arra a tudományra, amelyet csak Isten adhat. Az
Istennel bensőségesen társalgó Énók egyre jobban tükrözte Isten képmását.
Arca szent fénytől ragyogott attól a világosságtól, amely Jézus arcán is tündökölt. Amikor az Istennel folytatott beszélgetés után előjött, még a gonoszok is
megilletődve szemlélték arcán a menny jegyét.
Az emberek gonoszsága olyan magasra csapott, hogy Isten meghirdette elpusztításukat. Ahogy egyik év múlt a másik után, egyre mélyült az emberi vétkesség áradata, és Isten ítéletének egyre sötétebb felhői gyülekeztek. De Énók,
a hit tanúja, kitartott útján. Intett, kért, kérlelt, igyekezett visszafordítani a vétkezés árját, és feltartóztatni a bosszú nyilait. Bár a bűnös, mulatni vágyó nép figyelemre sem méltatta intéseit, bizonyságtevésén Isten jóváhagyása nyugodott,
és Énók továbbra is hűségesen harcolt az eluralkodó gonoszság ellen, mígnem
Isten a bűn világából a mennybe, a tiszta örömök honába vitte.
Nemzedéke gúnyolta és ostobának mondta azt az embert, aki nem gyűjtött
itt aranyat, sem ezüstöt, és nem szerzett vagyont. Énók az örökérvényű kincseket értékelte. A mennyei városra tekintett. Látta a dicsőség Királyát Sion közepette. Szíve-lelke a mennyben volt, és arról beszélt. Minél nagyobbra nőtt a gonoszság, ő annál jobban vágyott Isten országa után. Még a földön volt, de hitben
a fény honában élt.
„Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják” (Mt 5:8). Énók
háromszáz éven át törekedett szívének tisztaságára, hogy összhangban lehessen a mennyel. Három évszázadon át Istennel járt. Nap mint nap arra vágyott,
hogy még nagyobb egységben lehessen vele. Egyre szorosabb lett a kapcsolat,
mígnem Isten magához vette. Már ott állt az örökkévaló világ küszöbén, csak egy
lépésre az üdvösség honától. És most a kapuk kinyíltak, az Istennel való járás,
amely oly sokáig tartott a földön, tovább folytatódott, és ő átlépett a Szent Város
kapuin - elsőként az emberek közül.
Elvesztését megérezték a földön. Hiányzott az a hang, amely nap mint nap
intett és tanított. Egyesek - mind igazak, mind gonoszok - látták távozását. Azok,
akik szerették, azt remélve, hogy megint magányba vonult, szorgalmasan keresték, mint később Illést a próféta ifjak, de hasztalan. Jelentették, hogy nincs, mert
Isten elvitte.

74

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

Énók mennybemenetelével az Úr fontos leckét akart adni. Attól lehetett tartani, hogy sokan Ádám bűnének félelmetes következményei miatt elcsüggednek, és így kiáltanak: „Mi haszna van, hogy féljük az Urat, és megtartjuk rendeléseit? Hiszen olyan súlyos átok nehezedik az emberiségre, és mindnyájan
meghalunk!” De azok a tanítások, amelyeket Isten Ádámnak adott, és amit Séth
elismételt, Énok pedig a maga példájával szemléltetett, elsöpörte a homályt és
a sötétséget, és reményt adott az embernek, hogy miként Ádámon keresztül jött
a halál, a megígért Megváltón keresztül jön az élet és a halhatatlanság. Sátán
elhitette az emberekkel, hogy az igazak nem kapnak jutalmat, sem a gonoszok
büntetést, és hogy az ember képtelen engedelmeskedni Isten törvényeinek. De
Énók esetében Isten kijelenti, „[...] hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik
őt keresik” (Zsid 11:6). Megmutatja, mit fog tenni azokért, akik megtartják parancsolatait. Az emberek megtanulták, hogy lehetséges engedelmeskedni Isten
törvényének; hogy még ha bűnös és romlott környezetben élnek is, Isten kegyelme által képesek ellenállni a kísértésnek, megtisztulni és szentté válni. Énók példájában látták az ilyen élet áldott voltát. Mennybemenetele tanúsította, hogy
igazat prófétált az eljövendő világról - az engedelmeseknek adott jutalomról,
a dicsűségről, a halhatatlan életről, valamint a törvényszegők elkárhozásáról,
szenvedéséről és haláláról.
„Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált [...] mert felvitetése előtt
bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek” (Zsid 11:5). A gonoszság
miatt pusztulásra ítélt világ közepette Énók olyan szoros közösségben élt Istennel, hogy Isten kivonta őt a halál hatalma alól. Ennek az istenfélő prófétának a
jelleme ábrázolja azt a szentséget, amit mindazoknak el kell érniük, akik Krisztus
második eljövetelekor „áron vétet”-nek „meg a földről” (Jel 14:3). Akkor, miként
az özönvíz előtt, eluralkodik a gonoszság. Romlott szívük késztetését és a megtévesztő filozófia tanításait követve az emberek lázadni fognak a menny tekintélye ellen. De Énókhoz hasonlóan Isten népe igyekszik szívét megtisztítani, Isten
akaratát követni, mígnem visszatükrözik Krisztus képmását. Mint Énók is tette,
figyelmeztetni fogják a világot az Úr második eljövetelére és a törvényszegőket
sújtó ítéletre. Megszentelt szavaikkal és példájukkal elítélik az istentelenek bűneit. Miként Énók mennybe szállt, mielőtt a világ víz által elpusztult, az élő igazak is a földről az égbe ragadtatnak, mielőtt az tűz által elpusztul. Ezt mondja az
apostol: „Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy
hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra.” „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből” „[...] trombita
fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”
„Feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, akik élünk,
Pátriárkák és Próféták, 56-61. (Séth és Énókh)
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akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vigasztaljátok
egymást e beszédekkel” (1Kor 15:51-52; 1Thess 4:16-18).

<<<vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK, 42-45. (KÜZDELEMBEN ERŐSÖDIK A JELLEM)
Jézus Krisztus életének első harminc esztendeje a rossz hírű Názáretben telt
el. Az ott lakókat országszerte közmondásosan gonosztevőknek tekintették. Innen ered Náthánáel kérdése: „Názáretből származhat-e valami jó?” Az evangélisták igen keveset beszélnek a Megváltó gyermekkoráról, kivéve a rövid tudósítást, amikor Jézus elkísérte a szüleit Jeruzsálembe. Ezenkívűl csak egy egyszerű
feljegyzést találunk: „A kis gyermek pedig növekedék és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel és az Istennek kegyelme volt őrajta.”
Krisztus mindenben a példaképünk. Isten gondviselése folytán ifjúságát Názáretben töltötte, ahol a lakosok jelleme állandó kísértés volt számára is. Résen
kellett lennie, hogy tiszta és szeplőtlen maradhasson a tengernyi bűn és gonoszság közepette. Jézus nem maga választotta meg életkörülményeit. Mennyei Atyja jelölte ki számára ezt a helyet, ahol jellemét különböző próbák edzették meg.
Jézus ifjúsága a kemény próbák, az élet nehézségei és küzdelmei között telt el,
azért, hogy tökéletes jellemet fejleszthessen, hogy gyermekek, ifjak és felnőttek
tökéletes példaképe lehessen.
Gyermekek és fiatalok gyakran olyan körülmények között élnek, amelyek
nem kedvezőek a keresztényi élet számára, s ők rögtön készek engedni a kísértéseknek, s mentségül felhozni a körülményeket, hogy bűnös útjaikat igazolják,
hiszen a viszonyok voltak bukásuk előidézői. Jézus mindettől távol tartotta magát, és szorgalmas, dolgos élete által nem édesgette a kísértéseket. Távol maradt a rossz befolyású, romlott társaságtól. Jézus a legnehezebb utat választotta,
amelyen valaha gyermek vagy ifjú járhat. Nem volt osztályrésze a bőség és a
tétlen élet. Szegény szülei nehéz munkával keresték meg mindennapi kenyerüket, ezért Jézus életét is a szegénység, önmegtagadás és szűkölködés jellemezte.
Szüleivel együtt osztozott a szorgalmas, kitartó, munkás élet küzdelmeiben.
A jellemtisztaság nem függ a körülményektől.
A tökéletes keresztényi jellem kialakításához e világon soha senki nem lesz
olyan nehéz helyzetben, mint Üdvözítőnk volt. Harminc évet töltött Názáretben,
a hírhedt helységben, amelyről sokan azt gondolták, hogy onnan nem származ-
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hat semmi jó. Ez a tény fontos intelem annak az ifjúságnak, amely úgy gondolkodik, hogy vallása, jelleme alakulása a körülmények függvénye lehet. Ha a fiatalokat körülvevő erkölcsi légkör kedvezőtlen vagy határozottan rossz, ezt sokan
hozzák fel arra mentségül, hogy nem fejleszthetnek tökéletes keresztényi jellemet. Jézus példája élő cáfolata annak, hogy követői helyhez, vagyonhoz, vagy jó
anyagi feltételekhez volnának kötve, ha tiszta, feddhetetlen életet akarnak élni.
Jézus élete arra tanít, hogy a hűséges kötelességteljesítés mindenütt tiszteletet szerez, bármely helyen és minden állásban, legyen az akár a legalacsonyabb
rendű hivatás.
Jézus Krisztus az életével mutatta be – s ez volt a rendeltetése –, hogy a tisztaság, állhatatosság, elvhű élet nem azon múlik, hogy minden nehézségtől, szegénységtől és ellenségeskedéstől mentesek legyünk. Mindazt a próbát és nélkülözést, amelyet annyi fiatal felpanaszol, Krisztus zúgolódás nélkül tűrte. Éppen
erre a fegyelemre van szüksége az ifjúságnak, ez fogja jellemüket megszilárdítani, teszi életüket Jézuséhoz hasonlóvá, hogy a kísértéseknek ellenálljanak. Ha elzárkóznak azok befolyása elől, akik tévútra akarják csábítani őket és megrontani
erkölcsüket, akkor Sátán fondorlatai nem győzhetnek felettük. A mindennapi
ima által Istentől bölcsességet és kegyelmet nyernek, hogy elviselhessék az élet
rideg valóságát és küzdelmeit, és győzhessenek. Az ima eredménye a hűség és a
lelki nyugalom. Jézus élete a kitartás mintaképe volt, amelyet meg nem gyengíthetett a gáncsoskodás, sem gúny, nélkülözés vagy fáradtság.
Így legyen ez napjaink fiatalságánál is! Ha a küzdelmek sokasodnak életükben, értsék meg, hogy Isten próbára teszi hűségüket. És amilyen mértékben
megőrzik jellemük tisztaságát a csüggesztő körülmények közepette is, úgy növekszik erejük, állhatatosságuk, kitartásuk, és lélekben megerősödnek.
Inkább válaszd a halált, mint a becstelenséget!
Válaszd inkább a szegénységet, elhagyatottságot, bármily szenvedést, mint azt,
hogy lelkedet bemocskold a bűnnel. Minden kereszténynek ez legyen a jelszava:
„Inkább meghalok, semhogy becstelen legyek vagy áthágjam Isten törvényét.”
A keresztényi élet szépségei
Szeretném, ha a keresztényi élet szépségeit érzékeltetni tudnám, mert ennek kezdete jelenti az élet hajnalhasadását. A keresztény a természet és Isten
törvényei által vezettetve, állandóan előre és fölfelé halad, naponta közeledik
mennyei otthonához, ahol vár rá az élet koronája és új neve, „amelyet senki
nem tud, csak az, aki kapja”. A keresztény élete egyre boldogabb, szentebb és
hasznosabb. Minden egyes év eredménye túlszárnyalja az előzőét.
Isten létrát nyújt az ifjúságnak a fölemelkedésre, s ez a létra a földtől az égig
Üzenet az Ifjúságnak, 42-45. (Küzdelemben erősödik a jellem)
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ér. Felette Isten áll, s minden fokát megvilágítja dicsőségének fénye. Isten őrködik a létrán fölfelé törekvők felett, mindig készen állva a segítségre, ha kezük
gyengülne és léptük ingadozna. Hangozzék ez mindenkor boldogítóan, hogy aki
kitartóan kapaszkodik fölfelé ezen a létrán, biztosan bejuthat a mennyei városba.
Sátán a fiatalokat sok mindenben megkísérti. Lelkükért élethalálharcot vív
velük, s mindent megpróbál, hogy elcsábítsa és tönkretegye őket. De Isten nem
hagyja magukra a fiatal embereket, hogy a kísértő ellen egyedül küzdjenek. Ott
áll mellettük mindenható Segítőjük.
Ellenségüknél sokkal erősebb ezen a világon az, aki mindenben ellenállt és
legyőzte Sátánt és mindazt a kísértést, amely napjaink ifjúságát érheti. Jézus
Krisztus a fiatalok legidősebb fivére. Gyengéden érdeklődik irántuk, mindig
gondot visel róluk, s örvend, ha tetszését keresik. Ha imádkoznak, imáikat sajátjával együtt ajánlja fel Istennek kedves áldozatul. Krisztus erejével az ifjúság
elviselheti az élet kemény harcait, mint a kereszt katonái. Krisztusban megerősödve képesek lesznek magas eszmények elérésére. Győzelmük záloga a Golgota keresztje.
Isten nem kíván lehetetlent.
Csak annak a kamatát várja, amivel az ember rendelkezik – amije nincs, arról
nem kell számot adnia. Tedd meg a tőled telhető legjobbat, és Isten elfogadja
igyekezetedet. Végezd el a rád váró kötelességet, végezd hűségesen, s a Mester
elfogadja tőled. Ne hanyagold el kötelességeidet abbeli kívánságod miatt, hogy
valami nagyobbat tégy.
Figyeld meg, vajon elmulasztod-e a titkos imát és Isten igéjének tanulmányozását? E kettő képezi fegyverzetedet ellenségeddel szemben, aki a menny felé
vezető utadra akadályokat próbál gördíteni. Ha egyetlenegyszer is elhanyagolod
az imát és a Biblia tanulmányozását, akkor előkészíted az utat a további hanyatláshoz. A Szentlélek ellen tanúsított első ellenállás utat nyit a további ellenállásnak, így keményedik a szív és a lelkiismeret.
Azonban ha ellenállunk a kísértéseknek, ez megkönnyíti további ellenállásunkat. Minden önfeláldozás megkönnyíti a továbbit. Minden kivívott győzelem
utat nyit a további győzelemhez. A kísértésekben való ellenállás, önfeláldozás és
minden győzelem: magvetés az örök életre. Minden önzetlen tett erősíti a lelket. Aki megkísérli, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyen, az nemesedik és mindinkább igazzá lesz.
Növekedjen bizalmad az Úrban!
Isten elismeri minden törekvésedet, amellyel a kitűzött eszményt kívánod
elérni. Ha hibát követsz el, ha bűnbe estél, ne gondold, hogy nem tudsz imád-
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kozni s nem vagy méltó, hogy az Úr elé járulj. „Én fiacskáim, ezeket azért írom
nektek, hogy ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az
igaz Jézus Krisztus.” (I. János 2:1) Ő kitárt karokkal várja vissza tékozló fiát. Menj
Őhozzá, mondd el neki minden hibádat és bűnödet! Kérd Istent, hogy adjon erőt
újabb küzdelemhez. Benne sosem csalatkozol, Ő sohasem él vissza bizalmaddal.
Próbákra számíthatsz: így csiszolja le az Úr jellemed nyerseségét. Ne zúgolódj! Bánkódásod, elégedetlenkedésed csak nehezebbé teszi próbádat. Tiszteld
az Urat alázatos engedelmességgel. Türelmesen viseld el a rád nehezedő nyomást. Még akkor is, ha igazságtalanság történik veled, éljen szívedben Isten szeretete. „Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkaidat a csalárd beszédtől.
Kerüld a rosszat és cselekedj jót, keresd a békességet és kövesd azt. Mert az Úr
szemei az igazakon vannak és fülei azoknak kiáltásain.” (Zsoltárok 34:14–16)
Ne engedj utat a kétségeknek, várj, hiszen a legsötétebb nap is a végére ér
egyszer. „Csendességben és reménységben erősségetek lett volna.” Krisztus tapasztalta a kísértések erejét, de ismeri a ti ellenállásotok erejét is. Karját mindig
részvéttel terjeszti minden szenvedő gyermeke fölé. A megkísértett csüggedőhöz így szól: „Gyermekem, akiért szenvedtem és meghaltam, vajon nem bízhatsz bennem?”
„Napjaid szerint, életeden át tartson erőd!” „Hagyd az Úrra a te utadat és
bízzál benne, majd Ő teljesíti.” Így szól hozzád: „Jöjjetek hozzám… én nyugalmat
adok néktek”, nyugalmat, amelyet a világ sem nem adhat, sem el nem vehet.
Leírhatatlan annak a léleknek a békéje és öröme, aki Istent szaván fogja.
Próbák nem zavarják, megvetés nem bosszantja. Énjét már megfeszítette. Bár
napról napra jobban terhelhetik kötelességei, kísértései erősödhetnek, próbái
növekedhetnek, de lábai nem ingadoznak, mert erőt nyer mindenkori szükségleteihez.
A győzelem ára.
Krisztus mindent feláldozott az emberért, hogy elnyerhesse a mennyet. Most
pedig az embernek kell megmutatnia, mit akar Krisztusért áldozni, hogy elnyerhesse az örök dicsőség koronáját. Akiknek helyes fogalmaik vannak a megváltás
nagyságáról és áráról, nem sohasem zúgolónak amiatt, ha könnyek között kell
vetniük, s hogy itt e földi életben a keresztények osztályrésze a küzdelem és
önmegtagadás.
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TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 33-35. (HITÜNK PRÓBÁJA)
A szomorúság és próbák napjaiban igen szükséges, hogy egymást erősítsük
és bátorítsuk. Sátán kísértései ma sokkal nagyobbak, mint valaha, mivel tudja,
hogy ideje kevés s nemsokára minden egyes lélek ügyében végleg döntenek:
vagy az életre vagy a halálra. Ma nem szabad kísértések, csalódások és megpróbáltatások súlya alatt összeroskadnunk, hanem minden szenvedésben ki kell
tartanunk, és bíznunk kell Jákob hatalmas Istenében. A jó Isten megmutatta nekem, hogy kegyelme elegendő minden kísértésünkben; és bár ezek a kísértések
sokkal nagyobbak lesznek, mint valaha, mégis legyőzhetjük őket, ha kitartóan
bízunk Benne.
Ha az akadályokkal megbirkózunk, ha Sátán kísértéseit legyőzzük, akkor kiálljuk hitünknek az aranynál is értékesebb próbáját, megerősödünk és felkészülünk a további küzdelmek megvívására. Ám ha leroskadunk, ha engedünk Sátán
kísértéseinek, akkor mindinkább elgyengülünk, megpróbáltatásainkért jutalmat
nem nyerünk, és nem leszünk felvértezve a további küzdelmekre. Ily módon
lassanként annyira elgyengülünk, hogy végén Sátán akaratának foglyai leszünk.
Fel kell öltenünk Istenünk minden fegyverét, és minden pillanatban felkészülten
kell állnunk a harcra a sötétség hatalmasságaival. Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk, járuljunk Istenhez és küzdjünk Ővele imában. Isten nem
enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk,
és az ellenség hatalmát megtörjük. Óh, bárcsak mindenki a helyes világításban
láthatná ezeket a dolgokat, s mint Jézus jó katonája, mindvégig kitartana! Akkor
Izrael állandóan előrehaladna Isten erejében, nagy hatalmától támogatva.
Isten megmutatta nekem, hogy keserű poharat adott népének, mellyel megtisztítja. Keserű ital, de zúgolódás, panasz és elégedetlenség által még keserűbbé válhat. De azoknak, akik így fogadják, újabb pohárra van szükségük, mert az
elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. S ha a második sem használ,
akkor még egyet és ismét egyet kell kapniuk, míg rendeltetését betölti, mert
különben szennyesen szívükben tisztátalanok maradnak. Láttam, hogy a keserű
italt türelem, kitartás és ima által megédesíthetjük, s akik így fogadják, azoknak
szívére a kívánt hatása lesz s Isten nevét is megdicsőíthetjük. Kereszténynek,
Isten gyermekének lenni, Isten tetszésére élni: nem csekélység. Isten mutatott
nekem lelkeket, akik a korszerű igazságot vallják, de életük nincs összhangban
hitvallomásukkal. A kegyes életről való fogalmaik igen gyengék s így rendkívül
távol vannak a Bibliai életszentségtől. Egyesek haszontalan és illetlen társalgásokban vesznek részt, mások fennhéjázók s nagyravágyók. Ha élvezeteket haj-
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hászunk, ha a világ szerint élünk, akkor nem várhatjuk el, hogy valaha együtt
uralkodhatunk Krisztussal a dicsőségben.
Ha majdan részesülni akarunk Krisztus dicsőségében, akkor most ki kell venni
részünket Krisztus szenvedéséből is. Ha Isten dicsősége és tetszése helyett a saját érdekeinket, javunkat nézzük, ahelyett, hogy Isten dicső, de szenvedő művét
segítenők elő, akkor meggyalázzuk Istent és szent munkáját, amelyről pedig azt
állítjuk, hogy szeretjük. Már csak rövid időnk van arra, hogy az Úrért munkálkodjunk. Semmi áldozat se legyen drága előttünk, Jézus szétszórt és széttépett
nyája érdekében. Azok, akik most áldozatokkal erősítik szövetségüket Istennel,
csakhamar hazajönnek Atyjuk hajlékába, hogy átvegyék gazdag jutalmukat és
örökké bírják az új királyságot.
Óh, éljünk teljesen Istenért és jámbor, becsületes életünkkel kegyes társalgással tegyünk bizonyságot arról, hogy Jézussal voltunk s hogy az Ő szelíd és
alázatos tanítványai vagyunk. Addig kell dolgoznunk, amíg nappal van, mert ha
eljön a nyomorúság és félelem sötét éjszakája, többé nem dolgozhatunk Istenünkért. Jézus az Ő szent templomában van, s elfogadja áldozatainkat, bűnvallomásainkat és imáinkat. Kész megbocsátani Izrael minden vétkét, hogy kitörölhesse azokat, mielőtt elhagyja a szentélyt. Midőn Jézus elhagyja a szentélyt,
akkor azok, akik szentek és igazak, továbbra is szentek és igazak maradnak, mert
bűneik eltöröltettek, s ők maguk elpecsételtettek az élő Isten pecsétjével. Ellenben azok, akik igazságtalanok és tisztátalanok voltak, ezután is azok maradnak;
mert többé nem lesz a szentélyben a jóságos Főpap, aki bűnvallomásaikat, imáikat és áldozataikat a mennyei Atya királyi széke elé vigye. Ezért, amit a bűnösök
megmentéséért megtehetünk, hogy megszabadítsuk őket az eljövendő haragtól, meg kell tennünk, még mielőtt Jézus elhagyná a mennyei szentek szentjét.
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 249-254. (A TESTVÉRI SZERETET
HIÁNYA)
Kedves s.-beli testvéreim!
Állapototok igen-igen nyugtalanít engem. Nem tudtam elaludni, éjfélkor
felkeltem, hogy írjak K.-nak és a gyülekezetnek. Nem tudom, milyen lenne ma
K. lelkiállapota, ha igazságos, keresztény módon bántatok volna vele, úgy, ahogyan Isten gyermekeinek kellene viselkedniük ilyen esetben. Némelyek közüle-
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tek nem tudják felfogni szavaim értelmét, mert olyan távolra kerültek, ahol már
nincs tisztánlátás. Hagytátok, hogy erőszakos, rideg érzések lopják be magukat
a szívetekbe. Igazoltnak láttátok, hogy közönyösen, sőt megvetően bántok vele.
Azzal érveltetek, hogy hitetlensége és helytelen útja biztosan kárt okoz a gyülekezetnek, veszélybe sodorja a hívőket, ezért nem szabad közösséget vállalnotok
vele. Vizsgáljátok meg hát szavaitokat és tetteiteket, amelyekre emlékeztek, az
igazságos tettek Istentől kapott, változhatatlan mértékének világosságában! Ha
Isten akaratát cselekedtétek, akkor az Ige világossága és jóváhagyása támogatja
törekvéseteket és jólét köszönt rátok. Bárcsak e valamikor virágzó gyülekezet
minden tagja egyenként hozzáfogna, hogy a saját ajtaja előtt söprögessen! Ha
majd igaz megvilágításban látják útjukat, ráébrednek, hogy súlyos hibát követtek el, amikor megengedték, hogy szőrszálhasogató farizeusi lelkület uralkodjék
a beszédükben és a testvéreikkel való bánásmódjukban is. Ez a ridegség kirekesztette Jézust a gyülekezetből, és a viszálykodás szellemének nyitott ajtót.
A vádaskodás lelkületét táplálta, s azok kárhoztatását és gyűlöletét, akik más
szemmel nézik a dogokat, mint ti. Még ha testvéretek sok mindent tesz és mond
is ártalmatokra, akkor sem lökhetitek félre, így szólva: „Szentebb vagyok nálad.”
„Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt. 7:16) Nem Krisztus lelkülete mutatkozik meg abban, ahogyan a testvéretekkel bántatok, aki sokkal közelebb volt
Isten országához, mint ti. Az Úr feltárta előttetek, hogy rosszat tettetek az Ő
gyermekeivel: hiányzik belőletek a könyörület és a szeretet; megmutatta makacs
erőlködéseteket, amivel kényszerítitek őket, hogy ők is úgy lássák a helyzetet,
mint ti. És mit tettetek, amikor felismertétek eljárásotokat? Csupán beismertétek, hogy helytelenül viselkedtetek, vagy pedig őszintén bevallottátok tévedéseteket és megaláztátok büszke szíveteket Isten előtt? Hátat fordítottatok-e
eljárásotoknak, s elfogadtátok-e Isten tanításait? Elmentetek-e azokhoz, akiket
megbántottatok és megsebeztetek, s kérleltétek-e őket: „Nem volt igazam. Vétkeztem ellened. Bocsáss meg! Rosszat tettem, a magam lelkülete szerint viselkedtem. Buzgólkodtam, de hiányzott belőlem a meggondolás. Jéhu lelkülete élt
bennem Krisztus szelídsége és alázatos szívűsége helyett. Isten szava erre utasít:
»Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok.« (Jak. 5:16) Imádkozz hát értem, hogy Isten megbocsásson nekem, mert
bánatot és szenvedést okoztam neked.”
Ha részt vettetek mások megsebzésében és kárhoztatásában, és nem tartotok őszintén bűnbánatot, akkor nem érkezik meg lelketekbe a világosság, béke
és öröm. Legyetek ugyanolyan figyelmesek, kedvesek és gyengédek testvéreitek iránt, mint amilyen kemények, engesztelhetetlenek és zsarnokoskodók most
vagytok, s amennyire csak tudjátok, tegyétek jóvá hibáitokat – s akkor kérhetitek
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az Urat, hogy tegye meg, amire ti képtelenek vagytok: gyógyítsa be a sebeket,
amelyeket okoztatok, bocsásson meg nektek, s törölje el vétkeiteket. Amikor a
bűnösök annyira vonakodnak bevallani a napvilágra hozott és letagadhatatlan
vétket, akkor csak azt bizonyítják, hogy Krisztus evangéliumának lelkülete helyett megszenteletlen, zabolátlan természet uralkodik bennük.
Most a legszükségesebb számotokra, hogy megszívleljétek, amit általam szól
Isten: a legkomolyabb kötelességetek őszinte bűnbánatot tartani, amiért jellemetek ördögi arculatát mutattátok ki a tévelygő iránt, nemcsak hidegség és közöny, hanem mellőzés és megvetés által is. Ha valaki valóban a sötétben botorkál és olyat tesz, ami veszedelembe sodorja lelkét, akkor annál inkább viseljétek
szíveteken a sorsát. Mutassátok meg neki, hogy bár szilárdan ragaszkodtok az
elvekhez, s nem tántorodtok el az igaz úttól, mégis szereitek őt. Hadd lássa meg
szavaitokból és tetteitekből, hogy nem a bosszúállás lelke él bennetek, hanem
az ő érdekében feláldozzátok érzéseiteket és legyőzitek éneteket. Tiszteljétek
Jézust, a példaképünket. Mutassátok be mindenkor, minden körülmények között az Ő jellemvonásait, és az a lelkület éljen bennetek, amely Jézus Krisztusban
élt. Útjaitok nem Isten útjai, akaratotok nem Isten akarata. Nem ápoltátok a szeretet drága növényét, nem öntöztétek azt a kegyesség harmatával. Önszeretet,
önigazultság, önelégültség uralkodtak rajtatok.
Gondoljátok meg, hogy mit tett értetek Jézus, s mit tesz értünk szüntelenül?
Mitek van, amit nem Őtőle kaptatok? Jézus ezt mondta: „Én vagyok a szőlőtő, ti
a szőlővesszők… Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam (az Atya), a gyümölcshozót pedig megtisztítja, hogy még többet teremjen.” (Jn. 15:5, 2) Nem a vesszők éltetik a tőkét, hanem a tőke tartja fenn és
táplálja a vesszőket. Nem a gyülekezet támogatja Krisztust, hanem Ő támogatja
a gyülekezetet éltető erejével. Nem elég, ha vesszők vagyunk, gyümölcshozó
vesszőkké kell válnunk. „Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz.”
(Jn. 15:5) De ha ez a gyümölcs egy tüskebokoré, akkor nyilvánvaló, hogy nem az
igazi szőlőtő ágai vagyunk.
Az élet fegyelmez. A keresztények a világban káros hatásokkal találkoznak,
Nyugtalanító körülmények teszik próbára természetünket. Ha helyesen viszonyulunk a próbákhoz, megedzik keresztény jellemvonásainkat. Ha szelíden hordozzuk a sérelmeket és sértéseket, ha szeretettel válaszolunk a sértő szavakra,
és kedvességgel az erőszakos tettekre, ezzel azt bizonyítjuk, hogy Krisztus lelkülete lakik a szívünkben – hogy az élő szőlőtőkéből életerő árad a vesszőkbe. Ez
az élet Krisztus iskolája, ahol megtanulhatjuk, hogy szelídek és alázatos szívűek legyünk. S a végső elszámolás napján meglátjuk majd, hogy a nehézségek,
kellemetlenségek és akadályok, amelyeket el kellett viselnünk, a kereszténység
Bizonyságtételek, 5. kötet, 249-254. (A testvéri szeretet hiánya)
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elvei alkalmazásának gyakorlati leckéi voltak. Ha ezeket megfelelően hordozzuk,
keresztény jellemet fejlesztenek bennünk és megkülönböztetik Krisztus tanítványait a világ fiaitól.
Magas szintet kell elérnünk, ha mint Isten gyermekei nemesek, tiszták,
szentek és szeplőtlenek kívánunk lenni. Ha ezt el akarjuk érni, szükségünk van
arra, hogy az Úr lemetssze vadhajtásainkat. Hogyan beszélhetnénk metszésről,
ha nem kellene nehézségekkel szembeszállnunk, akadályokat leküzdenünk, ha
semmi sem tenné próbára türelmünket és állhatatosságunkat? E próbák nem jelentéktelen áldások, fontos tapasztalatok az életünkben. Céljuk az, hogy minden
erőnkkel a sikerre összpontosítsunk. Ne törődjünk bele, hogy hátráltassanak,
elkeserítsenek és elpusztítsanak, hanem használjuk ezeket Isten eszközeiként a
magunk felett aratott döntő győzelmek kivívására.
Jellemünk próbára kerül. Ha valóban az élő szőlőtőke vesszői vagyunk, Krisztus nyilvánul majd meg bennünk. Kellemetlenségek és feszültségek közepette is
türelmesek, szeretetteljesek, elnézőek és vidámak leszünk. Napról napra, évről
évre meg kell hódítanunk magunkat és nemes hősökké kell fejlődnünk. Ez a kijelölt feladatunk, de nem végezhetjük el Jézus állandó segítsége, kemény elhatározás, szilárd szándék, szüntelen éberség és szüntelen ima nélkül. Mindenkinek
meg kell harcolnia a saját harcát. Mindenkinek a maga módján kell diadalmaskodnia küzdelmei és csüggedései közepette. Akik kitérnek a harc elől, elveszítik
edzettségüket és a győzelem örömét. Senki, még Isten sem vihet minket ölében
a mennybe, ha mi magunk nem tesszük meg a szükséges erőfeszítéseket. Fogadjuk életünkbe a szépséget! Vessük ki magunkból visszataszító vonásainkat, amelyek ellentétesek Jézus jellemével. Isten fáradozik bennünk, dolgozzunk együtt
Ővele! Krisztus vallása átalakítja a szívünket, világi gondolatainkat mennyeiekre cseréli, általa az önző ember önzetlenné válik, mert ilyen Krisztus jelleme
is. A számító és becstelen ember becsületes lesz, második természetévé válik
azt tenni, amit szeretne, hogy mások tegyenek vele. A kicsapongó tisztává lesz,
mert Krisztus evangéliuma életre keltő illat számára.
Most, amíg a próbaidő tart, nem helyes ítéletet mondani másokról, sem
példaképnek tekinteni magunkat. Krisztus a példaképünk, kövessük Őt, lépjünk
a lábnyomába! Vallhatjuk ugyan a korunknak szóló igazság valamennyi pontját, de ha nem valósítjuk meg ezeket az igazságokat, semmi hasznunk belőlük.
Ne kárhoztassunk másokat, ez nem a mi dolgunk, hanem szeressük egymást,
imádkozzunk egymásért. Ha látjuk, hogy valamelyikünk eltévelyedik az igazságtól, sirassuk, ahogyan Krisztus is sírt Jeruzsálem felett. Nézzük meg, mit mond
mennyei Atyánk a tévelygőkről: „Testvérek, ha botláson érnek valakit, ti, akik
lelkiek vagytok, intsétek (gyógyítsátok meg) a szelídség szellemében. De ügyelj,
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hogy magad kísértésbe ne essél.” (Gal. 6:1) „Testvéreim, aki visszatéríti a bűnöst téves útjáról, a halálból menti meg a lelkét és számos bűnt fedez el.” (Jak.
5:19–20) Milyen nagyszerű missziómunka ez! Mennyivel jobban tanúskodik a
krisztusi lelkületről annál, mint amikor szánalomra méltó, esendő halandók folyton csak vádolják és kárhoztatják azokat, akik nem pontosan az ő elgondolásaik
szerint cselekszenek. Ne feledjük, hogy Jézus személy szerint ismer minket, s
gyengeségeink szánakozást keltenek benne. Ismeri teremtményei valamennyi
szükségletét, látja minden szív rejtett bánatát. Ha a legkisebbek közül, akikért
meghalt, valakit megsebeznek, nem kerüli el a figyelmét, hanem felelősségre
vonja a bántalmazót. Jézus, a jó pásztor, gondozza erőtlen, beteg, eltévedt juhait. Névről ismeri mindegyiküket. Nyája minden juhának és bárányának nyomorúsága meghatja szívét, és együttérző szeretetét váltja ki. Segélykiáltásunk
eljut fülébe. A próféta ezekkel a szavakkal mutat rá Izrael pásztorainak egyik
legsúlyosabb bűnére: „A gyengéket nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a megtöröttet nem kötözgettétek, az elűzöttet vissza nem hoztátok, az
elveszettet meg nem kerestétek. Hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok
rajta. Szétszóródtak pásztor nélkül, és lettek mindenféle mezei vadak eledelévé,
mikor szétszóródtak. Tévelygett nyájam minden magas halmon, és az egész föld
színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, aki keresné, sem aki tudakozódnék iránta.” (Ezék. 34:4–6)
Jézus úgy gondoskodik mindenkiről, mintha egyedül az az ember élne a
Földön. Istenként hatalmas erőfeszítéseket tesz értünk. Idősebb fivérünkként
együttérez minden bánatunkkal. A menny fensége nem zárkózik el a lealacsonyodott, bűnös emberiségtől. Főpapunk nem olyan büszke, hogy ne venne észre
minket és ne érezne rokonszenvet irántunk, hanem olyan valaki, aki megkísértetett mindenekben, mégis ártatlan maradt.
Mennyire különbözik e lelkülettől az a közöny és megvetés, amely a gyülekezetben nyilvánul meg K. és azok iránt, akiket az ő hatása érintett. Ha valaha
szükség volt Isten átalakító kegyelmére, ebben a gyülekezetben szükség van rá.
Azzal, hogy ezt az testvért megítélték és kárhoztatták, olyat tettek, amit Isten
nem bízott rájuk. Keményszívűséget, rosszindulatot, elmarasztaló lelkületet vegyítettek hitéletükbe, kiveszett szívükből Jézus szeretete. Testvéreim, sürgősen
vessétek ki mindezt szívetekből, mielőtt elhangzik a mennyben: „Aki gonoszt
tesz, tegye továbbra is, aki tisztátalan, maradjon tisztátalan ezután is, de aki
igaz, legyen még igazabb, és aki szent, legyen még szentebb.” (Jel. 22:11)
Keresztény életetek során sok megdöbbentő dologgal kell szembenéznetek
a gyülekezetben, de ne igyekezzetek átalakítani testvéreiteket. Ha látjátok, hogy
nem töltik be Isten kívánalmait, ne ítéljétek meg őket, ha bántanak, ne vágjatok
Bizonyságtételek, 5. kötet, 249-254. (A testvéri szeretet hiánya)
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vissza. Ha bosszantó dolgokat beszélnek, csöndben tartsátok vissza magatokat a
nyugtalanságtól. Sok mindent láttok másokban, ami helytelennek tűnik, és helyesbíteni szeretnétek azokat. A magatok erejével fogtok a megújítás munkájához, de helytelenül kezditek el. Munkálkodjatok a tévelygőkért a Szentlélek által
lecsendesített, meglágyított szívvel, s hagyjátok, hogy az Úr dolgozzék általatok,
akinek a megbízottai vagytok. Terheteket vessétek Jézusra. Úgy vélitek, hogy
az Úrnak kellene közbelépnie, amikor Sátán megkaparintani igyekszik valakit.
Tegyetek meg minden tőletek telhetőt alázatosan és szelíden, a kusza, bonyolult ügyeket pedig helyezzétek Isten kezébe. Kövessétek a Szentírás utasításait,
s bízzátok az Úr bölcsességére az ügy kimenetelét. Ha már megtettetek minden
tőletek telhetőt társatok megmentéséért, hagyjátok abba az aggódást, folytassátok nyugodtan sürgős munkátokat. Ez többé nem a ti ügyetek, hanem Istené!
Ne vágjátok ketté türelmetlenül a nehézség csomóját, mert ez reménytelenné teheti a helyzetet. Hagyjátok Istenre a csomó kibogozását, Ő elég bölcs
ahhoz, hogy eligazítsa az élet bonyodalmait. Isten tapintatos és végtelen tudású,
s bár tervét nem mindig értjük, várjunk türelmesen a kibontakozásra, ne veszélyeztessük, ne tegyük tönkre azt. A maga idejében majd tudtunkra adja elgondolását. Törekedjünk egységre, ápoljuk a szeretetet, és minden dolgunkban a
Krisztushoz való igazodást. Ő az egység és erő forrása. Ti mégsem törekedtetek
keresztény egységre, hogy szíveteket a szeretettel kapcsoljátok össze.
Munka vár rátok a gyülekezetben és a gyülekezeten kívül. „Az dicsőíti meg
Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok.” (Jn. 15:8) Az tesz bizonyságot jellemünkről
a világ előtt, hogy milyen gyümölcsöt hozunk. Ez bizonyítja, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Ha az élő szőlőtő vesszőiként az értékes gyümölcs dús fürtjeit
teremjük, akkor Isten jegyét hordozzuk a világ előtt, mint fiai és leányai. Akkor
élő levelek leszünk, amelyeket ismer és olvas minden ember.
Félek, hogy nem fogtok azonnal e munkához, amely jóvá tenné a múltat. Nem
váltok életképes, gyümölcstermő hajtásokká. Ha azt tennétek, amit Isten kíván,
áldása szállna gyülekezetetekre. Nem eléggé alázzátok meg magatokat ahhoz,
hogy alapos munkát végezhessetek és összhangba kerüljetek Isten Lelkének
gondolataival. Az alázat, bűnbánat és töredelem helyét mentegetőzés, önszeretet és kimagyarázkodás bitorolja. Tegyetek félre az útból minden botránykövet.
„Járjatok egyenesen, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.”
(Zsid. 12:13) Még nem túl késő helyrehozni a rosszat. Ne tartsátok magatokat
egészségesnek, ne gondoljátok, hogy nincs szükségetek orvosra, mert nagyon
is segítségre szorultok. Ha töredelmes szívvel jöttök Jézushoz, segíteni fog és
megáld titeket. Akkor majd bátran és lendülettel végzitek a Mester munkáját.
Gyümölcsötök a legkézzelfoghatóbb bizonyíték arra, hogy Krisztusban éltek. Ha
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nem váltok igazán eggyé Ővele, a nagy világosság és a sok kiváltság megítél titeket, sőt romlásotokat okozza.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmánya
ELŐTTED AZ ÉLET, 251-259. HIT ÉS IMA
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága...” „...higyjétek, hogy mindazt
megnyeritek, és meglészen néktek” (Zsid 11:1; Mk 11:24).
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.
Minden jó indíték, szándék és törekvés Isten ajándéka. A hit elfogadja Istentől azt az életet, amely egyedül hozhat igazi növekedést és erőt.
Alaposan meg kell érteni, hogyan lehet a hitet gyakorolni! Isten minden ígéretének feltétele van. Ha készek vagyunk cselekedni az Ő akaratát, akkor minden
ereje a mienk. Mindez az ajándék, amit Isten nyújtani akar, benne van az ígéretben. „A mag az Isten beszéde” (Lk 8:11). Amennyire bizonyos, hogy a tölgyfa
benne van a makkban, Isten ajándéka ugyanolyan biztosan benne van az Ő ígéretében. Ha elfogadjuk ígéretét, miénk az ajándék.
A hit önmagában is lelki ajándék, amely képesít bennünket Isten többi ajándékának elfogadására. Amikor gyakorlás és cselekvés által elfogadjuk Isten Igéjét, hitünk növekszik. Abból a célból, hogy megerősítsük hitünket, kapcsolatba
kell hoznunk azt az Igével.
A Biblia tanulmányozásánál a tanulót rá kell vezetni arra, hogy meglássa Isten
Igéjének hatalmát. A teremtéskor „...ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott” (Zsolt 33:9). „... azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket”
(Róm 4:17), mert ha Ő szólítja őket, akkor előállnak.
Azok, akik bíznak Isten Igéjében - habár önmagukban teljesen gyámoltalanok voltak - gyakran az egész világ hatalmának ellenálltak. A tiszta szívű, szent
életű Énok szilárdan hitte, hogy az igazság egy romlott, csúfolódó nemzetség
közepette is győzedelmeskedik. Izrael gyermekei a Vörös tengernél hittel bírElőtted az Élet, 251-259. Hit és ima
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tak a föld leghatalmasabb nemzetének legnagyobb seregével szemben. Dávid, a
pásztorfiú bízott Isten ígéretében, hogy trónra jut Saullal a törvényes uralkodóval szemben, ezért szilárdan alávetette magát Isten hatalmának. Sidrák, Misák
és Abednégó megőrizték hitüket a tűzben, és a trónon ülő Nabukodonozorral
szemben; Dániel az oroszlánok között és az ország magas tisztségeit betöltő
emberek előtt. Jézus győzött hitében a kereszten, amikor a zsidó papok és főemberek még a római kormányzót is rákényszerítették akaratuk végrehajtására.
Pál megőrizte hitét láncaiban, amikor gonosztevőként vitette őt halálba Néró, a
világbirodalom zsarnoka.
Ilyen példákat nemcsak a Bibliában találunk. Hasonlók bőven találhatók az
emberiség előrehaladásának feljegyzéseiben. A valdensek, a hugenották, Wiclif,
Husz, Jeromos, Luther, Tyndale, Knox, Zinzendorf és Wesley másokkal együtt tanúskodtak Isten Igéjének hatalmáról a gonosz által támogatott emberi hatalommal és bölcsességgel szemben. Ezek a férfiak jelentik a föld igazi nemességét.
Ők Isten királyi családfája. Mai ifjúságunk azt a felhívást kapja, hogy foglalják el
helyüket ebben a családfában!
Az élet kis ügyeiben ugyanolyan szükségünk van a hitre, mint a nagy dolgokban. Mindennapi ügyeinkben és eljárásainkban maradandó bizalmunk által lesz
valósággá számunkra Isten megtartó ereje.
Emberi szemszögből nézve az élet mindenki számára járatlan ösvény, amelyen
legmélyebb tapasztalatainkat illetően mindnyájan egyedül járunk. Legbensőbb
életünkbe egyetlen emberi lény se tud behatolni teljesen. Amikor egy kisgyermek elindul azon az úton, amelyen előbb vagy utóbb meg kell választania életmódját, és magának kell kiválasztania életének feladatait, akkor mennyire komolyan kell törekednünk arra, hogy hitét a biztos Vezetőre és Segítőre irányítsuk!
A kísértés elleni oltalom és a tisztaságra, igazságra való buzdítás tekintetében semmilyen befolyás sem vetekedhet Isten jelenlétének érzetével. „... mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk”
(Zsid 4:13). „Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted...” (Hab 1:13). Ez a gondolat volt József oltalma Egyiptom
romlottsága közepette. A kísértés csábításaival szemben így hangzott csodálatos
válasza: „... hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten ellen?” (1 Móz 39:9). Ha ápoljuk a hitet, ilyen oltalmat fog hozni
mindnyájunknak.
Csak Isten jelenlétének érzete képes száműzni azt a félelmet, amely a gátlásos, félénk gyermek számára teherré tenné az életet, ezért vésse elméjébe
a következő ígéretet: „Az Úr angyala tábort jár az őt félők közül és kiszabadítja
őket” (Zsolt 34:8). Olvassa el Elizeusnak a hegyi városban szerzett csodálatos ta-
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pasztalatát, amikor közte és a felfegyverzett ellenség között a mennyei angyalok
hatalmas serege táborozott! Olvassa el, hogyan jelent meg a börtönben Isten
angyala a halálra ítélt Péternek, hogyan ment át a felfegyverzett őrök között az
erős ajtókon és a reteszekkel és zárakkal ellátott nagy vaskapun, és vezette ki
biztonságban Isten szolgáját! Olvassa el azt a tengeren lezajlott jelenetet, melyben a vihartól hánykódó katonákhoz és tengerészekhez - akiket a munka és a virrasztás, a hosszú koplalás megviselt - a rab Pál, kihallgatásának és kivégzésének
útján a bátorítás nagyszerű szavait szólta: „... jó reménységben legyetek; mert
egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó! Mert ez éjjel mellém álla
egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is. Ezt mondván: Ne félj
Pál! A császár elé kell állnod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat,
kik te veled hajóznak” (Acs 27:22-24). Pál ebben az ígéretben bízva biztosítja
társait: „... közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről” (Acs 27:34). Így
is történt, mivel azon a hajón volt egy olyan ember, aki által Isten munkálkodhatott, ezért Isten megőrizte a hajón tartózkodókat. „... mindnyájan szerencsésen
kimenekültek a szárazföldre” (Acs 27:44).
Ezeket a történeteket nemcsak azért írták meg, hogy elolvassuk és csodálkozzunk rajtuk, hanem, hogy ugyanaz a hit munkálkodjon bennünk is, mint Isten
régi szolgáiban. Ma sem jelentéktelenebb a Szentlélek munkálkodása, mint akkor a hívő szívekben, akik hatalmának közvetítő csatornái voltak.
Tanítsuk meg Istenre támaszkodni azt, akinek nincs önbizalma, aki az önbizalom hiánya miatt visszariad a gondolattól és a felelősségtől! Így sokan, akik
talán senkik lennének a világban, vagy csak gyámoltalan terhek mások számára, elmondhatják Pál apostollal: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem
megerősít” (Fil 4:13).
A gyermekeknek, akik gyorsan megneheztelnek a sérelmekért, a hit értékes
tanítást nyújt. Gyakran a csalhatatlan igazságérzet és a tevékeny, tetterős lelkület sugallja azt a hajlamunkat, hogy ellenálljunk a gonosznak vagy megtoroljuk
az ellenünk elkövetett gonoszságot. Tanítsuk meg a gyermekeket arra, hogy Isten az örök igazság védelmezője, aki gyengéden gondoskodik azokról, akiket úgy
szeretett, hogy a legdrágábbat: Fiát adta értünk. Ő elbánik mindazokkal, akik
gonoszságot cselekszenek.
„... Mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja” (Zak 2:8).
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te
igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet (Zsolt 37:5-6).
„És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned
bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek
téged” (Zsolt 9:10-11).
Előtted az Élet, 251-259. Hit és ima
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Isten megparancsolja, hogy ugyanolyan részvéttel legyünk mások iránt, mint
amilyennel van Ő irántunk! Az indulatos, önelégült, bosszúálló egyén szemlélje
a szelíd és alázatos Megváltót, akit mint bárányt vezettek a mészárszékre! Ahelyett, hogy bosszút állt volna rajtuk, úgy vitték, mit juhot, aki megnémult az őt
nyírók előtt. Tekintsenek Rá, akit a mi bűneink szegeztek át, és indulatosságaink
sújtottak le. Akkor megtanulnak tűrni, kitartani és megbocsátani!
A Krisztusban való hit által minden jellemhiba javítható, minden szenny tisztítható, minden rossz helyesbíthető és minden tulajdonság fejleszthető.
„És ti Őbenne vagytok bételjesedve...” (Kol 2:10).
Az ima és a hit közeli rokonok. A hit imájában isteni tudomány rejlik, amelyet mindenkinek meg kell érteni, aki életét sikeressé akarja tenni. Krisztus ezt
mondja: „Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek,
és meglészen néktek” (Mk 11:24). Ő világossá teszi előttünk, hogy kéréseinknek
összhangban kell lenniük Isten akaratával. Azokat a dolgokat kell kérnünk, amelyeket Ő megígért, és amit elnyerünk, azt fel kell használnunk az Ő akaratának
teljesítésére! Ha a feltételeket teljesítjük, az ígéret félreérthetetlen.
Kérhetjük bűneink bocsánatát és a Szentlelket, kérhetünk krisztusi lelkületet, bölcsességet és erőt munkájának végzéséhez, kérhetjük bármely ajándékát,
amelyet megígért. Hinnünk kell, hogy elnyerjük, és hálát kell adnunk, ha megkapjuk!
Nem kell az áldás külső bizonyítékait keresnünk! Az ajándék benne van az
ígéretben, ezért azzal a bizonyossággal mehetünk el munkánkba, hogy amit Isten megígért, képes teljesíteni, és az az ajándék, amely már a miénk testet ölt
akkor, amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá.
Az Isten Igéje által folytatott élet azt jelenti, hogy egész életünket alárendeljük Istennek. Állandóan áthat bennünket szükségünk és függőségünk érzete. Szívünk sóvárogni fog Isten után. Szükségünk van az imára, mert az lelkünk
lélegzetvétele. A családi imának és a nyilvános imának megvan a helye. Saját
lelkünk életét az Istennel való titkos érintkezés - a belső kamra - tarja fenn.
Mózes Istennél a hegyen szemlélte annak a csodálatos épületnek az eredetijét, amely az Ő dicsőségének lakhelye lett. Istennel a hegyen, a Vele való érintkezés titkos helyén kell szemlélnünk az Ő csodálatos hatalmát, az emberiség
számára adott dicső tervét! Ily módon képesek leszünk úgy alakítani jellemünk
épületét, hogy beteljesedik rajtunk az Ő ígérete: „Lakozom bennök és közöttük
járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek” (2 Kor 6:16).
Földi életében Jézus magányos imáinak óráiban nyert bölcsességet és erőt.
Ifjúságunk kövesse példáját és találjon hajnalban és szürkületkor egy csendes
órát a mennyei Atyával való beszélgetésre! Egész napon át emeljék fel szívüket
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Istenhez, aki utunk minden lépésénél ezt mondja: „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és
igazságom jobbjával támogatlak” (Ésa 41:10). Ha gyermekeink megtanulhatnák
ezt a leckét életük hajnalán, milyen frissességet és erőt, mily örömet és békességet hozna az életükbe!
Ezek olyan igazságok, melyeket csak az taníthat, aki már önmaga is megtanulta őket. Oly sok szülő és tanító vallja, hogy hisz Isten Igéjében, de életük mégis
megtagadja annak erejét. Ezért nincs nagyobb hatással ifjúságunkra a Szentírás
tanítása. Időnként éreztetik az ifjúsággal az Ige erejét. Ilyenkor felismerik Krisztus szeretetének értékét, jellemének szépségét és az Ő szolgálatára átadott élet
lehetőségeit. Ennek ellentéteként azonban meglátják azok életét is, akik csupán
vallják, hogy tisztelik Isten rendeléseit. Milyen sok emberre vonatkoznak Ezékiel
próféta szavai:
... néped fiai beszélgetnek ... és egyik a másikkal szól, ki ki az ő atyjafiával,
mondván: Jertek, kérlek, és halljátok: micsoda beszéd az, amely az Úrtól jő ki?
És eljőnek hozzád, ahogy a nép össze szokott jőni, s oda ülnek elődbe, mint az
én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő
énekként veszik azokat ajkokra, szívök pedig nyereség után jár. És ímé, te olyan
vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valamely jó
hegedűs; csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert ímé beteljesednek, megtudják, hogy próféta volt közöttük (Ez 33:3033).
Más dolog a Bibliát úgy kezelni, mint egy jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet és annyira figyelni rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével
és a világban elfoglalt helyünkkel, és ismét más a maga valódiságában tekinteni:
az élő Isten Igéjének, amelyben van a mi életünk. Az az élet, amelynek át kell
formálnia cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat. Ha Isten Igéjét kevesebbnek tartjuk ennél, akkor elvetjük. A Bibliának ez a megtagadása azok részéről, akik vallják, hogy hiszik, a legelső oka az ifjúságunkat uraló kételkedésnek és
hitetlenségnek.
Világunkat eddig még soha nem tapasztalt feszültség uralja. A szórakozásban, a pénzszerzésben, a hatalomért való versengésben, a létért való küzdelemben egy rettenetes erő köti le az emberek testét, lelkét és elméjét. Ebben az
őrült rohanó sietésben szól Isten és megparancsolja, hogy jöjjünk el és lépjünk
közösségre Vele. „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!”
(Zsolt 46:11).
Sokan még áhítatuk ideje alatt sem fogadják el az Istennel való közösség áldásait, mert nagyon sietnek. Gyors léptekkel hatolnak át Krisztus szerető jelenElőtted az Élet, 251-259. Hit és ima
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létének körén, talán csak egy pillanatig időznek szent jelenlétében, de nem várják meg tanácsait. Nincs idejük arra, hogy az isteni Tanítóval maradjanak, ezért
terheikkel együtt térnek vissza munkájukba.
Ezek a munkások addig nem érhetik el a legnagyobb sikert, amíg meg nem
tanulják az erő titkát. Időt kell szánniuk a gondolkodásra, az elmélkedésre, az
imára, és várniuk kell Istenre, hogy megújítsa fizikai, szellemi és lelki erejüket.
Nem nélkülözhetik az Ő lelkének felemelő befolyását. Amikor ezt elfogadják, új
élet üdíti fel őket. Fáradt testük és agyuk felfrissül, megterhelt szívük felüdül.
Szükségünk van Isten állandó jelenlétére, a Krisztussal való személyes érintkezésre, hogy a Vele való közösségben időzzünk! Otthonunk gyermekei és iskoláink tanulói boldogok lesznek, ha a szülők és tanítók saját életükben tanulják
meg azt a tapasztalatot, amelyet az Énekek Éneke így fejez ki:
„Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt. Mint az
almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek.
Bevisz engem a borozó házba, és zászló felettem a szerelme”
(Énekek 2:2-4).

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 507-510. (AZ ELSŐ BÍRÁK)
A Kánaánban való letelepedés után a törzsek nem törekedtek arra, hogy az
ország elfoglalását befejezzék. Megelégedtek a már meghódított területtel; igyekezetük hamar alábbhagyott és a háborút nem folytatták. „És amikor Izráel megerősödött, adófizetőjévé tette a Kananeust; de előzni nem űzte el” (Bír 1:28).
Az Úr a maga részéről hűségesen teljesítette Izraelnek tett ígéreteit. Józsué
megtörte a kananeusok hatalmát és felosztotta a földet a törzsek között. Csak
az maradt hátra, hogy az isteni segítség ígéretében bízva befejezzék az ország
lakóinak kiűzését. Ezt elmulasztották. Azáltal, hogy a kanaánitákkal szövetséget
kötöttek, nyíltan megszegték Isten parancsát. Így nem teljesítették a feltételeket, amelyekhez ígéretét kötötte, hogy Kanaán birtokába helyezi őket.
Isten a Sinain történt legelső kinyilatkoztatásától kezdve óvta őket a bálványimádástól. Közvetlenül a törvény kihirdetése után ezt üzente nekik Mózes által a
kánaáni népekre vonatkozóan: „Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat,
és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor
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megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavalyát”
(2Móz 23:24-25). Azt az ígéretet kapták, hogy mindaddig, amíg engedelmesek
maradnak, Isten legyőzi előttük ellenségeiket: „Az én rettentésemet bocsátom
el előtted, és minden népet megrettentek, amely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a
Khivveust, Kananeust és Khitteust. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled,
hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet [...] mert
kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled. Ne köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe
ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne
az néked” (2Móz 23:27-33). Halála előtt Mózes ezeket az utasításokat a legünnepélyesebb módon tárta a nép elé, Józsué pedig megismételte.
Isten az ő népét Kánaánba helyezte, hogy az erkölcsi romlás áradatát megállítsa, hogy az ne árassza el a világot. Ha Izrael hűséges marad Istenéhez, győzelemről győzelemre vezette volna. Mert a kananeusoknál még nagyobb és hatalmasabb népeket is kezébe akart adni. Az ígéret ez volt: „Mert ha szorosan
megtartjátok mind e parancsolatot, amelyet én parancsolok néktek [...] akkor
kiűzi az Úr mindazokat a nemzeteket tielőletek, és úrrá lesztek nálatoknál nagyobb és erősebb nemzeteken. Minden hely, amelyet lábatok talpa megnyom,
tiétek lesz, a pusztától a Libanonig, és a folyóvíztől, az Eufrátes folyóvizétől a
nyugoti tengerig lesz a ti határotok. Nem állhat meg senki előttetek; azt míveli
az Úr, a ti Istenetek, hogy féljenek és rettegjenek titeket az egész föld színén,
amelyre rátapostok, amint megmondotta néktek” (5Móz 11:22-25).
Ám magasztos küldetésükkel mitsem törődve a kényelem útját és saját vágyuk
kielégítését választották és elszalasztották a föld elfoglalására adott alkalmat. Sok
nemzedéket kínzott a bálványimádó népek maradéka, mely a próféta jövendölése szerint „szálka” volt szemükben és „tövis” az oldalukban (4Móz 33:55).
Az izraeliták összeelegyedtek a pogányokkal és „[...] eltanulták cselekedeteiket” (Zsolt 106:35). Házasságra léptek a kananeusokkal, s a bálványimádás mint
pestis terjedt az országban. „És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének
azok reájok. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek [...] és megfertőzteték a föld öldökléssel. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő
örökségét” (Zsolt 106:36-40).
Amíg a Józsué által oktatott nemzedék ki nem halt, a bálványimádás kevésbé terjedt el, de a szülők előkészítették gyermekeik hitehagyásának útját. Az
Úr korlátozásainak megvetése azok részéről, akik Kánaán birtokába jutottak,
gonosz magvetés volt, melynek következménye keserű gyümölcsöt hozott sok
Pátriárkák és Próféták, 507-510. (Az első bírák)
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nemzedék számára. A héberek egyszerű szokásai testi egészséget biztosítottak
számukra, de a pogányokkal való kapcsolat az étvágy és a szenvedély élvezetéhez vezetett, amely fokozatosan csökkentette a szellemi, erkölcsi és fizikai erőt.
Bűneik elválasztották Izraelt Istentől: erejét visszavonta tőlük és ők nem tudtak
ellenállni ellenségeiknek. Így azoknak a nemzeteknek lettek alattvalói, amelyeket Isten segítségével elűzhettek volna.
„És elhagyák az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptom földéből” (Bír
2:12); „[...] és vezeté őket, mint nyájat a pusztában. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal.” Ezért az Úr „elveté magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott vala az emberek között; sőt fogságba
viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe” (Zsolt 78:52.58.60-61). Isten
mégsem hagyta el teljesen népét. Mindig volt maradék, mely hű volt Jahvéhoz, és az Úr időről-időre hűséges, bátor férfiakat választott, hogy ledöntsék a
bálványokat és megszabadítsák Izraelt ellenségeitől. De amikor ezek a férfiak
meghaltak, a nép fokozatosan visszatért bálványaihoz, s így a bukás és büntetés,
a beismerés és szabadulás története állandóan ismétlődött.
Mezopotámia királya, Moáb királya, azután a filiszteusok és a hásori kananeusok Sisera vezetése alatt egymásután Izrael elnyomói lettek. Az Úr szabadítót
adott: Othnielt, Sámgárt, Ehudot, Deborát és Bárákot népe megszabadítására.
De ismét „[...] gonoszul cselekedének az Izráel fiai az Úrnak szemei előtt, azért
adá őket az Úr a Midiániták kezébe” (Bír 6:1). Ez ideig a Jordán keleti partján lakó
törzsek nem szenvedtek sokat az ellenségtől, de ez a mostani csapás mindenekelőtt őket érintette.
Kánaán déli részén az amálekiták, a keleti határoknál a pusztán túl a midiániták voltak még mindig Izrael kérlelhetetlen ellenségei. Az utóbbi nemzetet
Mózes idejében csaknem teljesen kiirtották az izraeliták, de azóta nagyon elszaporodtak és hatalmas nemzetté lettek. Bosszúra szomjaztak és most, hogy
Isten visszavonta védelmező kezét Izraeltől, itt volt a bosszú ideje. Nemcsak a
Jordán keleti partjának törzse, hanem az egész ország szenvedett pusztításuktól.
A puszta kegyetlen, vad lakói „[...] csapatosan jöttek, mint a sáskák” (Bír 6:5) nyájaikkal és csordáikkal. Pusztító pestisként szóródtak szét az országban a Jordántól a filiszteus síkságig. Akkor jöttek, amikor a gabona érni kezdett és addig
maradtak, amíg a föld utolsó termését begyűjtötték. Megfosztották a földet termésétől, a lakosságot kifosztották és bántalmazták, azután újból visszatértek a
pusztába. Így a nyitott országban lakó izraeliták arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonaikat és fallal körülvett városokba gyűljenek, menedéket keressenek
az erődítményekben, sőt oltalmat találjanak a barlangokban és sziklaerődítményekben a hegyek között. Hét évig folytatódott ez az elnyomás, és amikor a nép
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nyomorúságában figyelt az Úr feddésére és megvallotta bűnét, Isten újra segítőt
támasztott nékik.
Gedeon a Manassé törzséből való Jóás fia volt. Annak a résznek, amelyhez ez
a család tartozott, nem volt vezető szerepe, de Joás családja kitűnt bátorságával
és becsületességével. Joás bátor fiairól azt mondják, „[...] mindenik olyan arcú,
mint egy-egy királyfi” (Bír 8:18). A midiánitákkal való küzdelemben egy kivételével mind elestek, és ez az egy félelmetessé tette nevét a portyázók előtt. Az Úr
hívta el Gedeont, hogy szabadítsa meg népét. ő ebben az időben gabonacsépléssel foglalatoskodott. Kevés gabonát elrejtett, de nem mervén azt kicsépelni
a szokásos cséplőpadon, a borsajtóhoz közeli helyhez ment. Mivel még messze
volt a szőlőérés ideje, ezért kevés figyelmet fordítottak most a szőlőskertekre.
Amint Gedeon titokban és csendben dolgozott, szomorúan fontolgatta népe
sorsát és azt latolgatta, hogyan lehetne népéről az elnyomók igáját letörni.
Hirtelen megjelent „az Úrnak angyala” és így szólította meg őt: [...] Az Úr
veled, erős férfiú!” (Bír 6:11-12).
„[...] Kérlek uram, - válaszolta - ha velünk van az Úr, miért ért bennünket
mindez? és hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk
atyáink, mondván: Nem az Úr hozott-é fel minket Egyiptomból?! Most pedig
elhagyott minket az Úr, és adott a Midiániták kezébe” (Bír 6:13).
A menny követe ezt felelte: „[...] Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izráelt Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged?” (Bír 6:14).

<<<vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 510-513. (AZ ELSŐ BÍRÁK)
Gedeon jelt kért, hogy az, aki most megszólította, a szövetség Angyala-é, aki
a múltban Izraelért tevékenykedett. Isten angyalai, akik egykor Ábrahámmal beszéltek, ottmaradtak, hogy vendégszeretetében részesüljenek. Most Gedeon is
arra kérte a mennyei hírnököt, maradjon nála vendégül. Sátorába sietvén, szűkös készletéből gödölyét és kovásztalan kenyeret készített és eléje tette. De az
angyal megparancsolta néki: „[...] Vegyed a húst és a kovásztalan kenyereket, és
rakd erre a kősziklára, és a hús levét öntsd rá” (Bír 6:20). Gedeon úgy cselekedett, és ekkor megkapta a kívánt jelt. Pálcájával az angyal „[...] megérinté a húst,
és a kovásztalan kenyeret; és tűz jött ki a kősziklából, és megemészté a húst és a
kovásztalan kenyereket” (Bír 6:21). Ekkor az angyal eltűnt szemei elől.
Pátriárkák és Próféták, 510-513. (Az első bírák)
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Gedeon atyja, aki részt vett földiei hitehagyásában, Ofrában, ahol lakott,
nagy oltárt emelt Baálnak, amit a helység lakói imádtak. Gedeon azt a parancsot
kapta, hogy rontsa le ezt az oltárt, és Jahvénak emeljen oltárt azon a sziklán,
amelyen áldozatát a tűz megemésztette, és ott mutasson be áldozatot az Úrnak.
Az Istennek hozott áldozat bemutatása a papokra volt bízva, és a Silóban levő
oltárra szorítkozott; de Néki - aki a szertartási szolgálatokat elrendelte és akire
minden áldozat mutatott - hatalma volt, hogy megváltoztassa előírásait. Izrael
szabadulását meg kellett előzze a Baál imádata elleni ünnepélyes tiltakozás. Gedeonnak pedig hadat kellett üzennie a bálványozásnak, mielőtt népe ellensége
ellen hadba száll.
Gedeon az isteni utasításnak hűségesen eleget tett. Mivel tudta, hogy ellenállnának, ha nyíltan cselekszik, ezért munkáját titokban hajtotta végre: szolgáinak segítségével az egészet egy éjszaka végezte el. Az ofraiak haragja nagy volt,
amikor másnap reggel eljöttek, hogy hódoljanak Baálnak. Meg is ölték volna
Gedeont, ha Joás, akinek az angyal látogatásáról tudomása volt, meg nem védi
fiát. „[...] Baálért pereltek ti?” - kérdezte Joás - „Avagy ti oltalmazzátok-é őt?
Valaki perel őérette, ölettessék meg reggelig. Ha isten ő, hát pereljen ő maga,
hogy oltára lerontatott!” (Bír 6:31). Ha Baál saját oltárát nem képes megvédeni,
mi módon lehet rábízni imádói megvédését?
Gedeon elleni minden erőszakos gondolat elszállt; és amikor a háború kürtjét megfúvatta, az ofrai emberek az elsők között gyűltek zászlója alá. Követeket
küldött Manassé, Áser, Zebulon és Naftali törzseihez, akik mind eleget tettek a
hívásnak.
Gedeon nem mert serege élére állni további bizonyíték nélkül arra nézve,
hogy az Úr hívta el erre a munkára, és vele lesz. Így imádkozott: „[...] Ha csakugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, amiképpen mondottad,
ímé egy fürt gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos,
míg az egész föld száraz leénd: erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izráelt, amint mondottad” (Bír 6:36-37). Reggelre a gyapjú
nedves, míg a föld száraz volt. De most kétely támadt benne, mivel a gyapjú a
nedvességet magába szívja a levegőből, így a próba nem lehet döntő. Ezért azt
kérte, legyen a jel megfordítva, s különleges óvatossága ne találjon nemtetszésre az Úrnál. Kérése meghallgatást nyert.
Ezen felbátorodva Gedeon kivezette seregét, hogy megütközzék a behatolókkal. „[...] az egész Midián és Amálek és a Napkeletiek egybegyűlének, és általkeltek a Jordánon, és tábort jártak a Jezréel völgyében” (Bír 6:33). A Gedeon
vezetése alatti haderő csak harminckétezer emberből állt, de amikor elterült
előtte az ellenség hatalmas serege, az Úr szava szólt hozzá: „[...] Többez a nép,

96

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

mely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midiánt; Izráel még dicsekednék
velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nékem! Azért kiálts
a népnek füle hallatára, mondván: Aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a
Gileád hegységről” (Bír 7:2-3). Azok, akik nem mertek szembenézni a veszéllyel
és a nehézségekkel, vagy világi érdekeik elvonták szívüket Isten ügyétől, nem
gyarapították volna Izrael seregét. Jelenlétük az ügy gyengítését szolgálta volna.
Izraelben törvényt hoztak, hogy hadbaszállás előtt a következőket hirdessék
ki a hadsereg előtt: „[...] Kicsoda az olyan férfi, aki új házat épített, de még fel
nem avatta azt? [...] térjen vissza az ő házába, hogy meg ne haljon a harcban, és
másvalaki avassa fel azt. És kicsoda olyan férfi, aki szőlőt ültetett és nem vette
el annak hasznát? Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy meg ne haljon
a harcban, és más valaki vegye el annak hasznát. És kicsoda olyan férfi, aki feleséget jegyzett el magának, de még el nem vette? Menjen el, és térjen vissza
házába, hogy meg ne haljon a harcban, és más valaki vegye azt el.” A tiszteknek
továbbá azt is el kellett mondani a népnek, hogy „[...] kicsoda olyan férfi, aki félénk és lágy szívű? Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy az ő atyjafiainak
szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve” (5Móz 20:5-8).
Mivel az ellenséghez viszonyítva oly csekély volt számuk, Gedeon tartózkodott attól, hogy a szokásos kihirdetést közzétegye. Csodálkozott azon a kijelentésen, hogy serege túl nagy. De az Úr látta népe szívében a büszkeséget és hitetlenséget. Gedeon lelkesítő felszólításától felbuzdulva készek voltak hadbaszállni,
de amikor a midianiták sokaságát meglátták, sokukat elfogta a félelem. Mégis,
ha Izrael győz, éppen ők dicsőítették volna magukat, s a győzelmet nem Istennek tulajdonították volna.
Gedeon engedelmeskedett az Úr rendelkezésének, és nehéz szívvel látta a
huszonkétezer embert, egész seregének több mint kétharmad részét otthonába távozni. Az Úr ismét szólt hozzá: „[...] Még ez a nép is sok, vezesd őket le a
vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked: Ez
menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is menjen” (Bír 7:4). A népet levezette a parthoz, és várták,
hogy azonnal megtámadják az ellenséget. Néhányan sietve vettek kezükbe egy
kis vizet, azt felszürcsölték amint mentek; de majdnem az egész sereg térdre
esett és kényelmesen ivott a víz felszínéről. Akik a tízezerből kezükbe vették a
vizet, csak háromszázan voltak; mégis ezek lettek kiválasztva, a többieket mind
hazaengedte Gedeon.
Az ember jellemét gyakran a legegyszerűbb dolgok teszik próbára. Akinek
célja a veszélyben saját szükséglete kielégítése, nem az az ember, akiben bízni
lehet a szükség idején. Az Úr a hanyagoknak és a maguktól semmit meg nem
Pátriárkák és Próféták, 510-513. (Az első bírák)
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tagadóknak nem ad helyet művében. Azok a néhányak a kiválasztottak, akiket
nem győznek le saját kívánságaik. A háromszáz válogatott férfiú nemcsak bátorsággal és önuralommal rendelkezett, hanem a hit embere is volt. ők nem
fertőztették meg magukat bálványimádással. Isten vezetni tudta őket, általuk
szabadulást hozott Izraelnek. A siker nem függ a számoktól. Isten meg tud szabadítani éppúgy kevés, mint sok által. őt nem a létszám tiszteli, hanem azok
jelleme, akik szolgálnak neki.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 513-520. (AZ ELSŐ BÍRÁK)
Az izraeliták egy domb tetején táboroztak, mely áttekinthetővé tette azt a
völgyet, ahol a behatolók serege sátorozott. „És a Midianiták és az Amálekiták
és a Napkeletiek fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van” (Bír 7:12). Gedeon remegett, amint a következő nap viadalára gondolt.
De az Úr éjszaka szólt hozzá és megparancsolta neki, hogy szolgájával, Púrával
menjen le a midianiták táborába, ahol hallani fog majd valamit bátorításul. Elment és a sötétségben, a csöndben várakozva hallotta, amint az egyik katona
elmondta álmát társának: „[...] egy sült árpakenyér hengergett alá a midiániták
táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy hogy eldőlt” (Bír 7:13). A
másik oly szavakkal válaszolt, mely a láthatatlan hallgató szívét megdobogtatta:
„[...] Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izráelből való férfiúnak
fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát” (Bír 7:14). Gedeon
felismerte a midiánita idegenek által Istennek hozzá szóló szavát. Visszatérve a
parancsnoksága alatt álló néhány emberhez ezt mondta: „[...] Keljetek fel, mert
kezetekbe adta az Úr a Midián táborát” (Bír 7:15).
Isteni utasításra támadási tervet közöltek vele, amelynek megvalósításához
azonnal hozzáfogott. A háromszáz embert három csoportra osztotta. Minden
embernek egy-egy kürtöt és egy-egy cserépedénybe rejtett fáklyát adott. Az
embereket úgy állította fel, hogy a midianiták táborát különböző irányból közelítsék meg. Éjfélkor Gedeon hadikürtjének jelére a három csoport megszólaltatta kürtjét: akkor a cserépedényeket összetörték és a vakító fáklyákat magasra tartva rohantak az ellenségre félelmetes csatakiáltással: „[...] Fegyverrel az
Úrért és Gedeonért!” (Bír 7:20).
Az alvó tábort hirtelen riasztották fel. Minden oldalon a lobogó fáklyák fényét
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látták. Abban a hitben, hogy túláradó hatalom kegyeinek vannak kiszolgáltatva,
páni félelem fogta el a midianitákat. Félelmükben kiáltozva menekültek, hogy
életüket mentsék, és saját bajtársaikat ellenségnek tekintve egymást gyilkolták
le. Amint a győzelem híre elterjedt, a hazaküldött izraelita férfiak ezrei fordultak
vissza és csatlakoztak a menekülő sereg üldözéséhez. A midianiták útjukat a Jordán felé vették, remélve, hogy elérik saját területüket a folyón túl. Gedeon hírnököket küldött Efraim törzséhez, buzdítva őket, hogy fogják el a menekülőket
a déli gázlóknál. Gedeon háromszáz emberével az üldözéstől kifáradva átkelt a
folyón közvetlen azok után, akik már elérték a túlsó partot. A midianiták két fejedelmére, Zébára és Sálmunáhra, akik az egész sereget vezették és tizenötezer
emberrel megmenekültek, Gedeon rárontott, erejüket teljesen felmorzsolta, a
két fejedelmet pedig elfogta és megölte.
Ez emlékezetes vereségben nem kevesebb, mint százhúszezer behatoló vesztette életét. A midianiták hatalma megtört és soha többé nem hadakoztak Izrael
ellen. A hír pedig, hogy Izrael Istene újból hadakozott népéért, gyorsan elterjedt
mindenfelé. A környező népek félelmét nem lehet szavakkal leírni, amikor megtudták, hogy milyen egyszerű eszközök győzedelmeskedtek a bátor harcos nép
ereje felett.
A midianiták legyőzésére kiválasztott vezető nem foglalt el kiemelkedő helyet
Izraelben. Gedeon sem uralkodó, sem pap, sem lévita nem volt. Atyja házában a
legjelentéktelenebbnek tartotta magát. De Isten bátor és becsületes embernek
találta őt: aki nem önmagában bízott, hanem kész volt Isten vezetését követni. Isten nem mindig választ nagy képességű embereket műve számára, hanem
olyanokat, akiket legjobban fel tud használni. „[...] a tisztességnek előtte jár az
alázatosság” (Péld 15:33). Az Úr azok által tud eredményesen munkálkodni, akik
tudatában vannak tehetetlenségüknek és akik reá, mint vezérükre és erejük
örök forrására bízzák magukat. ő erőssé tudja tenni őket összekötvén gyengeségüket az ő erejével; és bölccsé, összekötve tudatlanságukat az ő bölcsességével.
Ha becsülnék az igaz alázatot, az Úr sokkal többet tehetne népéért. De kevesen vannak, akiket bármily nagy felelősséggel meg lehet bízni anélkül, hogy
magabízókká ne lennének és ne feledkeznének meg Istentől való függőségükről.
Ezért műve eszközeinek kiválasztásánál az Úr mellőzi azokat, akiket a világ nagyként, tehetségesként és kiválóként tisztel. Ezek az emberek legtöbbször büszkék
és önteltek, nem kérik Isten tanácsát, hanem saját elgondolásuk szerint cselekednek.
Gedeon egyszerűen kürtöt fúvatott a midianiták többszázezernyi seregével
szemben. Józsué is ezt tette Jerikó kőfalainál. És Isten ezt a semmitmondó ténykedést hatalmával olyan erőssé és hatásossá tette, hogy legyőzték általa az elPátriárkák és Próféták, 513-520. (Az első bírák)
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lenséget. Az emberek által valaha kigondolt legtökéletesebb terv Isten hatalmát
és bölcsességét mellőzve hibásnak bizonyul, míg a legkevesebbet ígérő módszer
sikeres lesz, ha Isten rendelte el, s alázattal, hűséggel hajtják végre. Az Istenben
való bizalom és akarata iránti engedelmesség a kereszténynek éppúgy lényeges
a lelki harcban, mint Gedeonnak és Józsuénak a kánaánitákkal való háborúban.
Isten az izraelitákat hatalmának megismétlődő kinyilatkoztatásával arra akarta
rávezetni, hogy higgyenek benne és bizalommal keressék segítségét minden
szükségben. Éppúgy kész népe erőfeszítéseivel most is együttmunkálkodni, és
nagy dolgokat véghezvinni gyenge eszközei által. Az egész menny arra vár, hogy
hatalmát és bölcsességét igényeljük. Isten „[...] mindeneket megcselekedhetik,
feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk” (Ef 3:20).
Gedeon visszatért az ellenség üldözéséből és saját honfitársai megrovásával,
vádjával találkozott. Amikor felszólítására Izrael férfiai csatarendbe álltak a midianiták ellen, Efraim törzse visszamaradt. ők veszélyes vállalkozásnak tartották
az erőfeszítést és mivel Gedeon nem küldött nekik külön meghívást, ennek ürügyén nem csatlakoztak testvéreikhez. De amikor Izrael győzelmének híre eljutott hozzájuk, irigyek lettek, mert nem részesültek abban. A midianiták veresége
után Gedeon parancsára Efraim emberei a Jordán gázlóit megszállták. Így megakadályozták a menekülők szökését. Ennek következtében igen sok midianitát
öltek meg, akik között voltak Zéeb és Oreb fejedelmek is. Így az efraimiták folytatták a harcot és elősegítették a győzelmet. Mindazonáltal mégis féltékenyek
és haragosak voltak, mintha Gedeont saját akarata és döntése vezette volna. ők
nem érzékelték és nem értékelték Isten kezét Izrael győzelmében és ez a tény
méltatlanná tette őket, hogy kiválasztott eszközök legyenek.
Visszatérve a győzelmi jelvényekkel, haragosan szemére vetették Gedeonnak: „[...] Miért cselekedted azt mivelünk, hogy el nem hívtál minket, mikor a
Midián ellen való hadakozásra indultál?” (Bír 8:1).
Gedeon így felelt: „[...] Vajon cselekedtem-é én olyan dolgot, mint ti? Nem
többet ér-é Efraim szőlőmezgerlése, mint Abiézer egész szüretje? Kezetekbe
adta az Isten Midiánnak fejedelmeit, Orebet és Zéebet: hát mit cselekedhettem
én olyat, mint ti?” (Bír 8:2-3).
A féltékenység lelkülete könnyen veszekedéssé fajulhatott volna, ami viszályt
és vérontást okoz; de Gedeon szerény válasza lecsillapította Efraim férfiainak
haragját és békében tértek vissza hajlékaikba. Gedeon az elveket illetően határozott és hajthatatlan, a háborúban „erős férfiú” volt, de előzékeny lelkületet is
mutatott, amit ritkán tanúsítanak ilyen harcedzett férfiak.
Izrael a midianitáktól való szabadulás hálájaként azt javasolta Gedeonnak:
legyen királyuk, s a trónt utódainak is biztosítják. Ez a javaslat az istenuralom
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elveinek egyenes megsértése volt. Izrael királya isten volt, és egy ember trónra
helyezése az isteni hatalom megvetése lett volna. Gedeon felismerte e tényt.
Felelete megmutatta, igaz és nemes volt indítéka. „[...] Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik tifelettetek!”
(Bír 8:23).
De Gedeon más bűnre lett csábítva, amely bajba döntötte egész házát, sőt
magát a népet is. A nagy harcot követő tétlenség ideje sokszor nagyobb veszélyt
rejt magában, mint maga a küzdelem időszaka. Gedeon ennek a veszélynek
volt most kitéve. Nyugtalanság uralta lelkét. Eddig megelégedetten betartotta
az Istentől adott utasításokat, de most isteni vezetésre való várás helyett saját
tervet szőtt. Ha az Úr serege kiemelkedő győzelmet arat, Sátán kettőzött erővel
törekszik Isten munkáját megsemmisíteni. Gondolatokat, terveket sugalmazott
Gedeon elméjébe, melyek által Izrael népét tévútra vezette.
Abból, hogy az Úr megparancsolta: áldozzon azon a sziklán, ahol az angyal
megjelent néki, Gedeon azt következtette, papi ténykedésre hívatott el. Anélkül,
hogy Isten felkenetésére várt volna, elhatározta, megfelelő helyről gondoskodik,
és a sátornál végzett istentiszteleti rendszer intézményéhez hasonlót vezetett
be. Népszerűségtől övezve tervét nem volt nehéz megvalósítania. Kérésére a
midianitáktól elvett valamennyi arany fülönfüggőt neki adták zsákmányként. A
nép más drága anyagot is gyűjtött a midianita fejedelmek gazdagon díszített
öltözékeivel együtt. A beszolgáltatott anyagból Gedeon efódot és hósent készített a főpap által viselt mintára. Eljárása kelepcének bizonyult maga, családja és
az egész nép számára. A jogtalan istentisztelet a nép közül sokakat megint az
Úr teljes elhagyására és a bálványok szolgálatára vezetett. Gedeon halála után
nagy számban - közte családja is - csatlakoztak a hitehagyáshoz. A népet Istentől
éppen az az ember fordította el, aki egykor ledöntötte bálványaikat.
Kevesen vannak, akik felismerik, mily messze terjed szavaik és cselekedeteik befolyása. A szülők tévedése mily gyakran rossz hatással van gyermekeikre
és gyermekeik gyermekeire, miután a cselekvő maga régen a sírban nyugszik!
Mindenki befolyást gyakorol embertársaira és ennek eredményéért felelősségre
lesz vonva. A szavaknak és cselekedeteknek ereje van, és a távoli jövő megmutatja itteni életük hatását. Szavaink és cselekedeteink következménye visszahat
ránk áldásban vagy átokban. Mindennek tudata tiszteletet kellene ébresszen
bennünk az élet iránt és késztetnie kellene arra, hogy Istenhez forduljunk bölcsességért, vezetésért.
A legmagasabb tisztségben levők is tévútra vezethetnek. A legbölcsebb is
tévedhet és a legerősebb is botladozhat és ingadozhat. Szükséges azért, hogy
ösvényünkre állandóan fentről jövő világosság áradjon. Egyetlen biztonságunk
Pátriárkák és Próféták, 513-520. (Az első bírák)
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az, hogy útainkat feltétel nélkül arra bízzuk, aki így szólt: „Kövess engem.”
Gedeon halála után „nem emlékezének meg az Izráel fiai az Úrról, az ő Istenükről, aki őket megszabadította minden ellenségeik kezéből köröskörül. És
nem cselekedének irgalmasságot a Jerubbaál Gedeon házával mind ama jók szerint, amelyeket ő tett vala az Izráellel” (Bír 8:34-35). Elfelejtvén mindazt, amit
Gedeonnak, bírájuknak és szabadítójuknak köszönhettek, Izrael népe elfogadta
törvénytelen fiát, Abiméleket királyának. Aki - hogy hatalmát megerősítse - Gedeon törvényes fiait egy kivétellel mind megölte. Ha az ember elveti istenfélelmét, csakhamar eltér a tisztesség és a becsületesség útjáról. Az Úr kegyelmének
méltánylása azok méltánylásához vezet, akiket az Úr - mint Gedeont - eszközül
használ fel népe áldására. A Gedeon házán elkövetett gonosz magatartás várható
volt egy olyan néptől, aki Istenével szemben is oly nagy hálátlanságot tanúsított.
Abimélek után az Urat félő bírák uralma egy ideig féken tartotta a bálványimádást, de ez nem soká tartott és a nép újból visszatért a közöttük lakó pogány
közösségek gyakorlatához. Az északi törzsek között sok imádója volt a szíriaiak
és szidóniak istenségeinek. Délnyugaton a filiszteusok, keleten a moáb és ammon bálványok vonták el Izrael szívét atyáik Istenétől. De a hitehagyás gyorsan
meghozta a büntetést. Az ammoniták leigázták a keleti törzseket és átkelve a
Jordánon, behatoltak Júda és Efraim területére. Nyugaton, a tengermenti síkságról pedig előtörtek a filiszteusok és széltében-hosszában égettek és dúltak.
Ismét úgy látszott: Izrael a könyörtelen ellenség hatalmának lett átengedve.
A nép ismét annál keresett segítséget, akit elhagyott és megsértett. „Akkor
az Úrhoz kiáltottak az Izráel fiai, mondván: Vétkeztünk teellened, mert elhagytuk a mi Istenünket, és szolgáltunk a Baáloknak” (Bír 10:10). De a szomorkodás
nem munkált igazi bűnbánatot. A nép siránkozott, mert bűnei szenvedést hoztak reá, s nem azért, mert Istent meggyalázták szent törvényének áthágásával.
A bűnbánat több, mint a bűn miatti szomorkodás. Határozott elfordulást jelent
a bűntől.
Az Úr egyik prófétája által válaszolt nekik: „[...] Nemde én szabadítottalaké meg benneteket az Egyiptombeliektől, az Emoreusoktól, az Ammon fiaitól,
a Filiszteusoktól és a Sidonbeliektől, az Amálekitáktól és a Maonitáktól, mikor
titeket szorongattak. És ti mégis elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok; annak okáért többé nem szabadítlak meg titeket azután. Menjetek és
kiáltsatok azokhoz az istenekhez, akiket választottatok, szabadítsanak meg azok
benneteket a ti nyomorúságtoknak idején” (Bír 10:11-14).
Ezek az ünnepélyes és félelmetes szavak a figyelmet egy másik jelentre irányítják - az utolsó ítélet nagy napjára -, amikor Isten irgalmának visszautasítói és
kegyelmének megvetői szembe kerülnek igazságával. E bíróság előtt számot kell
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adniuk azoknak, akik az idő, ész, értelem Istenadta képességeit e világ isteneinek szolgálatára szentelték. ők elhagyták szerető, hűséges barátjukat, hogy a kényelem és világi gyönyör útait járják. Olykor szándékuk volt visszatérni Istenhez,
de a világ, balgaságaival és cselvetéseivel lekötötte figyelmüket. A könnyelmű
szórakozás, az öltözködéssel való hivalkodás, az étvágy kielégítése megkeményítette szívüket, s lelkiismeretüket úgy eltompította, hogy az igazság hangját nem
hallották. A kötelességet megvetették. A nagy értékű dolgokat könnyelműen lebecsülték, míg szívük minden vágya kialudt, hogy annak áldozzon, aki oly sokat
adott az emberért. De az aratás idején azt aratják, amit vetettek.
Az Úr mondta: „Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az
én kezemet, és senki eszébe nem vette; és elhagytátok minden én tanácsomat,
és az én feddésemmel nem gondoltatok. Mikor eljő, mint a vihar, az, amitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő tireátok a nyomorgatás és a szorongatás. Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom
meg: keresnek engem, de meg nem találnak. Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották. Nem engedtek az én tanácsomnak;
megvetették minden én feddésemet. Esznek azért az ő útjoknak gyümölcséből,
és az ő tanácsokból megelégednek. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől” (Péld 1:24-31.33).
Az izraeliták végre megalázták magukat Isten előtt. „És elvetették maguktól
az idegen isteneket, és szolgáltak az Úrnak”. És az Úr szerető szíve „[...] megesett
az Izráel nyomorúságán” (Bír 10:16). Ilyen a mi Istenünk hosszútűrő kegyelme!
Amikor népe elveti a bűnt, mely kizárja jelenlétét, ő meghallgatja imáikat és
azonnal cselekedni kezd értük.
Gileád törzséből rendelt nekik szabadítót Jefte személyében, aki háborút indított az ammoniták ellen és megtörte hatalmukat. Ez időben Izrael tizennyolc
évig szenvedett ellenségeinek elnyomása alatt, és mégis elfelejtette a szenvedés
által megtanított leckét.
Amint népe visszatért gonosz útaihoz, Isten megengedte, hogy hatalmas ellenségük, a filiszteus sereg ismét elnyomja őket. Ez a kegyetlen és harcos nép
sok éven át állandóan zaklatta és olykor teljesen leigázta Izraelt. E bálványimádó
néppel egyesülve az élvezetekben és szokásaikban, végül már úgy látszott, hogy
lélekben és érdekben is egyek. Ekkor azonban Izraelnek eme állítólagos barátai legelkeseredettebb ellenségévé lettek és minden eszközzel pusztulásukat keresték.
Amiképpen az izraeliták, úgy a keresztények is sokszor engednek a világ befolyásának, alkalmazkodnak elveikhez és szokásaikhoz abból a célból. hogy kiérdemeljék a hitetlenek barátságát: de végül kiderül, hogy az állítólagos barátok
a legveszedelmesebb ellenségek. A Biblia világosan tanítja, hogy Isten népe és
Pátriárkák és Próféták, 513-520. (Az első bírák)
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a világ között nem lehet egyetértés. „Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ!” (1Jn 3:13). Megváltónk mondja: „[...] tudjátok meg, hogy engem
előbb gyűlölt tinálatoknál” (Jn 15:18). Sátán a hitetleneken keresztül munkálkodik az állítólagos barátság leple alatt, hogy Isten népét bűnre csábítsa, hogy
elválassza őket Tőle. Ha védelmüket eltávolította, eszközeit ellenük fordítja és
pusztulásukat keresi.

<<<vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 258-262. (AZ ANYA)
Amilyenek a szülők, nagyrészt olyanok lesznek a gyermekek is. A szülők fizikai állapotának, természetének és vágyainak, értelmi és erkölcsi hajlamainak
mása többé-kevésbé megjelenik gyermekeikben.
Minél nemesebbek a szülők törekvései, annál tökéletesebbek lesznek értelmi és lelki adottságaik; és minél erősebbek a fizikai képességeik, annál jobban
fel tudják gyermekeiket készíteni az életre. Ha a szülők ápolják legjobb tulajdonságaikat, akkor befolyásukkal alakítják a társadalmat, és jobbá teszik a jövő
nemzedékeit.
Az apáknak és anyáknak tudniuk kell, milyen nagy a felelősségük. A világ tele
van a fiatalokra leselkedő csapdákkal. Tömegeket vonz az önző élet, és csábítanak az érzéki örömök. Nem veszik észre a rejtett veszélyeket, és hogy milyen
félelmetes annak az útnak a vége, amely a boldogság útjának tűnik nekik. Az
étvágy kielégítésével és a szenvedélyek habzsolásával elpazarolják energiájukat,
és millióknak az élete megy tönkre a jelenlegi világ és az eljövendő részére is. Ne
felejtsék el a szülők, hogy gyermekeik találkozni fognak ezekkel a kísértésekkel!
Már a gyermek születése előtt kezdődjék el az a felkészítés, amely eredményessé teszi küzdelmét a gonoszság elleni harcban.
Különösen az anyán nyugszik a felelősség. Ő, aki élete vérével táplálja gyermekét és építi fel testi alkatát, olyan hatással van gondolkozására és lelkiségére, amellyel formálja értelmi világát és jellemét. Jókébed, az erős hitű héber
anya, „nem félt a király parancsától” (Zsid 11:23). Tőle született Mózes, Izrael
szabadítója. Anna, az imádkozó, önfeláldozó és mennyei ihletésű asszony adott
életet Sámuelnek, a menny által tanított gyermeknek, a megvesztegethetetlen
bírónak és Izrael szent iskolái megalapítójának. Erzsébet pedig, a názáreti Mária
testi és lelki rokona volt a Megváltó előhírnökének anyja.
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Mértékletesség és önuralom
A Szentírás arra tanítja az anyákat, hogy óvatosan tartsák kordában szokásaikat. Amikor az Úr Sámson személyében Izraelnek szabadítót támasztott, „az
Úrnak angyala” megjelent az anyának, és különleges utasítást adott neki szokásaival kapcsolatban és azzal, hogy miként bánjék gyermekével: „Megóvjad magad - mondotta -, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi
tisztátalant” (Bír 13:4, 7).
Sok szülő nem tulajdonít nagy fontosságot a születendő gyermeket érő hatásoknak; a menny azonban nem így látja ezt a dolgot. Az Isten angyala által küldött üzenet - amely kétszer hangzott el a legünnepélyesebb módon - mutatja,
hogy ez a kérdés megérdemli a legkomolyabb megfontolást.
A héber anyához intézett szavakat Isten minden korban minden anyához intézi. „Őrizkedjék” - mondta az angyal. „Mindazt, amit parancsoltam néki, tartsa
meg.” A gyermek jólétét befolyásolják az anya szokásai. Elveknek kell szabályoznia étvágyát és indulatait. Van olyan dolog, amelytől őrizkednie kell, és van
olyan, ami ellen küzdenie kell, hogy betölthesse Istennek azt a célját, amiért a
gyermeket adta neki. Ha gyermeke születése előtt az anya saját kívánságainak
él, ha önző, türelmetlen és követelőző, ezek a vonások megjelennek a gyermek
természetében is. Sok gyermek szinte leküzdhetetlen gonosz hajlamokat kapott
örökségül.
Ha azonban az anya rendíthetetlenül ragaszkodik a helyes elvekhez, ha mértékletes, önmegtagadó, ha kedves, gyöngéd, önzetlen, ugyanezekkel az értékes
jellemvonásokkal tudja megajándékozni gyermekét is. Nagyon világos volt a parancs, amely az anyának megtiltotta az alkohol fogyasztását. Minden csepp részegítő ital, amellyel kielégíti kívánságát, veszélyezteti gyermeke testi, szellemi
és erkölcsi egészségét, és ezzel közvetlenül a Teremtő ellen vétkezik.
Sokan nyomatékosan hangoztatják, hogy az anya minden kívánságát ki kell
elégíteni; hogy ha bármit akar enni, bármennyire ártalmas legyen is az, nyugodtan elégítse ki étvágyát. Az ilyen fajta tanács helytelen és kárt okoz. Az anya
fizikai szükségleteiről semmi esetre sem szabad elfeledkezni. Két élet sorsa függ
tőle. Kívánságaira szeretettel kell figyelni, és szükségleteiről bőkezűen kell gondoskodni. Ebben az időben viszont különösképpen kerülnie kell - étrendjében és
minden egyéb vonatkozásban - mindazt, ami gyengítené fizikai és értelmi erejét.
Isten az anya legkomolyabb kötelességévé teszi az önuralmat.
Túlhajtott munka
Az anya erejére gyengéd szeretettel kell vigyázni. Könnyíteni kell gondjain és
terhein, hogy drága erejét ne forgácsolja szét kimerítő munkában! Sok esetben
A Nagy Orvos Lábnyomán, 258-262. (Az anya)
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a férj és az apa nem ismeri azokat az élettani törvényeket, amelyeket családja egészsége érdekében tudnia kellene. Belemerül a megélhetésért folytatott
küzdelembe, belegörnyed a vagyonszerzésbe, és miközben gondjai és problémái nyomják, hagyja, hogy feleségére, az anyára olyan terhek nehezedjenek,
amelyek a legkritikusabb időben túlságosan igénybe veszik erejét, legyengítik
és beteggé teszik őt.
Sok férj és apa tanulhatna az odaadó pásztor figyelmességéből. Amikor Ézsau siettette Jákóbot a nehéz úton való indulásra, a pátriárka ezt válaszolta:
„A gyermekek gyengék, és... szoptatós juhokkal és barmokkal vagyok körül,
amelyeket ha csak egy napig zaklatnak is, a nyájak mind elhullanak... Elballagok
lassan, a jószág lépése szerint, amely előttem van, és a gyermekek lépése szerint” (1Móz 33:13-14).
A fárasztó életúton az apa és férj „ballagjon lassan”, hogy útitársa lépést tudjon tartani vele. A világban folyó vad pénz- és hatalomhajsza közepette is tanuljon meg lassítani, és vigasztalni, és támogassa azt, akit Isten mellé állított.
Derű és jókedv
Legyen az anya mindig vidám, elégedett és boldog. Minden erre irányuló
erőfeszítése bőségesen megtérül gyermekei testi jólétében és erkölcsi jellemében. Vidámságával elősegíti családja boldogságát, és nagymértékben javít saját egészségén is.
Megértésével és hűséges szeretetével a férj álljon felesége mellett! Ha azt
akarja, hogy asszonya mindig üde, vidám és igazán a család napsugara legyen,
segítsen terheit hordozni! A férj kedvessége és szeretetteljes figyelmessége a
feleségnek értékes bátorítást jelent; és az a boldogság, amit ezzel feleségének
szerez, örömet és békét ébreszt saját szívében is.
A mogorva, önző, erőszakos férj és apa nemcsak saját maga boldogtalan,
de rossz kedvre hangolja otthona minden lakóját is. Ennek gyümölcsét felesége
csüggedtségében, betegeskedésében és gyermekeinek saját visszataszító természetében le is fogja aratni.
Ha az anya nélkülözi azt a gondoskodást és kényelmet, amire szüksége van,
ha a sok munka, aggódás és a nyomott hangulat felemészti erejét, gyermekeiből
hiányozni fog az az életerő, szellemi frissesség és derűs emelkedettség, amelyet örökölniük kellene. Mennyivel jobb lenne verőfényessé és vidámmá tenni
az anya életét, megvédeni a nélkülözéstől, kimerítő munkától és a nyomasztó
gondtól; és a gyermekekre jó alkatot átörökíteni, hogy duzzadó erejükkel megküzdhessenek az élettel!
Nagyon megtisztelő az apákra és anyákra háruló felelősség. Istent kell képviselniük gyermekeik előtt. Jellemük, mindennapi életük, nevelési módszerük
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Isten szavát tolmácsolja a kicsinyeknek. Befolyásukra a gyermek vagy hisz az Úr
ígéreteiben, vagy elutasítja azokat.
A szülők kiváltságai a gyermeknevelésben
Boldogok azok a szülők, akiknek élete a mennyeinek olyan hű tükörképe,
hogy Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a gyermekben;
azok a szülők, akiknek gyengédsége, igazságossága és türelme Isten szeretetét,
igazságosságát és hosszútűrését tolmácsolja a gyermeknek; akik a szülők iránti
szeretet és bizalom megtanításával mennyei Atyja iránti szeretetre, bizalomra és
engedelmességre is megtanítják őt. Azok a szülők, akik ilyen ajándékot adnak a
gyermeknek, minden kor vagyonánál értékesebb kincsben részesítik őt - olyan
kincsben, amely maradandó, mint az örökkévalóság.
Minden anya a gondjaira bízott gyermekben szent megbízatást kapott Istentől. „Vedd ezt a fiút, vedd ezt a leányt - mondja -, neveld fel nekem; alakítsd
jellemét a templom kifaragott oszlopának mintájára, hogy fényeskedjék az Úr
országában örökre.”
Az anya sokszor jelentéktelen szolgálatnak érzi munkáját. Ezt a munkát ritkán értékelik. Mások nem sokat tudnak az anya tengernyi gondjáról és terhéről.
Napjait apró tennivalók körforgása tölti ki, amelyek mind türelmet, erőfeszítést,
önuralmat, tapintatot, bölcsességet és önfeláldozó szeretetet igényelnek. Mégsem dicsekedhet azzal, hogy valami nagyot vitt véghez. Csupán vigyázott arra,
hogy az otthon dolgai zökkenőmentesen menjenek végbe. Sokszor elcsigázva,
kétségek közt igyekszik kedvesen szólni a gyermekekhez, próbálja elfoglalni és
boldoggá tenni őket, kis lábukat a helyes útra vezetni. Úgy érzi, hogy semmit
sem valósított meg. Ám ez nem így van. Mennyei angyalok figyelik a gondterhelt anyát, és látják, hogy nap nap után milyen terheket hordoz. Lehet, hogy a
világban senki sem hallotta nevét, de az be van írva az élet könyvébe, amely a
Bárányé.
Az anya lehetőségei
Van Isten odafent. A trónjáról áradó fény és dicsőség megnyugszik a lelkiismeretes anyán, aki igyekszik gyermekeit a gonosz befolyás elutasítására nevelni.
Nincs munka, amely olyan fontos lenne, mint az anyáé. Ő nem olyan, mint a
művész, aki vászonra festi a szépséget, sem mint a szobrász, aki márványba vési
azt. Nem is olyan, mint az író, aki ékes szavakba önti a nemes gondolatokat, sem
mint a zenész, aki melódiában fejezi ki mély érzelmeit. Az anya feladata az, hogy
a menny segítségével kialakítsa Isten képmását az emberi lélekben.
Az anya, aki értékeli ezt, becsesnek tartja lehetőségeit. Komolyan törekszik
A Nagy Orvos Lábnyomán, 258-262. (Az anya)
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saját jellemében és nevelési módszerével bemutatni gyermekeinek a legmagasztosabb eszményképet. Megfontoltan, türelmesen, bátran igyekszik saját
képességeit tökéletesíteni, hogy gyermekei nevelésében jól tudja hasznosítani
az értelem legmagasabb rendű adottságait. Minden lépésnél komolyan kérdezi:
„Mit mond Isten?” Szorgalmasan tanulmányozza az Igét. Állandóan Krisztusra
figyel, hogy mindennapi életében, a gondok és kötelességek egyhangú körforgásában az egyetlen igaz Élet hű tükörképe legyen.
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SZEMELVÉNYEK, 2. KÖTET, 399-411. (A BETEGSÉG ÉS ANNAK OKAI, 2.
FEJEZET)
Ha a férfiak és nők nehéz és erősen fűszerezett ételekkel, különösképpen pedig
hússal és zsíros mártásokkal elégítik ki étvágyukat; és ha olyan élénkítő italokat
fogyasztanak, mint például a tea és a kávé - természetellenessé teszik étvágyukat. Miközben az alacsonyabb rendű szenvedélyeik felgerjednek és elnyomják
a nemesebb képességeiket, szervezetük belázasodik, emésztőszerveik megbetegednek, szellemi képességeik pedig eltompulnak. Az étvágyuk természetellenesebbé válik, és még kevésbé ismer határt. Vérkeringésük nem egyenletes,
vérük pedig szennyezett. Szervezetük egésze kizökken egyensúlyából, étvágyuk
követelései pedig egyre értelmetlenebbé válnak. Izgató és ártalmas dolgokat
kívánnak, míg végül étvágyuk teljesen elfajul.
Sokan vágyakoznak az undorító dohány, valamint a sör után, melyet egészségtelen keverékek által tesznek erőteljessé. Sokan még itt sem érik el a határt.
Romlott étvágyuk miatt erősebb italokat kívánnak, melyek még bénítóbb hatással vannak az agyra. Túlzásokba esnek, mígnem étvágyuk teljesen eluralkodik a
józan értelem felett. A Teremtő képmására alkotott ember az állatoknál alacsonyabb szintre süllyeszti magát. Az emberi élet és méltóság egyaránt feláldoztatik
az étvágy oltárán. Az értelmi erők megbénításához idő kell. A folyamat ugyan
fokozatosan, de biztosan végbemegy. Az étvágy kényeztetése először túlfűszerezett ételek fogyasztása által történik. Ez romlottá teszi az étvágyat, és előkészíti
az utat mindenféle élvezetek előtt, amíg az egészség és az értelem a vágyak
áldozatává nem válik.
Sokan léptek már házasságra lakás és örökség nélkül. Nem volt elég testi
vagy lelki erejük a lakás előteremtésére, de éppen ők siették el a házasodást, és
vettek a vállukra olyan felelősséget, melynek jellegéről fogalmuk sem volt. Nem
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voltak nemes, felemelő érzéseik, és elképzelésük sem volt egy férj vagy apa kötelességeiről, és arról, hogy mibe kerül egy család szükségleteinek az előteremtése. A családtagok számbeli növekedését illetően sem tanúsítottak nagyobb
megfontoltságot annál, mint ami a munkájukban jellemezte őket. Általában
azok töltik meg otthonaikat gyermekekkel, akiknek komoly hiányosságaik vannak a munkavégzés terén, és akik a legkevésbé képesek lépést tartani a világgal. Ne neveljenek gyermeket azok, akik önmagukról sem tudnak gondoskodni.
Nem ritkán fordul elő, hogy ezeknek a gyenge tervezőknek a gyermekei kegyetlen körülmények között nőnek fel. Nem táplálják és öltöztetik őket megfelelően,
és nem biztosítják számukra a fizikai és szellemi nevelést. Az ,otthon’ szó semmi
meghittet nem jelent sem a szülők, sem pedig a gyermekek számára.
A házasság intézményét az ember áldására szerezte a menny, de általános
érvényben az emberek olyan mérvű rontást gyakoroltak rá, hogy az szörnyű
átokká lett. Legtöbb férfi és nő úgy lép házasságra, mintha az egyetlen kérdés
az lenne, hogy szeretik-e egymást. Azonban fel kellene ismerniük, hogy a házasság ezen túlmutató felelősségeket is hoz magával. Át kellene gondolniuk, hogy
gyermekeik egészségesek lesznek-e testileg, és lesz-e elég erkölcsi és szellemi
erejük. Kevés embert vezérelt nemes indíték, és kevesen gondolkodtak el arról
mélyen, hogy a társadalomba való beilleszkedést nem vehetik félvállról, és családjuk befolyása vagy a jó, vagy pedig a rossz irányába fog érvényesülni.
A társadalom családokból épül fel. A családfők felelősek a társadalom alakításáért. Ha csak azok lennének érintve, akik megfelelő átgondolás nélkül lépnek
házasságra, a gonoszság nem lenne olyan nagy, és bűnük viszonylag kicsi lenne.
Azonban a boldogtalan házasságokból származó átok kihat az ilyen kapcsolatok leszármazottaira is. Nyomorúságos életet hagyományoznak a gyermekeikre,
akiknek ártatlanul kell szenvednie szüleik meggondolatlansága miatt. A férfiaknak és nőknek nincs joguk benyomásaikat vagy vak szenvedélyüket követni, és
később olyan gyermekeket hozni erre a világra, akik különböző okok miatt úgy
érzik, hogy az életben kevés az öröm és a boldogság, ezért az csak egy teher.
A gyerekek általában öröklik szüleik különös jellemvonásait, és ráadásul igen
sokan úgy nőnek fel, hogy semmi megjobbító befolyás nem veszi Őket körül. Túl
gyakran szegénységben és piszokban élnek egymás hegyén-hátán.
Ilyen körülmények között és példák mellett mi mást lehetne várni a gyerekektől, mint hogy még a szülőktől is lejjebb fognak csúszni erkölcsi téren, és
hiányosságaik minden tekintetben szembetűnőbbek lesznek az övéiknél. Az
ilyen szülők így adják tovább tökéletlenségeiket, és hozzák gyermekeikre a szegénység, a szellemi gyengeség és elkorcsosulás átkát. Az ilyeneknek nem lett
volna szabad megházasodniuk, de legalábbis nem lett volna szabad ártatlan
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gyermekeket hozni a világra, megosztani velük nyomorúságukat, és átadni nekik
tökéletlenségeiket. A nyomorúság szintje így nemzedékről nemzedékre nő, és az
emberi faj süllyedésének ez az egyik fő oka.
Ha az elmúlt nemzedékek asszonyait a megfontolás vezette volna, ha felismerték volna, hogy saját életútjuk vagy felemelő, vagy pedig rontó hatással lesz
a jövő nemzedékeire, akkor határozottan elutasították volna azokat a férfiakat,
akik alkoholos italok után vágytak, vagy dohány után, ami lassú, de halálos méreg, mert meggyengíti az idegrendszert és lealacsonyítja az értelem nemes képességeit. Olyan esetekben, amikor az emberek továbbra is ragaszkodtak ezekhez a gonosz szokásokhoz, a nőknek magukra kellett volna őket hagyniuk, hogy
élvezzék az életet tovább a szokásaikkal kötött házasságukban, de ne velük. A
nőknek nem lett volna szabad olyan értéktelennek tartaniuk magukat, hogy
sorsukat olyan férfiakkal kössék egybe, akik nem tudnak uralkodni vágyaikon,
és akik alapvető örömüket az evésben, az ivásban, és állatias szenvedélyeik kiélésében lelték. A nők nem mindig az értelem vezetését követték benyomásaik
helyett. Nem érezték át a rajtuk nyugvó felelősség terhét azt illetően, hogy ne
örökítsenek át alacsony szintű erkölcsöt; és a romlott étvágy kielégítését követelő vágyakat utódaikra, akiknek ez majd egészségébe, sőt akár életébe is kerülhet. Isten nagy mértékben felelősségre fogja őket vonni azért az egészségi és
erkölcsi állapotért, melyet a jövő nemzedékeire hagyományoztak.
Azok a férfiak és nők, akik romlott szokásokkal tönkretették saját testüket,
értelmüket és lelkűk finom érzékeit is megrongálták. Közülük sokan megházasodtak, így saját testi torzulásaikat és a romlott erkölcsöket hagyták maguk után
örökségként. Az állati szenvedélyek kielégítése és erős érzékiség jellemezte utódaikat nemzedékről nemzedékre. Ez félelmetes fokig növelte az emberi szenvedést, és siettette fajunk elkorcsosulását.
Beteg férfiak és nők gyakran önző módon csak saját boldogságukat tartották
szem előtt házasságukban. A dolgot nem gondolták át komolyan egy nemes,
emelkedett szempont alapján. Mi másra számíthattak volna utódaik esetében,
mint megcsökkent testi-lelki erőre, mely ahelyett, hogy a társadalom felemelését szolgálná, még mélyebbre süllyeszti azt.
Gyakran előfordult, hogy beteg férfiak elnyerték egészséges nők kegyeit, és
tökéletesen szabadnak érezték magukat a megházasodásra, mit sem gondolva
arra, hogy a házastársi kapcsolatban a feleségnek majd szenvednie kell a beteg
férj miatt. Sok esetben a beteg félj egészségi állapota javul, miközben a feleség magára veszi a betegség terhét. A férfi az asszony életerejére támaszkodik, miközben a feleség romló egészségről panaszkodik. A férfi meghosszabbítja
életének napjait, s közben megrövidíti felesége életét. Akik így kötnek házas-
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ságot, bűnt követnek el, mert könnyelműen bánnak az Istentől kapott élettel
és egészséggel, amit pedig az O dicsőségére kellene használni. Mindeközben
sokan Istent vádolják az emberi szenvedésért, holott csak saját életútjuk hozta
meg a biztos eredményt. Gyönge emberekkel terhelték meg a társadalmat, s
így kivették részüket annak megrontásából, mert betegséget örökítettek át és
megnövelték az emberi szenvedést.
Egy másik ok a jelen nemzedék testi és erkölcsi tökéletlenségére az olyan
férfiak és nők házassága, akik között a korkülönbség igen jelentős. Gyakran
előfordult már, hogy idős férfiak fiatal feleséget választanak maguknak. Ezáltal
a férj élete sok esetben meghosszabbodott, miközben a feleségnek el kellett
szenvednie annak ez életerőnek a hiányát, melyet férjére fordított. Egy nőnek
sem lett volna a kötelessége feláldoznia életét és egészségét, még akkor sem,
ha annyira szerette a nála jóval idősebb férfit, és részéről készséggel hozta meg
ezt az áldozatot. El kellett volna fojtania vonzalmát. Saját érdekeinél magasabb
szempontokat kellett volna figyelembe vennie. Át kellett volna gondolnia, hogy
ha gyermekei születnek, milyen lesz azok egészségi állapota. Még rosszabb a
helyzet, amikor fiatal férfiak vesznek feleségül náluk jóval idősebb nőket. Az
ilyen házasságok leszármazottainak sok esetben nincs kiegyensúlyozott gondolkodása, és a testi erejük is fogyatékos. E családokban gyakran különös és
sok esetben fájdalmas jellemvonások uralkodnak. A gyerekek gyakran fiatalon
meghalnak, és akik el is érik a felnőtt kort, sokszor tökéletlen testi, szellemi és
erkölcsi erővel rendelkeznek.
Az apa a rátermettség híján ritkán áll készen gyermekei felnevelésére. Ezek
a gyermekek különös jellemvonásokkal rendelkeznek, melyeknek szüntelen ellensúlyozásra van szükségük, máskülönben útjuk biztos romlásba vezet. De nem
kapnak helyes nevelést. Az apa kora miatt a gyerekek fegyelmezése gyakran kitörő és hirtelen jellegű. Az apa érzései hajlamosak az ingadozásra. Egyszer túl
engedékeny, másszor indokolatlanul szigorú. Némely ilyen családban minden
helytelenül történik, és a családi légkör egyre jobban elfajul. Olyan emberek
kerülnek így ki a világba, akik a társadalom terhére vannak. Nagy mértékben a
szülők a felelősek a gyermekekben kialakult, nemzedékről nemzedékre szálló
jellemvonásokért.
Akik testi és szellemi gyengeséget örökítenek át gyermekeikre, de ezt nem
mérlegelve továbbra is egyre növelik gyermekeik számát - az Isten törvényének
utolsó hat parancsolata ellen vétenek, melyek az embertársak iránti kötelességet írják elő. Kiveszik részüket a faj eltorzításának és a társadalom lesüllyesztésének munkájában, s így kárt okoznak felebarátaiknak. Ha Isten így tekinti a
felebarátok jogait, akkor talán ne venné figyelembe a szorosabb és meghittebb
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kapcsolatokat? Ha egy verebecske sem esik a földre az Ő tudta nélkül, akkor
megfeledkezhet-e a világban élő, testi és szellemi beteg gyermekeiről, akik kisebb-nagyobb mértékben egész életükben szenvednek? Nem fogja-e az Úr elszámolásra szólítani a gondolkodási képességgel megáldott szülőket, amiért ezt
a képességet a háttérbe téve a szenvedélyek rabjaivá válnak, s ennek következtében testi, lelki, és erkölcsi tökéletlenségeiket az utánuk jövő nemzedékeknek is
el kell szenvedniük? A gyermekeikre rótt szenvedésen kívül nem hagynak maguk
után mást a szánalmas seregre, mint szegénységet. Nem tudják nevelni őket, és
sokan nem látják szükségesnek tanításukra és okításukra, hogy amennyire csak
lehetséges, csökkentsék a rájuk hagyományozott nyomorúságos örökséget. A
szülőknek nem szabadna szaporítani a gyermekek számát, ha nem tudnak róluk
gondoskodni és nem tudják tanítani Őket. Évről évre egy új gyermek az anya
karjaiban, ez hatalmas igazságtalanság az anya részére. Csökkenti, és gyakran
teljesen lehetetlenné teszi a másokkal való kapcsolattartást, és növeli az otthon nyomorúságát. Megfosztja a gyermekektől azt a gondoskodást, nevelést és
boldogságot, mely biztosítását a szülőknek kötelességként kellene tekinteniük.
A férj megsérti a házassági esküt és az Ige alapján ráháruló kötelességeket,
amikor nem törődve felesége egészségével és boldogságával, számos gyermekkel
növeli az anya terhét és gondját. „Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Úgy kell a férfiaknak
szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét,
önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat” (Ef 5:25, 28-29).
Látjuk, amint ezt a szent rendelést még hitvalló keresztények is teljesen semmibe veszik. Bármerre tekint az ember, sápadt, beteges, gondterhelt, megtört,
lehangolt és csüggedő nőket lát. Az asszonyok általában túl sokat dolgoznak, és
a gyakori terhesség legyengíti szervezetüket. A világ tele van olyan emberrel,
aki semmi hasznot nem jelent a társadalomnak. Sokan fogyatékosak értelmileg,
sokan pedig, akik veleszületett képességekkel rendelkeznek, semmilyen hasznos célra nem használják azokat. A képességek elhanyagolásának egyetlen oka,
hogy a gyermekek gyorsabban szaporodtak, mint amennyire tanítani lehetett
volna őket, és leírhatatlan körülmények között hagyva nevelkedtek fel.
Napjaink gyermekei többé-kevésbé együtt szenvedik szüleikkel az egészség
törvényeinek megsértéséért járó büntetést. Gyermekkoruktól kezdve oly módon bánnak velük, mely ellentétben áll az élet törvényeivel. Szüleik rossz szokása miatt már születésük előtt a betegség és eltorzulás nyomorúságos örökségére voltak ítélve, mely többé-kevésbé végigkíséri őket életükön. Ezt a szörnyű
állapotot minden lehetséges módon még rosszabbá teszik a szülők akkor, ami-
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kor a gyermekek testi nevelése során továbbra is helytelenül járnak el.
A szülők döbbenetes tudatlanságot, közömbösséget és nemtörődömséget
tanúsítanak gyermekeik testi egészsége iránt. Ez gyakran lerombolja a még meglévő életerejét a megrontott gyermeknek, és előkészíti számára a korai sírt. Az
ember gyakran hall szülőket panaszkodni Isten gondviseléséről, mely elszakította gyermekeiket a karjukból. Mennyei Atyánk túl bölcs ahhoz, hogy tévedjen, és
túl jó ahhoz, hogy ártani akarjon nekünk. Nem leli örömét teremtményei szenvedésében. Ezrek élete ment tönkre azért, mert szüleik nem jártak el az egészség törvényeinek megfelelően. A józan ítélet vezetése helyett pillanatnyi benyomásaikra hallgattak, és nem tartották szem előtt gyermekeik jövendő jólétét.
A gyereknevelés első nagy célja a szervezet egészségének ápolása, ami nagyban előkészíti az utat a szellemi és erkölcsi tanításra. A testi és erkölcsi egészség
szoros kapcsolatban vannak egymással. Hatalmas felelősség nyugszik a szülőkön, hiszen már gyermekeik megszületése előtti életük is nagy befolyással van
azok jellemének fejlődésére a születés után.
Sok szülő kevesebb figyelmet fordít gyermekeire, mint egy jó földműves
néma állataira. Különösen az apák azok, akik gyakran kevésbé törődnek feleségükkel és gyermekeikkel, mint jószágaikkal. Egy irgalmas földműves időt és
különös gondot fordít állatainak legjobb gondozására, és odafigyel arra, hogy
értékes lovait ne terheljék és etessék túl, és ne etessék kimelegedés után, nehogy megbetegedjenek. Időt és gondot fordít nyájára, nehogy megsérüljenek
gondatlanság, veszélybe engedés, vagy bármilyen más helytelenség által, és
így gyarapodó állományának értéke lecsökkenjen. Szabályos időközönként eteti
Őket, és tudja, hogy mennyi munkát végezhetnek el sérülés nélkül. Ennek érdekében egészséges ételeket ad nekik, megfelelő mennyiségben és a megfelelő
időben. Ekként követve a megfontoltság vezetését, a farmergazdák sikerrel őrizhetik meg állataik erejét. Ha az apák a nyájnak szentelt figyelemnek megfelelő
gondoskodásban részesítenék feleségüket és a gyermekeket, annak arányában,
amennyivel azok értékesebbek a néma állatoknál, akkor teljes reformáció menne végbe minden családban, és az emberek szenvedése sokkal kisebb lenne.
A szülőknek nagy gonddal kellene megválasztani a lehető legegészségesebb
ételeket a maguk és gyermekeik számára. Soha nem szabadna olyan ételeket
helyezni gyermekeik elé, melyekről tudják, hogy nem az egészséget segítik elő,
lázba hozzák a szervezetet, és megrongálják az emésztőszerveket. A szülők nem
tanulmányozzák annyira az ok-okozati összefüggést gyermekeik esetében, mint
állataikkal kapcsolatban. Nem gondolják meg, hogy a túlfeszített munka, a komoly testi erőfeszítés utáni, vagy a kimerültén történő étkezés éppannyira árt
az emberek egészségének, mint a néma állatokénak, és éppúgy alapot készít a
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szervezet megbetegedésére az emberek, mint az állatok esetében.
A szülők és a gyermekek el fogják rontani egészségüket, ha gyakran, szabálytalan időpontokban, és nagy mennyiségben fogyasztanak ételt, még ha
azok egészségesek is. Ha azonban még az étel minősége is silány, és zsiradékkal és emészthetetlen fűszerekkel készül, az eredmény még siralmasabb lesz.
Az emésztőszervek erősen megterheltetnek, a kimerült szervezetnek nem sok
esélye marad a pihenésre és a felerősödésre, és az életfontosságú szervek hamar megrongálódnak és megbetegednek. Ha a gondozást és a rendszerességet
szükségesnek vélik az állatok esetében, akkor azt annyival fontosabbnak kellene
tartani az Alkotó képére teremtett ember életében, amennyivel az értékesebb a
néma teremtményeknél.
Sok esetben az apák kevésbé megfontoltak és gondoskodók feleségük és
leendő gyermekeik iránt, mint a vemhes állatok iránt. A gyermekek születését
megelőzően az anya sok helyen kora reggeltől késő estig dolgozik, felhevíti vérét, s közben egészségtelen ételeket készít a család és a vendégek romlott étvágyának kielégítésére. Ehelyett meg kellene kímélnie erejét. Az egészséges ételek
elkészítése körülbelül fele annyi összeget és munkát igényel, ugyanakkor sokkal
táplálóbb.
A gyermekek születése előtt az anya gyakran erőn felüli munkát végez. A
félj ritkán könnyíti meg felesége gondját és terhét, és az idő, melyet pihenéssel kellene töltenie, fáradtsággal, szomorúsággal és mélabúval telik el. A túlzott
erőfeszítéssel megvonja a gyermekektől azt a tápanyagot, melyről a természet
gondoskodik, és vérének felhevítése által rossz minőségű vért ad át. A gyermekeket így fosztják meg a szükséges testi és lelki erőtől. Az apának tanulmányoznia kellene, hogyan teheti boldoggá az anyát. Ne engedje meg magának, hogy
felhúzott szemöldökkel térjen otthonába. Ha baj van a munkahelyén, ne terhelje meg azzal feleségét, hacsak nincs szükség a tanácskozásra. Az édesanyának is
megvannak a maga gondjai és nehézségei, ezért gyöngéden meg kell őt óvni a
szükségtelen tehertől.
A feleség túl gyakran hideg visszafogottságot tapasztal férje részéről. Ha nem
megy minden olyan könnyedén, ahogyan a férfi elgondolja, a feleséget, a gyermekek anyját hibáztatja, és közömbös marad annak gondjaival és mindennapi
megpróbáltatásaival szemben. Az ilyen férfiak közvetlenül saját érdekük és boldogságuk ellen munkálkodnak. Az anya elcsügged, a reménység és vidámság
eltávozik életéből. Gépiesen végzi munkáját, tudván, hogy el kell végeznie, és ez
rohamosan gyengíti testi és szellemi egészségét. Gyermekei különféle betegségekben szenvednek, és ezért Isten nagy mértékben a szülőket tartja felelősnek,
hiszen az ő rossz szokásaik hozzák a betegségeket gyermekeikre még születé-
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sük előtt, és azoknak egész életük során szenvedni kell a következményeket. A
fogyatékosságok miatt némelyek csak rövid ideig maradnak életben. Az anyák
aggodalommal figyelik gyermekük életét, majd fájdalommal sújtottan zárják le
annak szemeit. Gyakran Istent tekintik mindeme fájdalmak szerzőjének, holott a
valóságban a szülők voltak saját gyermekük gyilkosai.
A férjek tartsák szem előtt, hogy feleségükkel való bánásmódjuk a szülést
megelőzően alapvetően meghatározó az anya közérzetére nézve a terhesség
időszakában, de jelentős befolyással lesz a születendő gyermek jellemfejlődésére is. Sok apa olyan gyorsan akart vagyont szerezni, hogy a cél érdekében nemesebb szempontokat áldozott fel. Némelyek szörnyű módon elhanyagolták feleségüket és gyermekeiket, és a gazdagságszerzés vágya mind az anya, mind pedig
a gyermek vagy gyermekek életét megkövetelte. Sokan nem azonnal szenvedik
el helytelen útjuknak ezt a komoly büntetését, és nem ébrednek rá eljárásuk
várható következményére. A feleség állapota sok esetben nem jobb egy rabszolga helyzeténél, és néha ő is a férjéhez hasonlóan vétkes a testi erő elfecsérlésének bűnében, és vele együtt igyekszik megszerezni a divatos élethez szükséges
pénzt. Az ilyenek számára bűn gyermeket vállalni, mert az gyakran testi, szellemi
és erkölcsi tökéletlenségekben senyved, és életén viseli szülei nyomorúságos,
zsugori és önző jellemvonásait. Átok a világ számára.
A férfiak és nők kötelessége, hogy ésszerű elveket kövessenek munkájuk során. Nem szabad szükségtelenül kimeríteniük erejüket, mert ezáltal nem csak a
maguk életére hoznak bajokat, hanem szeretteikre is aggodalmat, fáradtságot
és szenvedést hárítanak. Mi indokolja ezt a nagy mennyiségű munkát? — Az
evésben és ivásban való mértéktelenség, és a meggazdagodás vágya vezetett
a mértéktelen munkához. Ha az étvágyat ellenőrzés alatt tartják, és kizárólag
egészséges ételeket fogyasztanak, akkor annyi pénzt takaríthatnak meg, hogy
a férfiaknak és nőknek nem lesz szükségük az erőn felül való munkavégzésre,
vagyis az egészség törvényeinek megrontására. A férfiak és nők vagyonszerzési
vágya nem bűnös, ha céljuk eléréséért való igyekezetük közben nem feledkeznek meg Istenről, és nem hágják át Jahve utolsó hat parancsolatát (melyek az
emberek embertársaik iránti kötelezettségeit tartalmazzák), valamint nem hozzák magukat olyan helyzetbe, melyben lehetetlen számukra az Isten tulajdonában levő testükkel és lelkűkkel dicsőíteni az Urat. Ha a meggazdagodásra való
sietségükben túlfeszítik erejüket és megrontják létezésük törvényeit, akkor nem
tudnak tökéletes szolgálatot nyújtani Istennek, és bűnös úton járnak. Az ilyen
áron megszerzett vagyon nagy áldozatokat követel.
Az apát gyakran idegessé, türelmetlenné és nyerssé teszi a kemény munka
és az aggodalom. Nem veszi észre feleségének fáradt tekintetét, aki gyengébb
Szemelvények, 2. kötet, 399-411. (A betegség és annak okai, 2. fejezet)
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volta ellenére ugyanolyan keményen dolgozott, mint erősebb férje. Sietve végzi
munkáját, és a meggazdagodásra törekvő izgalmában megfeledkezik családi kötelességeiről, és nem méri fel helyesen felesége állóképességét. Gyakran bővíti
földjét, ami megnöveli a felbérelt munkások számát, és ezzel együtt a háztartás
munkáját is. A feleség naponta érzi, hogy túlságosan sokat dolgozik erejéhez
képest, de tovább folytatja, gondolván, hogy a munkát mindenképpen el kell
végeznie. Folyamatosan a jövőbe nyúl, felhasználja a jövő erőforrásait, és kölcsönkért pénzből él. Amikor viszont szüksége van az így felhasznált erőforrásra,
az már nincs birtokában. Ha nem is veszíti el életét, szervezete gyógyíthatatlan
károsodást szenved.
Ha az apa megismerné az egészség törvényeit, jobban megérthetné kötelességeit és felelősségét. Belátná, hogy majdnem tönkretette gyermekeit azáltal, hogy olyan sok terhet engedett a feleségére hárulni, akinek a gyermekek
születése előtt erőn felül kellett dolgoznia a rájuk hagyományozandó anyagiak
megszerzése érdekében. Gondozniuk kell a gyermekeket szenvedésekkel teli
életükben, és gyakran idő előtt a sírba fektetik őket, s közben nem ismerik fel,
hogy saját útjuk helytelensége hozta meg a biztos eredményt. Mennyivel jobb
lenne megóvni a gyermekek anyját a kimerítő munkától és az aggodalomtól,
hogy a gyermekek jó szervezetet örököljenek, és lehetőségük legyen úgy végigküzdeni életüket, hogy közben ne az apa vagyonára, hanem saját erejükre
támaszkodva éljenek. Az így nyert tapasztalat értékesebb lenne számukra azoknál a házaknál és a földeknél, melyeket az anya és a gyermekek egészsége árán
szereztek meg.
Némely férfi számára tökéletesen természetesnek tűnik, hogy mogorva,
önző, túl szigorú és hatalmaskodó legyen. Soha nem tanulták meg az önuralom leckéjét, és nem fékezik meg oktalan érzéseiket, bármi legyen is a következmény. Az ilyenek megkapják a fizetségüket abban, hogy társukat betegen és
lehangoltan látják, gyermekeikben pedig felfedezik saját összeférhetetlen jellemvonásaikat.
Minden házaspár kötelessége, hogy szorgalmasan igyekezzen elkerülni társa
érzéseinek megsértését. Ügyeljenek minden tekintetre, a dühös és indulatos
kifejezésekre! Figyeljenek egymás boldogságára a kis dolgokban éppúgy, mint
a nagyokban, és tanúsítsanak gyöngéd előzékenységet kedves tettek és egymás
iránt való apró udvariasság által. Ezeket a kis dolgokat nem szabad figyelmen
kívül hagyni, mert éppoly fontosak a férfi és az asszony boldogsága számára,
mint az étel a testi erő fenntartására. Az apa bátorítsa a feleségét és a gyermekek anyját arra, hogy támaszkodjék az ő nagy szeretetére. A kedves, vidám és
bátorító szavak attól, akivel az asszony összekötötte életre szóló boldogságát,
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értékesebb lesz számára a gyógyszernél. Az együtt érző szavak olyan vidám napsugarakat hoznak az anya és feleség szívébe, melyek visszatükrözik saját vidámító sugaraikat az apa szívére.
A férj gyakran látja feleségét gondterheltnek, legyengültnek, és idő előtt
megöregedettnek, s mindez a megromlott étvágy kielégítését szolgáló ételek
elkészítése miatt van. A férfi kielégíti étvágyát, és olyan dolgokat eszik és iszik,
melyek elkészítése sok időt és munkát vesz igénybe, és amelyek idegessé és ingerlékennyé teszik azok fogyasztóit. A feleségnek és anyának gyakran fáj a feje, a
gyermekeknek pedig el kell szenvedniük az egészségtelen ételek fogyasztásának
következményeit. A szülők és gyermekek között kevés az egymás iránti szeretet
és türelem. Mindannyian szenvednek, mert egészségüket feláldozták a romlott
étvágy oltárán. A gyermekekbe már születésük előtt elültették a betegséget
és egészségtelen étvágyat. Az anya ingerlékenysége, idegessége és levertsége
meghatározó a gyermekek jellemének alakulásában.
Ha az elmúlt nemzedékek során az asszonyok megtanulták volna az élet törvényeit, akkor megértették volna, hogy szervezeti felépítésük, erkölcsi mivoltuk
és szellemi képességeik nagy mértékben meg fog mutatkozni gyermekeik életében is. Szörnyű a tudatlanság ezen a jelentős területen. Sok nőnek soha nem
lett volna szabad anyává válnia. Vérük görvélykórt örökölt a szülőktől, melyet
szörnyűséges életmódjukkal még súlyosabbá tettek. Értelmi képességük lecsökkent és az állatias étvágy szolgálatába lépett. Az ilyen szülőktől született gyermekek sokat szenvednek és nincsenek hasznára a társadalomnak.
A romlás egyik legjelentősebb oka a múlt nemzedékeitől kezdve egészen
napjainkig az, hogy olyan feleségek és anyák, akik egyébként az erkölcsök felemelését szolgálhatták volna a társadalomban, az otthoni tevékenységek tömkelegé miatt nem vehettek részt a közéletben, ugyanis a divatos, egészségkárosító főzés, valamint a gyakori gyermekszülés megakadályozta őket ebben. A
szükségtelen szenvedés miatt az anya szervezete legyengül, értelmi képességei
lecsökkennek, mert annyira kimeríti éltető erőit. Gyengesége a gyermekeire is
kihat, akik aligha alkalmasak a társadalomba való beilleszkedésre, mert az anya
még a legkisebb hasznosságra sem képes megtanítani őket.
Ha ezek az anyák csak néhány gyermeket szülnek, és olyan ételeket fogyasztanak, melyek elősegítik a testi egészséget és a szellemi erőt - hogy ekképp a
lelkiség és az értelem az állatiasság fölé kerekedhessék -, akkor úgy nevelhették
volna gyermekeiket, hogy azok a társadalom hasznos és ragyogó díszei legyenek.
Ha az elmúlt nemzedékek szülői céltudatosan alárendelték volna a testet az
értelemnek, és nem engedték volna, hogy a gondolkodás az állati szenvedélyek
rabságába essen, akkor napjainkban másfajta emberek lakoznának a földön. Ha
Szemelvények, 2. kötet, 399-411. (A betegség és annak okai, 2. fejezet)
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az anyák a gyermekszülés előtt önuralmat gyakoroltak volna, tudván, hogy a
jövő nemzedékek tagjainak jellemére helyezik pecsétjüket, akkor a társadalom
állapota nem lenne ilyen értéktelen az emberi jellemet illetően.
Minden gyermekszülés előtt álló nőnek, bármilyen körülmények között is él,
boldog, vidám és elégedett lelkületet kell ápolnia magában, tudván, hogy ezen a
téren minden igyekezete tízszeresen meg fog térülni gyermekei testi és erkölcsi
állapotában. És ez még nem minden. Az anyák hozzászoktathatják magukat a
vidám gondolkodáshoz és a boldogság fenntartásához, és saját boldog lelkületűket vidáman ragyogtathatják az egész családban és mindazok körében, akikkel
kapcsolatban állnak. Ilyen módon az anya egészségi állapota is sokat javul. Az
élet forrásai erőre kapnak, és a vér nem folyik olyan lomhán, mint akkor, amikor
valaki átadja magát a levertségnek és a mélabúnak. Lelkületének elevensége
által szellemi és erkölcsi egészsége megerősödik. Az akaraterő képes az elme
késztetéseinek visszavetésére, és nagyszerű idegcsillapítónak mutatkozik. Igen
nagy gondosságot igényelnek azok a gyermekek, akiktől megvonták azt az életerőt, melyet szüleiktől kellett volna örökölniük. Az élet törvényeinek szoros betartásával azonban a helyzet sokkal jobbá tehető.
A szoptatás időszaka igen jelentős. Kisdedének nevelése közben sok anyának
megengedik a fárasztó munkavégzést. Felhevülnek a főzésben, melynek következtében a kisdednek nem csak a szoptatás során átadott lázas tápanyagtól kell
szenvednie, hanem az anya egészségtelen étrendjétől is, mely lázba hozza az
asszony egész szervezetét, és így kihat a kicsi táplálékára is. A kisdedre kihatással
van az anya lelkiállapota is. Ha az anya boldogtalan, könnyen felbosszantható,
ingerlékeny, és szabad utat enged kitöréseinek, akkor a gyermek tőle kapott tápláléka mérgezett, gyakran kólikát és görcsöket okozó lesz, és néhány esetben
még ránga- tódzást és rohamokat is eredményezhet.
Kisebb-nagyobb mértékben a gyermek jellemére is kihat az anyától kapott
táplálék minősége. Milyen fontos hát, hogy szoptatás idején 433 az anya boldogságot ápoljon magában és tökéletesen tudja uralni saját lelkiállapotát. így a
gyermek tápláléka nem lesz beteges, és az a nyugodt és higgadt mód, ahogyan
az anya bánik a gyermekkel, nagy befolyással lesz a gyermek értelmének alakulásában. Ha a gyermek ideges és ingerlékeny, anyjának gondos és nyugodt
bánásmódja csillapító és helyesbítő’ hatással lesz rá, és így a gyermek egészsége
sokat javulhat.
Helytelen bánásmóddal sok gyermeket súlyosan megrontottak már. Ha a
gyermek nyűgös, általában étellel nyugtatgatják, holott az ingerlékenység kiváltó oka éppen a túl sok étel volt, melyet ráadásul az anya rossz szokásai még
ártalmasabbá tettek. A még több eledel csak ront a helyzeten, mert a gyomor
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máris túlterhelt.
A gyermekeket általában már a bölcsőtől étvágyuk kényeztetésére nevelik.
Arra tanítják őket, hogy az evés kedvéért élnek. Az anya sokat tehet a gyermekek jellemének alakulásáért a korai gyermekkor idején. Megtaníthatja őket
étvágyuk megfékezésére, vagy annak kényeztetésére és a falánkságra. Az anya
gyakran úgy alakítja a terveit, hogy egy bizonyos mennyiségű munkát el tudjon
végezni a nap végére, és amikor a gyermekek hozzá jönnek, ahelyett, hogy lecsillapítaná kis gondjaikat és megnyugtatná őket, enni ad nekik, hogy így csendesítse el őket. Ez megoldja a kérdést egy rövid időre, de végül még rosszabbá teszi
a helyzetet. A gyermekek gyomrát megterhelik étellel, amikor arra a legkevésbé
sem lenne szükség. Mindössze egy kis időre és figyelmességre lett volna szükség az anya részéről. Ő azonban túlságosan értékesnek tartotta az idejét ahhoz,
hogy azt a gyermekei örömére szentelje. Gyermekei egészségénél és boldogságánál talán fontosabbnak tartja, hogy házát ízlésesen rendezze be a vendégek
elismerése céljából, vagy hogy divatosan készítse el az ételeket.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 524-529. (SÁMSON)
Hányan járják Sámson útját! Hány esetben kötnek házasságot hívők és hitetlenek csak azért, mert a vonzalom a döntő a férj vagy a feleség kiválasztásában.
A házasulandó felek Isten tanácsát nem kérik ki, dicséretét nem tartják szem
előtt. A kereszténységnek irányító befolyással kellene lennie a házassági kapcsolatra, de az indítékok, melyek az egységhez vezetnek, nincsenek összhangban a
krisztusi elvekkel. Sátán állandóan arra törekszik, hogy erősítse hatalmát Isten
népe fölött, rábírván őket alattvalóival való szövetségkötésre; és hogy ezt elérje,
szentségtelen szenvedélyeket igyekszik ébreszteni a szívben. De az Úr világosan
tanítja népét, hogy ne egyesüljenek azokkal, akiknek szívében nem lakozik Isten
szeretete. „És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal?” (2Kor 6:15-16).
Menyegzője ünnepén Sámson családi kapcsolatba került azokkal, akik gyűlölték Izrael Istenét. Aki önként ilyen kapcsolatra lép, annak bizonyos mértékben
alkalmazkodnia kell társa életmódjához és szokásához. Az így eltöltött idő ros�szabb az elpazaroltnál. A gondolatok, a szavak, az elvek szilárdságát támadják és
a lélek bástyáit gyengítik.
Pátriárkák és Próféták, 524-529. (Sámson)
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Az asszony, akinek kedvéért Sámson Isten törvényét megszegte, még a menyegzői ünnepség befejezése előtt hűtlennek bizonyult férjével szemben. Hűtlenségén Sámson annyira felháborodott, hogy azonnal elhagyta és visszatért
Czórába. Miután lecsillapodott később elment menyasszonyáért, az már más
felesége volt. Bosszúja - a filiszteusok összes szántóföldjeinek és szőlőskertjeinek felégetése - az asszony megölésére késztette őket, noha az ő fenyegetéseik
vették rá a csalásra, mellyel az esemény elkezdődött. Sámson már eddig is bizonyságát adta roppant erejének, amikor puszta kézzel széttépte az oroszlánt,
és amikor megölte a harminc askeloni filiszteust. Most, hogy feleségével ilyen
kegyetlenül elbántak, haragra gerjedt, megtámadta a filiszteusokat „[...] és megverte őket keményen” (Bír 15:8).
Ezután biztos menedéket keresve ellenségeitől visszavonult Júda törzsében
Ethamba „a sziklabarlangba” (Bír 15:8). Ide nagy sereg követte, és Júda lakói
saját sorsukért aggódva gonosz módon megegyeztek, hogy kiszolgáltatják őt ellenségeinek. Ennek megfelelően felment hozzá háromezer júdabeli férfiú. De
ilyen túlerővel sem mertek volna hozzá közeledni, ha nem érzik biztosítva magukat, hogy saját földieit nem bántja. Sámson beleegyezett, hogy megkötözzék
és kiszolgáltassák a filiszteusoknak. De először megígértette Júda férfiaival, hogy
nem támadják meg őt, s így nem kényszerítik elpusztításukra. Megengedte nekik, hogy két új kötéllel megkötözzék és így vezették le az ellenség ujjongó táborába. Amint meghallotta a filiszteusok diadalkiáltását, „[...] felindítá őt az Úrnak
lelke” (Bír 15:14). Az erős, új köteleket úgy tépte szét, mintha azok tűzben perzselt lenszálak lettek volna. Akkor megragadta az első keze ügyébe eső fegyvert
- amely csak egy szamár állkapcsa volt, de sokkal halálosabbnak mutatkozott a
kendernél vagy a lándzsánál, - és addig verte a filiszteusokat, míg azok rémülten
menekültek ezer halottat hátrahagyva a mezőn.
Ha az izraeliták készek lettek volna Sámsonnal egyesülni és folytatni a küzdelmet, akkor megszabadíthatták volna magukat elnyomóik hatalmától. De bátortalanok és gyávák voltak. Elhanyagolták azt a munkát, amit Isten megparancsolt
nekik a pogányok kiűzését illetően, sőt egyesültek velük lealacsonyító szokásaikban; eltűrték gonoszságaikat és elősegítették igazságtalanságaikat, amíg az nem
irányult ellenük. Mikor maguk is az elnyomók hatalmába kerültek, szó nélkül
alávetették magukat a megaláztatásnak, melytől megmenekülhettek volna, ha
engedelmeskednek Istennek. Megesett az is, hogy az Isten által rendelt szabadítónak ellenálltak, és egyesültek az ellenséggel.
E győzelem után bíróvá tették Sámsont és húsz esztendeig ítélte Izraelt. Ám
az első ballépés utat készít továbbiaknak. Sámson elhagyta Isten parancsolatát,
hogy ne filiszteus nőt vegyen feleségül, és ismét közéjük - halálos ellenségei
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közé - merészkedett törvényellenes szenvedélyének kielégítésére. Bízva nagy
erejében, amellyel a filiszteusokat megfélemlítette, merészen lement Gázába
egy ottani parázna asszony meglátogatására. A város lakói megtudták, hogy ott
van és bosszúra sóvárogtak. Ellenségük biztonságosan be volt zárva városuk jól
megerősített falai közé, és csak a reggelt várták, hogy véghez vigyék szándékukat. Éjfélkor felébredt Sámson. Lelkiismeretének vádoló hangja nem hagyta
nyugodni, amint arra gondolt, hogy megszegte nazireusi fogadalmát. Noha nem
állt ellen bűnének, Isten kegyelme mégsem hagyta el. Rendkívüli ereje ismét
szabadulásul szolgált. A város kapujához érve kiszakította azt kapufélfákkal és
zárakkal együtt és felvitte a Hebronnal szemben fekvő hegy tetejére.
Bár alig-alig menekedett meg, gonosz útjától mégsem tért el. Ismét a filiszteusok közé merészkedett, érzéki vágyát tovább is igyekezett kielégíteni, mígnem az romlásba sodorta. Nem messze szülőföldjétől „[...] megszeretett egy
asszonyt Sórek völgyében” (Bír 16:4), akinek Delila, „megemésztő”, volt a neve.
Sórek völgyét szőlőskertjeiért dicsérték. Ez nagy kísértés volt az ingadozó nazireusnak, aki engedett a borivásnak és így megtörte a másik kötést, amely őt a
tisztességhez és Istenhez fűzte. A filiszteusok éberen figyelték ellenségüket. S
mikor eme új kapcsolattal lealacsonyította magát, elhatározták, hogy Delila által
tőrbe ejtik.
Minden filiszteus tartományból egy-egy vezető férfiúból álló küldöttség ment
a Sórek völgyébe. Addig nem merték elfogni, míg nagy erejének birtokában volt.
De az volt a céljuk - ha lehetséges - megtudják erejének titkát. Ezért megvesztegették Delilát, fedezze azt fel és mondja el.
Amikor árulója kérdésekkel zaklatta Sámsont, megtévesztette őt, mondván: ha így és így cselekszenek velem, olyan gyenge leszek, mint más ember.
De amikor Delila kipróbálta, kiderült félrevezetése. Ekkor hamissággal vádolta
Sámsont, mondván: „[...] Miképpen mondhatod? Szeretlek téged, ha szíved nincsen énvelem? Immár három ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg,
hogy miben van a te nagy erőd?” (Bír 16:15). Sámson háromszor tökéletesen
meggyőződhetett arról, hogy az asszony szövetségese az életére törő filiszteusoknak, de amikor Delila célt tévesztett, tréfaként kezelte a dolgot, és Sámson
elámítva, elűzte magától a félelmet.
Delila nap mint nap unszolta őt, míg „[...] halálosan belefáradt a lelke” (Bír
16:16). De gyöngéd erő a leány mellett tartotta. Végül legyőzve, elárulta titkát.
„[...] Borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám
méhétől fogva; ha megnyírattatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármely ember” (Bír 16:17). Azonnal követeket
küldött Filisztea nagyjaihoz, sürgetvén őket, jöjjenek sietve hozzá. Amíg a harcos
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aludt, megfosztották dús hajától, s aztán amint azt már három ízben tette, így
kiáltott: „Rajtad a filiszteusok, Sámson!” (Bír 16:20). Amint hirtelen felébredt,
azt hitte, erejével úgy bánhat, mint korábban, de tehetetlen karjai nem engedelmeskedtek, s ekkor tudta, hogy eltávozott tőle az Úr. Amikor megborotválták,
Delila kínozni kezdte és szenvedést okozott neki, hogy így tegye próbára erejét,
mert a filiszteusok nem mertek közeledni hozzá, amíg meg nem győződtek arról,
hogy ereje elhagyta. Akkor megragadták, megvakították és magukkal vitték Gázába. Itt börtönükben láncra verték és kemény munkára fogták.
Micsoda változás ez számára, aki Izrael hőse, bírája volt! - most gyenge, vak,
bebörtönzött, s a legszolgaibb munkára befogott. Isten sokáig elhordozta, de
amikor annyira átadta magát a bűn hatalmának, hogy titkát elárulta, az Úr eltávozott tőle. Jóllehet ereje nem hosszú hajában rejlett, de ez Isten iránti hűség
jele is volt. És amikor a jelképet feláldozta szenvedélye kielégítésének, elveszítette az ezzel járó áldást.
Sámson, mint a filiszteusok játékszere, szenvedésében és megalázottságában jobban megismerte gyengeségét, mint valaha. Keserves helyzete bűnbánatra indította. Amint nőtt a haja, ereje fokozatosan visszatért; de ellenségei
megbilincselt és gyámoltalan fogolynak tekintvén őt, nem gyanítottak semmit.
A filiszteusok istenüknek tulajdonították Sámson feletti győzelmüket és ujjongva dacoltak Izrael Istenével. Ünnepet szenteltek istenüknek, Dágonnak,
a halistennek, a tenger védelmezőjének. Filisztea egész síkságáról, városból
és vidékről összegyűlt a nép és urai. A hatalmas templom teljesen megtelt
az imádkozók tömegével annyira, hogy még a tető körüli karzaton is szorongtak. Filisztea örömünnepe volt ez. A nagy pompával végzett dágon-istentiszteletet zene és vendégeskedés követte. Ekkor behozták Sámsont, mint Dágon
hatalmának győzelmi jelét. Diadalittasan üdvözölték megjelenését. A nép és
az uralkodók gúnyolták nyomorát és tüntetően dicsőítették azt az isten, aki
legyőzte „földünk pusztítóját” (Bír 16:24). Egy idő múlva, mintha fáradt lenne, Sámson engedélyt kért, hogy a két központi oszlopnak támaszkodhasson,
mely a templom tetőzetét tartotta. Ezután csendben imádkozott: „[...] Uram,
Isten, emlékezzél meg, kérlek, énrólam, és erősíts meg engemet csak még ez
egyszer, óh Isten! hadd álljak egyszer bosszút a Filiszteusokon két szemem világáért!” (Bír 16:28). E szavakat mondva, átfogta hatalmas karjaival az oszlopokat és így kiáltott: „[...] Hadd vesszek el én is a filiszteusokkal!” (Bír 16:30),
meghajolt, és egy rántással a tető beomlott, megsemmisítette az egész tömeget „[...] úgyhogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében”
(Bír 16:30).
A bálvány, valamint imádói: papok és földművesek, harcosok és nemesek,
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együtt lettek Dágon templomának romjai alá temetve. És közöttük volt annak
óriási alakja is, akit Isten népe szabadítójául választott. A borzalmas pusztulás
híre eljutott Izraelbe is, és Sámson rokonai eljöttek hegyeikről és minden ellenszegülés nélkül kiszabadították az elesett hős testét. „[...] hazatérve, eltemették
Czóra és Estháol között, atyjának, Manoahnak sírjába” (Bír 16:31).
Isten ígérete, mely szerint Sámson által kezdi megszabadítani népét a filiszteusok kezéből, beteljesedett. De milyen gyászos és borzalmas az az élettörténet, amely Isten dicsérete és a nemzet dicsősége lehetett volna! Ha Sámson
hű marad isteni elhívásához, beteljesedett volna Isten célja az ő dicsőségére és
magasztalására. Ámde engedett a kísértésnek és hűtlennek bizonyult a rábízottakban; küldetését vereség, szolgaság és halál által teljesítette.
Sámson testileg a föld legerősebb embere, de önuralomban, becsületességben és állhatatosságban a leggyengébbek egyike volt. Sokan helytelenül az erősen szenvedélyes embert nagy jellemnek tartják. Pedig valójában gyenge ember
az, akit szenvedélye legyőz. Az ember valódi nagyságát a legyőzött indulatok, a
féken tartott vágyak nagysága igazolja; de sohasem azok az érzések, amelyek
úrrá lesznek az ember fölött.
Sámson felett az isteni gondviselés őrködött, hogy felkészülhessen annak
a munkának elvégzésére, amelyre hívatott. Életének kezdetétől fogva testi és
szellemi erejét, valamint erkölcsi tisztaságát kedvező feltételek vették körül. De
a gonosz társak befolyására elengedte Isten vezető és oltalmazó kezét, s így a
rossz áradata magával ragadta. Akik kötelességteljesítésük közben kísértetnek
meg, biztosak lehetnek abban, hogy Isten megvédelmezi őket; de akik önként
szolgáltatják ki magukat a kísértésnek, előbb-utóbb elbuknak.
Akiket Isten bizonyos cél elérésére eszközül akar felhasználni, azokat Sátán
minden ereje megfeszítésével igyekszik tőrbe csalni. Bennünket gyenge pontjainknál támad meg, és jellembeli gyengeségünk által akar uralma alá vonni. De
senkit sem kell legyőznie! Az ember nincs magára hagyva, hogy saját gyenge
erőfeszítésével küzdje le a gonosz hatalmat! A segítség közel van és minden lélek megkapja, aki valóban óhajtja azt! A Jákób által látott látomásban Isten angyalai, akik fel- és alászállnak a létrán, segítenek mindazoknak, akik segítségüket
igénybe veszik.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
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PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 530–535. (A GYERMEK SÁMUEL)
1 Sámuel 1; 2:1-11.
Elkána, az Efraim hegységében lakó jómódú és befolyásos lévita volt, aki szerette és félte az Urat. Felesége, Anna, szintén istenfélő, kegyes asszony volt. Nemes szerénység, komolyság és fennkölt hit jellemezte.
A héberek által oly komolyan óhajtott áldást megtagadta az Úr ez istenfélő
házaspártól; otthonukban nem hangzott fel gondtalan gyermekhang, és így az
az óhaj, hogy neve folytatódjék, Elkánát második házasságra késztette. Ámde ez
a lépés, melyet az Istenbe vetett hit hiánya sugallt, nem hozott boldogságot. Bár
e házasságából fiak és leányok születtek, de Isten szent intézkedésének örömét
és szépségét megsértette. Penina, a második feleség féltékeny, kicsinyes volt és
kihívóan viselkedett. Anna számára a remény megsemmisültnek s az élet nehéz
tehernek látszott, mégis a próbát türelmes alázattal viselte.
Elkána az isteni rendeléseket hűségesen betartotta. Az istentiszteletek Silóban voltak, s mint lévitának azokon részt kellett volna vennie, de az eluralkodó
szabálytalanságok következményeként szolgálatát nem vették igénybe. Mégis a
kijelölt ünnepeken felment imádkozásra és áldozat bemutatásra.
Az áldozattal egybekötött szent ünnepekre is behatolt a gonosz lélek, mely
családi életében megpróbáltatást hozott. A hálaáldozat bemutatása után az
egész család - amint az szokás volt - ünnepélyes örömteli vendégséget tartott.
Elkána ez alkalmakkor gyermekei anyjának, fiainak és leányainak egy-egy részt;
Annának pedig, iránta érzett tisztelete és szeretete jeléül két részt adott, mintha
lenne fia. Ekkor a második feleség féltékenységtől fűtve az Isten kedveltjének
kijáró elsőbbséget követelte és kigúnyolta Annát gyermektelen állapota miatt,
ami az Úr nemtetszésének bizonyítéka. Ez évről-évre megismétlődött, végül
Anna nem bírta tovább elviselni. Fájdalmát képtelen lévén elrejteni, sírva vonult
vissza a vendégségtől. Elkána hiába vigasztalta. „[...] Anna, miért sírsz, és miért
nem eszel? Mi felett bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek-é én néked
tíz fiúnál?” (1Sám 1:8).
Anna nem panaszkodott. Terhét az Úr elé vitte. Komolyan kérte, vegye el
szégyenét és ajándékozza meg egy fiú drága ajándékával, akit néki nevel fel.
Ünnepélyes fogadalmat tett, ha kérését meghallgatja, a gyermekét születésétől
kezdve Istennek ajánlja. Anna a sátor bejáratához ment „és lelkében elkeseredve könyörge és igen sír vala” (1Sám 1:10). Csendesen társalgott az Úrral, hang
nélkül, csak ajka mozgott. Azokban a gonosz időkben ritkán lehetett látni ilyen
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imádkozót. A tiszteletlen lakmározások, sőt az ittasság sem volt szokatlan még
a vallásos ünnepségeken sem. és Éli, a főpap, Annát figyelve feltételezte, bortól
részegedett meg. Gondolta jól megérdemelt figyelmeztetésben részesíti, ezért
szigorúan ezt mondta: „[...] Meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól” (1Sám 1:14).
Megszomorodva és megijedve Anna kedvesen válaszolt: „[...] Nem, Uram!
bánatos lelkű asszony vagyok én; sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak
szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgálóleányodat rossz as�szonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig” (1Sám 1:15-16).
A főpap mélységesen megrendült, mert Isten embere volt; és dorgálás helyett áldást mondott: „[...] Eredj el békességgel, és Izráelnek Istene adja meg a
te kérésedet, amelyet kértél tőle” (1Sám 1:17).
Anna imája meghallgatást nyert, megkapta azt az ajándékot, amelyért oly
buzgón esedezett. Amint gyermekére nézett „Sámuel”-nek, „az Úrtól kértem”nek nevezé (1Sám 1:20). Mikor a gyermek elég idős volt ahhoz, hogy anyjától elválasszák, teljesítette fogadalmát. Gyermekét az anyai szív minden vonzalmával
szerette; amint figyelte napról napra fejlődő erejét és hallgata gyermeki csevegését, egyre jobban ragaszkodott hozzá. Egyetlen gyermeke a menny különleges
ajándéka volt, de Istennek szentelt kincsként kapta és nem akarta visszatartani
az ajándékozótól.
Anna ismét felment férjével Silóba és Isten nevében e szavakkal adta át drága
ajándékát a főpapnak: „[...] Óh Uram! Él a te lelked, Uram, hogy én vagyok az
az asszony, aki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az
Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve!” (1Sám 1:26-28). Élit
mélyen meghatotta Izrael eme asszonyának hite és buzgalma. Mint nagyon engedékeny apa megszégyenítve és megalázva érezte magát ennek az asszonynak
áldozatkészsége láttán, amellyel megvált egyetlen fiától, akit Isten szolgálatára
szentelt. Önző szeretete miatt megfeddve érezte magát, s alázattal és tisztelettel
meghajolt az Úr előtt, és imádkozott.
Az anya szíve örömmel és dicsérettel telt meg és háláját Isten elé tárta. A
Lélek ihlette őt: „És imádkozék Anna, és monda:
Örvendez az én szívem az Úrban, Felmagasztaltatott az én szarvam az
Úrban."Az én szám felnyílt ellenségim ellen, Mert szabadításodnak örvendezek
én! Senki sincs olyan szent, mint az Úr, Sőt rajta kívül senki sincs." Nincsen olyan
kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen; Szátokból ne jöjjön kérkedő szó, Mert mindentudó Isten az Úr, És a cselekedeteket
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ő ítéli meg. [...] Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz.Az Úr szegénnyé tesz
és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal; Felemeli a porból a szegényt, És a sárból
kihozza a szűkölködőt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsőségnek székét
adja nékik; Mert az Úré a földnek oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét. Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek setétségben némulnak
el, Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr, akik vele versengenek,
megrontja, Mennydörög felettök az égben, Az Úr megítéli a földnek határait,
Királyának pedig hatalmat ad, És felemeli felkentjének szarvát!” (1Sám 2:1-10).
Anna szavai prófétikusak voltak, Dávidra mutatnak, aki Izrael királyaként
uralkodik, de vonatkoznak a Messiásra is, az Úr felkentjére. Dicséneke eleje egy
dölyfös, veszekedő asszonyt említ; de azután Isten ellenségeinek pusztulását,
majd a megváltottak végső diadalát énekli meg.
Anna megnyugodva tért vissza Silóból rámai otthonába, otthagyván a gyermek Sámuelt, hogy a főpap irányításával Isten házában való szolgálatra tanítsák.
Fiát értelmének első megnyilatkozásától kezdve Isten szeretetére és tiszteletére
nevelte és arra, hogy magát az Úr tulajdonának tekintse. Igyekezett, hogy az őt
körülvevő minden ismert tárggyal gondolatait a Teremtőre irányítsa. Amikor elvált gyermekétől, a hűséges anyai szerető gondoskodás nem szűnt meg. Minden
nap imádkozott fiáért. Minden évben saját kezűleg kis szolgálati ruhát készített
fiának, és mikor férjével felment Silóba imádkozni, szeretetének eme jelét adta
gyermekének. A kis ruhának minden szálát imádságával szőtte át, hogy fia nemes és hű legyen. Nem kért fia számára világi nagyságot, hanem azért könyörgött, hogy a menny által becsült nagyságot elérhesse, tisztelje Istent és áldására
legyen embertársainak.
Micsoda jutalma volt Annának és példája mily bátorítás a hűségre. Minden
anyára felbecsülhetetlen értékű alkalmak, végtelen drága értékek vannak bízva.
A szerény hatáskört, amelyet sok anya fárasztó feladatnak tart, nagy és nemes
munkának kellene tekinteniük. Az anya előjoga, hogy befolyásával áldására legyen e világnak, és ha ezt teszi, saját szíve is örömmel telik meg. Gyermeke lába
számára ösvényt egyenget, amely napfényen és árnyékon át a szent, dicső magaslatokhoz vezet. De csak ha saját életében követi Krisztus tanítását, remélheti
az anya, hogy gyermekeinek jellemét isteni szándék alapján alakíthatja. A világ
káros befolyásokkal van tele. A divat és a szokások igen erősen hatnak az ifjúságra. Ha az anya hanyag a nevelés, a tanítás, a fékentartás kötelezettségében,
gyermekei elfordulnak a jótól és a gonoszt követik. Járuljon azért minden anya
gyakran az Úr elé ezzel a kéréssel, taníts minket „[...] miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?” (Bír 13:12). Figyeljen gondosan az Isten Igéjében levő
oktatásra, és a szükségnek megfelelően bölcsességet kap.
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„A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedék és kedves volt mind az
Úr, mind az emberek előtt” (1Sám 2:26). Bár Sámuel ifjú korát az Isten imádására szentelt sátornál töltötte, a gonosz befolyásoktól és bűnös példáktól ő sem
mentesült. Éli fiai sem az Istent nem félték, sem az atyjukat nem becsülték, de
Sámuel nem kereste társaságukat és gonosz útjaikat sem követte. Hűségesen
igyekezett azzá lenni, amivé Isten akarta, hogy legyen. Ez minden ifjú kiváltsága.
Kedves Isten előtt, amikor kis gyermekek átadják magukat szolgálatára.
Sámuel Éli gondjára volt bízva és kedves jelleme az idős főpapban meleg
szeretetet keltett. Kedves, nagylelkű, engedelmes és tisztelettudó volt. Fiainak
önfejűségétől szenvedve Éli a gyermekben vigaszt, megnyugvást talált. Sámuel
segítőkész és gyöngéd volt. Egyetlen apa sem szerethette gyermekét gyöngédebben, mint Éli ezt az ifjút. Egyedülálló volt, hogy a nemzet fő elöljárója és
az egyszerű gyermek között oly meleg szeretet fejlődött ki. Amint az idős kor
gyengeségei Élin úrrá lettek, s félelme és lelkiismeret-furdalása volt saját fiainak
erkölcstelen magatartása miatt, Sámuelhez fordult vigaszért.
A léviták sajátos szolgálatukat 25 éves koruk előtt nem kezdhették meg, de
Sámuel kivétel volt e szabály alól. Évről-évre egyre fontosabb tisztséget kapott, s
gyermekként felövezték len efóddal a szentély szolgálatára való odaszenteltsége
jeleként. Sámuelnek már akkor megvoltak a kötelességei, amit képességeihez
mérten Isten szolgálatában kellett végeznie. Ezek kezdetben igen szerények voltak és nem mindig kellemesek, de ő a legjobb tudása szerint készségesen végezte azokat. Vallása az élet minden kötelességére kiterjedt. Magát mindenkor
Isten szolgájának, munkáját Isten művének tekintette. Minden tettében az Isten
iránti szeretet ösztönözte. Ily módon lett Sámuel a menny és föld Urának munkatársává, aki alkalmassá tette, hogy nagy munkát végezzen Izraelért.
Ha a gyermekeket megtanítanák arra, hogy a mindennapi kötelességek szerény részét az Úrtól részükre kijelöltnek tekintsék, - mint oly iskolát, amelyben
őket nevelni kell a hűséges és eredményes szolgálatra, - mennyivel kellemesebb
és becsületesebb lenne munkájuk. Minden kötelességet úgy végezni, mintha
azt az Úrnak tennék, ez vonzóvá teszi a legszerényebb foglalkozást is és kapcsolatba hozza a földön élő munkást a mennyben Isten akaratát végrehajtó szent
lényekkel.
A mostani és az eljövendő élet minden eredménye a kis dolgokkal szemben
tanúsított lelkiismeretességtől és gondosságtól függ. Isten legkisebb munkáját
is ugyanaz a tökéletesség jellemzi, mint a legnagyobbat. A kéz, amely felfüggesztette a világokat az űrben, ugyan az a kéz az, mely mezők liliomait finoman kidolgozta. És amiképpen Isten az ő hatáskörében tökéletes, azonképpen kell nekünk
is tökéleteseknek lennünk a mi körünkben. Az arányos emberi jellem szépsége
Pátriárkák és Próféták, 530–535. (A gyermek Sámuel)
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a személyes kötelességek végzéséből formálódik. Ezért életünket a legnagyobb
és legkisebb részleteiben hűség kell jellemezze. A kicsiny dolgokban való becsületesség, a hűség és szívélyesség gyakorlása beragyogja az élet ösvényét, és ha
munkánkat e földön bevégeztük, kitűnik majd, hogy minden hűséggel végzett
kicsiny feladat valahol jó hatást váltott ki, mely nem évül el soha örökké!
Korunk ifjúsága éppoly becses Isten szemében, mint Sámuel volt. Keresztény
becsületességük hűséges megtartása erős befolyást gyakorol a megújulás munkájában. Ilyen emberekre van szükség e mostani időkben. Isten mindegyikük
számára tartogat munkát. Emberek még soha nem valósítottak meg nagyobb
feladatot Isten és az emberiség számára, mint amit napjainkban végeznek azok,
akik hűségesek az Isten által reájuk bízottakban.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 536-541. (ÉLI ÉS FIAI)
1 Sámuel 2:12-36.
Pap és bíró volt Éli Izraelben. A legfőbb és legfelelősségteljesebb tisztségeket
töltötte be Isten népe között. Istentől a papság szent feladataira választott, az
ország legmagasabb bírói tisztségére beiktatott embert példaképnek tekintették
és így nagy befolyást gyakorolt Izrael törzseire. Ennek ellenére, hogy elhívatott
az egész nemzet vezetésére, saját házanépét nem tudta kormányozni. Éli engedékeny apa volt. Mivel szerette a békét és a kényelmet, atyai tekintélyét nem
érvényesítette, hogy gyermekei gonosz hajlamait és szenvedélyeit megbüntesse. Ahelyett, hogy őket megdorgálta vagy rendreutasította volna, engedett akaratuknak és hagyta őket saját útaikon járni. Nem tekintette fiainak nevelését
egyik legfontosabb feladatának. Mint Izrael papja és bírája nem hagyatott sötétségben az Istentől gondjaira bízott gyermekek fékentartásának kötelességét
illetően. Éli azonban visszariadt ettől a kötelességtől, mert akkor fiai akaratát
keresztezi, és büntetni, nemet mondani kellett volna. A folyamatot követő borzalmas következmények mérlegelése nélkül megengedte fiainak amit csak kívántak és ezzel megvetette az Isten szolgálatára és az élet kötelességeire való
felkészítés munkáját.
Isten azt mondta Ábrahámról: „Tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot
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és törvényt tévén” (1Móz 18:19). De Éli megengedte gyermekeinek, hogy őt
ellenőrizzék. Az apa gyermekei alárendeltje lett. Az áthágás átka nyilvánvaló volt
fiai magatartását jellemző romlottságban és gonoszságban. Isten jellemének és
törvényének szentségét nem méltányolták megfelelően. Isten szolgálata szerintük közönséges dolog volt. Már gyermekségüktől fogva hozzászoktak a szentély
körüli szolgálathoz, de ahelyett, hogy tisztelettudóak lettek volna, annak szentsége és jelentősége iránti érzést elvetették. Az apa a vele szembeni tiszteletük
hiányát nem büntette, a szentély ünnepélyes szolgálata iránti tiszteletlenségüket nem akadályozta meg; és mikor elérték a férfikort, beteltek a kételkedés és
lázadás halálos gyümölcseivel.
Bár teljesen méltatlanok voltak a szolgálatra, mégis mint papokat a szentélybe helyezték őket az Isten előtti szolgálatra. Az Úr az áldozatok bemutatásának
módjára nézve a legsajátosabb utasításokat adta, de e gonosz emberek a tekintély semmibevevését még az Isten szolgálatába is bevitték és az áldozati törvényeket - melyeket a legünnepélyesebb módon kellett végrehajtani - nem vették
figyelembe. Az Úr Jézus halálát jelképező áldozatok célja az volt, hogy a nép szívében megőrizzék az eljövendő Megváltóban való hitet; ezért igen fontos volt az
utasítások pontos betartsa. A hálaáldozat az Isten iránti hála megkülönböztetett
kifejezése volt. Ebben az áldozatban csak a kövérét kellett elégetni az oltáron;
míg egy bizonyos, megjelölt rész a papot illette, de a nagyobb részt vissza kellett adni az áldozat bemutatójának, hogy azt barátaival az áldozati ünnepségen
megegye. Így kellett minden szívet hálával és hittel a világ bűneit elvevő nagy
áldozatra irányítani.
Éli fiai ahelyett, hogy tudatában lettek volna a jelképes szolgálat ünnepélyességének, csak arra gondoltak, hogyan tehetik azt saját kívánságuk eszközévé. Az őket illető hálaáldozat részével nem elégedtek meg, hanem további részt
követeltek; s az évenkénti ünnepek alkalmával bemutatott eme áldozatok nagy
számát tekintve, ez alkalom volt a nép rovására történő meggazdagodásra. De
nemcsak többet kívántak a jogos résznél, hanem nem várták ki, hogy a kövérje Istennek való áldozatként elégjen. Ragaszkodtak ahhoz, hogy bármely nekik
tetsző részt kivehessék, és ha azt valaki visszautasította, megfenyegették, hogy
erőszakkal veszik el azt.
A papok e gonoszsága megfosztotta a szolgálatot annak szentségétől és ünnepélyes jelentőségétől, s így az emberek megutálták az Úrnak áldozatát. A nagy
jelképes áldozatot, amelyre előre kellett volna tekinteniük, többé nem ismerték
el. „Igen nagy volt azért az ifjaknak bűne az Úr előtt” (1Sám 2:17).
E hűtlen papok áthágták Isten törvényét. Szent hivatásukat gonosz, lealacsonyító cselekedetekkel gyalázták meg, és jelenlétükkel tovább folytatták Isten
Pátriárkák és próféták, 536-541. (Éli és fiai)
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sátorának megfertőzését. A nép közül sokan méltatlankodtak Hofni és Fineás
romlott magatartásuk miatt és nem mentek fel az imádkozás helyére. Így az Isten által elrendelt tiszteletet megvetették és elhanyagolták, mert az gonosz emberek bűnével társult; míg azoknak, akiknek szíve a bűnre hajlott, megerősödtek
bűneikben. Az istentelenség, a kicsapongó élet és a bálványimádás ijesztő méreteket öltött.
Éli nagyot hibázott, amikor megengedte fiainak a szent tisztségben való
szolgálatot. Azáltal, hogy mentegette tetteiket, elvakult lett bűneikkel szemben, végül elérték azt a határt, ahol fiai gonoszsága felett többé már nem lehetett szemet hunyni. A nép erőszakos tetteik miatt panaszkodott, és a főpap
igen szomorkodott és aggódott. Nem mert tovább hallgatni. Ám fiai mindig csak
önmagukra gondoltak, most sem törődtek senkivel. Látták atyjuk gyötrődését,
de kemény szívüket ez nem érintette. Szelíd intéseit meghallgatták, de semmi
hatással nem volt rájuk, nem változtatták meg gonosz magatartásukat, noha figyelmeztette őket bűnük következményeire. Ha Éli jogszerűen járt volna el gonosz fiaival, a papi tisztségtől fel kellett volna mentenie őket és halállal kellett
volna büntetnie. De attól félve, hogy így rájuk nyíltan szégyent és megvetést
hoz, megtartotta őket a legszentebb bizalmi állásban. Még mindig hagyta, hogy
romlottságukat Isten szent szolgálatával vegyítsék és az igazságra szégyent hozzanak, mely éveken át helyrehozhatatlan volt. De amikor Izrael bírája elhanyagolta munkáját, Isten kezébe vette ügyét.
„És eljöve Istennek embere Élihez, és monda néki: Így szól az Úr: Nem jelentettem-é ki magamat atyád házának, midőn Egyiptomban a Fáraó házában
valának? Én kiválasztám őt papnak Izráel minden nemzetségei közül magamnak,
hogy áldozzon az én oltáromon; hogy füstölőszert füstölögtessen, hogy az efódot előttem viselje; és atyád házára bíztam Izrael fiainak minden tüzes áldozatait. Miért tapossátok meg az én véresáldozatomat és ételáldozatomat, melyet
rendeltem e hajlékban? És te többre becsülöd fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izráel minden áldozatának elejével. Azért így szól
az Úr, Izráelnek Istene, jóllehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak
háza mindörökké én előttem jár; de most, azt mondja az Úr, távol legyen tőlem,
mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem
megutálnak, megutáltatnak [...] Támasztok azonban magamnak hűséges papot,
ki kedvem és akaratom szerint cselekszik; és építek néki állandó házat, és az én
felkentem előtt fog járni mindenkor” (1Sám 2:27-30.35).
Isten azt vetette Éli szemére, hogy fiait többre becsüli az Úrnál, mert inkább
tűrte, hogy az áldozat megvetés tárgyává legyen, semhogy fiait förtelmes gyakorlatukért megszégyenítse. Azok, akik gyermekeik iránti vak szeretetből eltűrik

130

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

önző kívánságaik kielégítését és Isten tekintélyét nem érvényesítik; nem mutatnak rá a bűnre és nem büntetik meg a gonoszt, azok gonosz gyermekeiket
jobban tisztelik Istennél. Inkább törődnek jó hírük védelmezésével, mint Isten
dicsőítésével. Inkább akarnak gyermekeiknek tetszeni, mint az Úrnak, megőrizvén Isten szolgálatát még a gonosz látszatától is.
Isten Élit, mint Izrael papját és bíráját felelőssé tette népének erkölcsi és vallási állapotáért, de felelőssé tette fiai jelleméért is. Meg kellett volna próbálnia
szelíd rendszabályokkal megfékezni a gonoszt, s ha ez nem segít, a rosszat a
legszigorúbb eszközökkel kellett volna elnyomnia. De azáltal, hogy a bűnt nem
ostorozta, és a bűnösök felett nem gyakorolt igazságot, magára vonta Isten ros�szallását. Nem lehetett ráhagyni Izrael tisztántartását. Azoknak, akiknek túl kevés a bátorságuk a rossz ostorozására, vagy közömbösségből, és kényelemszeretetből elhanyagolják családjuk vagy gyülekezetük tisztántartását, felelniük kell
majd mindazért a rosszért, ami kötelesség-mulasztásukból származik. Mi éppúgy felelősek vagyunk azokért a bűnökért, amelyeket szülői vagy lelkipásztori tekintélyünk latbavetésével megakadályozhattunk volna, mintha azokat magunk
követtük volna el.
Éli nem az Isten által adott elvek szerint irányította családját. Saját elgondolását követte. Mint túl gyönge apa, azt hitte fiairól, hogy gonosz hajlamaikat
majd kinövik. Ma is sokan követnek el hasonló hibát. Azt gondolják, jobb módot
tudnak gyermekeik nevelésére, mint amit Isten adott Igéjében. Hamis elképzeléseket dédelgetnek magukban és mentségül mondják: „Túl fiatal a büntetésre. Majd ha nagyobb lesz, megmagyarázom neki”. Ezáltal hagyják, hogy a rossz
megerősödjön és természetükké legyen. A gyermekek zabolázatlan hajlamokkal nőnek fel, s bennük olyan jellemtulajdonságok fejlődnek ki, amelyek átokká
lesznek egész életükön át.
Nincs nagyobb átok a családban, mint mikor a gyermeknek meghagyják saját
akaratát. Ha a szülők gyermekeik minden kívánságát teljesítik és megengednek
nekik olyan dolgokat, amelyekről jól tudják, hogy nem szolgálják javukat, a gyermekek hamarosan felhagynak szüleik iránti szeretettel, Isten és ember tekintélyének figyelembevételével és Sátán fogságába kerülnek. A család befolyása
kihat az egész társadalomra. Bomlasztó hatású, gonosz folyamatban csapódik
le, mely sérti a családot, a közösséget és a kormányzatot.
Éli befolyása tisztségénél fogva messze hatóbb volt, mintha csak közember
lett volna. Családi életét egész Izraelben utánozták. Hanyagságának romboló
eredménye otthonok ezreiben volt látható. Ha a gyermekek gonosz úton járhatnak, míg a szülők vallási téren tevékenykednek, akkor szégyent hoznak Isten
igazságára. Az otthon kereszténységének legfőbb próbaköve az a jellemtípus,
Pátriárkák és próféták, 536-541. (Éli és fiai)
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amelyet saját befolyása hoz létre. A cselekedetek minden hitvallásnál ékesebben beszélnek. Ha a vallás tanítói komolyan és kitartóan igyekeznének rendezett családi életre az Istenben való hit áldásainak bizonyságaként, de gyermekeik rossz kívánságai iránt engedékenyek, akkor úgy tesznek, mint Éli és Krisztus
ügyére szégyent, önmagukra és családjukra romlást hoznak. De bármilyen nagy
is legyen a szülői hűtlenség gonoszsága, az tízszeresen nagyobb azok családjában, akik a nép tanítására hivattak el. Ha elmulasztják ellenőrizni családjukat,
rossz példájukkal sokakat megtévesztenek. Vétkük annál nagyobb, amennyivel
felelősségteljesebb a tisztségük.
Áron házának azt ígérte Isten, hogy mindig előtte fog járni. De ez az ígéret
feltételhez volt kötve: magukat teljes szívből a szentély munkájára szentelik és
minden útjukban Istent tisztelik, nem szolgálván önmaguknak és nem követik
helytelen hajlamaikat. Élit és fiait az Úr megvizsgálta és szolgálatukra, magasztos papi tisztségükre teljesen méltatlannak találta őket. Isten kijelentette: „Távol
legyen tőlem”. Nem cselekedhette meg velük a jót, amit elgondolt, mert nem
tették meg a maguk részét.
A szent dolgokban szolgálók olyan példát kell mutassanak, hogy Istennel
szemben tiszteletet és Isten megbántása iránti félelmet keltsenek az emberek
szívében. Ha emberek „Krisztusért járván” felállnak, hogy szólják a népnek Isten kegyelmi és megbocsátó üzenetét, és szent tisztüket önző és érzéki vágyaik
kielégítésének palástjául használják fel, úgy a Sátán leghathatósabb eszközévé
válnak. Hofni és Fineás hasonlóan utálatossá tették az emberek előtt az Úrnak
áldozatát. Egy ideig titkolhatják útaik gonosz voltát, de amikor igazi jellemük kiderül, az emberek hite megrendül, ami gyakran a vallásban való bizalmuk megszűnését eredményezi. Bizalmatlanok lesznek mindenkivel szemben, aki az Isten
Igéjét tanítja. Krisztus igaz szolgájának üzenetét is kétkedve fogadják. A kérdés
állandóan ott lappang szívükben: Nem olyan-e ez is, mint akit annyira szentnek
tartottunk és rossznak találtuk? Így Isten szava is elveszíti erejét az emberek
szívében.
Élinek fiaihoz szóló dorgálása ünnepélyes és félelmes jelentőségű szavak, szavak, melyeket a szent dolgokban szolgálók mérlegeljenek. „Ha embertársa
ellen vétkezik, megítéli az Isten; de ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne
érette közbenjáró?” (1Sám 2:25). Ha bűnük csak embertársukat sértette volna
meg, a bíró büntetés kiszabásával, kártérítéssel azt jóvátehette volna és így a
bűnös bocsánatot nyer. Vagy ha nem teszik magukat vakmerő bűnben bűnössé,
akkor bűnért való áldozatot is lehetett volna hozni érettük. De a Legfenségesebb
papjaiként a bűnért való áldozat bemutatásában bűnük annyira összefonódott
szolgálatukkal, Isten művét a nép előtt annyira megszentségtelenítették, meg-
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vetették, hogy részükre semmi kiengesztelés nem volt elfogadható. Saját atyjuk, bár főpap volt, sem mert érettük közbenjárni: nem tudta őket a szent Isten
haragjától megvédeni. A bűnösök közül azok a legvétkesebbek, akik megvetést
hoznak azokra az eszközökre, amelyekkel a menny az ember megváltásáról gondoskodott: „[...] akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt” (Zsid 6:6).

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 542-552. (A FILISZTEUSOK ELVESZIK A
FRIGYLÁDÁT)
1 Sámuel 3-7.
Éli háza más üzenetet is kellett kapjon. Isten már semmit sem tudott a főpappal és fiaival közölni, mert bűneik vastag felhőként kizárták a Szentlélek jelenlétét. De a gonoszság közepette a gyermek Sámuel hűséges maradt a mennyhez,
és az Éli házának szóló ítélet üzenetének közlése a Fenséges prófétájaként Sámuel feladata volt.
„[ ...] abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, amikor Éli az ő szokott helyén aludt, (szemei
pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott), És az Úrnak szövétneke
még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek
ládája volt: Szólott az Úr Sámuelnek” (1Sám 3:1-4). Feltételezvén, hogy az az
Éli hangja, a gyermek a pap ágyához sietett szólván: „Ímhol vagyok, mert hívtál
engem.” A válasz ez volt: „Nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le.” Háromszor
szólította a hang Sámuelt, és ő háromszor hasonlóképpen válaszolt. És ekkor
Éli meggyőződött, hogy a titokzatos hívás Isten hangja. Az Úr elment választott
szolgája, az ősz hajú férfi mellett, hogy egy gyermekkel beszéljen. Ez magában is
keserű, de megérdemelt feddés volt Éli és háza számára.
Éli szívében nem volt sem irigység, sem féltékenység. Sámuelt utasította, ha
ismét szólítják, így feleljen: „[...] Szólj Uram, mert hallja a te szolgád” (1Sám
3:5.9). Amikor a hangot megint hallotta, így felelt: „Szólj, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 3:10). Annyira megijedt attól a gondolattól, hogy a hatalmas Isten
szól hozzá, hogy hirtelen nem jutott pontosan eszébe, amit Éli mondott neki.
„És monda az Úr Sámuelnek: Ímé én oly dolgot cselekszem Izráelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülök megcsendül bele. Azon a napon véghez
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viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen; megkezdem és elvégezem.
Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre, az álnokság
miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik vala utálatosokká magokat az ő
fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Annakokáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem
ételáldozattal” (1Sám 3:11-14).
Mielőtt Sámuel ezt az üzenetet kapta, „[...] még nem ismerte az Urat, mert
még nem jelentetett ki néki az Úrnak Igéje” (1Sám 3:7), azaz még nem ismerte
meg Isten kijelentésének ilyen közvetlen kinyilatkoztatását, amint az a prófétáknak megadatott. Az Úrnak az volt a célja, hogy nem várt módon nyilatkoztassa ki
magát, hogy Éli a gyermek meglepődése és kérdezősködése által hallhasson arról.
Sámuelt félelemmel és rettegéssel töltötte el a rábízott üzenet. Reggel szokása szerint kötelességét végezte, ám szívét nagy teher nyomta. Az Úr nem parancsolta meg, hogy feltárja a rettenetes vádat, ezért hallgatott, s lehetőleg kerülte az Élivel való találkozást. Remegett, nehogy egy kérdésével az isteni ítélet
kijelentésére kényszerítse őt az, akit szeretett és tisztelt. Éli bizonyos volt abban,
hogy az üzenet nagy bajt jövendöl neki és házának. Hívatta Sámuelt és felszólította, mondjon el híven mindent, amit az Úr kijelentett néki. Az ifjú engedelmeskedett és az agg férfiú mély alázattal hajolt meg e rettentő ítélet előtt. „[...] ő az
Úr” - mondta - „cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik” (1Sám 3:18).
Éli mégsem tanúsított igazi bűnbánatot. Beismerte bűnét, de nem hagyta
el azt. Az Úr évről-évre halogatta fenyegető ítéletét. Ez idő alatt sokat lehetett
volna tenni a múlt hibáinak rendezésére, de az idős főpap nem hozott hathatós
intézkedéseket a gonosz helyreigazítására, mely megfertőzte az Úr szentélyét
és Izraelben ezreket vezetett romlásba. Isten hosszútűrésére Hofni és Fineás
megkeményítette szívét és még merészebb lett a törvénytelenségben. A háza
feletti intő és feddő üzenetet Éli az egész nép előtt ismertette. E módon remélte bizonyos mértékben ellensúlyozni hanyagságát. De a figyelmeztetést sem a
nép, sem a papság nem vette figyelembe. A környező nemzetek népe is, akiknek
nem volt ismeretlen az Izraelben nyíltan gyakorolt gonoszság, egyre merészebbek lettek a bálványimádásban és a gonoszságban. Nem érezték bűneik büntethető voltát, mint ahogyan érezték volna, ha Izrael megőrzi becsületességét.
De a megtorlás napja egyre közeledett. Isten tekintélyét félretették, imádatát
elhanyagolták, így szükséges lett közbelépése neve tiszteletének fenntartására.
„[...] És kiméne Izráel a Filiszteusok ellen harcolni, és tábort járának ÉbenÉzernél, a Filiszteusok pedig tábort járának Áfekben” (1Sám 4:1). Az izraeliták
a hadjáratra Isten tanácsa, a főpap vagy a próféta hozzájárulása nélkül vállalkoztak. „És csatarendbe állának a Filiszteusok Izráel ellen, és megütközének,
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és megveretteték Izráel a Filiszteusok által, és levágának a harcmezőn mintegy
négyezer embert” (1Sám 4:2),. Amint az összeomlott és elcsüggedt hadsereg
visszatért táborába „[...] mondának Izrael vénei: Vajon miért vert meg minket
ma az Úr a Filiszteusok előtt?” A nemzet érett volt Isten ítéletére, de mégsem
látta, hogy saját bűne okozta a borzasztó szerencsétlenséget. „[...] Hozzuk el
magunkhoz az Úr frigyládáját Silóból” - mondták - „hogy jöjjön közénk az Úr, és
szabadítson meg ellenségeink kezéből” (1Sám 4:3). Az Úr nem adott parancsot
vagy engedélyt a láda táborba vitelére. Mégis az Izraeliták biztosra vették a győzelmet és nagy üdvrivalgásba törtek ki, amikor Éli fiai azt a táborba vitték.
A filiszteusok úgy néztek a ládára, mint Izrael Istenére. Minden hatalmas tettet, amelyet népéért tett Jehova, a ládának tulajdonítottak. Ezért, amikor az izraeliták örömkiáltásait hallották a láda közeledtével, azt mondták: „[...] Micsoda
nagy rivalgás hangja ez a zsidók táborában? És mikor megtudták, hogy az Úrnak
ládája érkezett a táborba, megfélemlének a Filiszteusok, mert mondának: Isten a
táborba jött! És mondának: Jaj nékünk! mert nem történt ilyen soha azelőtt. Jaj
nékünk! Kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek kezéből? Ez az
az Isten, aki Egyiptomot mindenféle csapással sújtotta a pusztában. Legyetek bátrak és legyetek férfiak, Filiszteusok! hogy ne kelljen szolgálnotok a zsidóknak, mint
ahogy ők szolgáltak néktek. Azért legyetek férfiak, és harcoljatok!” (1Sám 4:6-9).
A filiszteusok heves támadást indítottak, Izrael nagy veszteséggel vereséget
szenvedett. Harmincezer ember feküdt holtan a csatatéren, és Isten ládáját elvették. Éli két fia, annak védelmező harcában esett el. Ismét bizonyság az eljövendő nemzedék számára, hogy Isten választott népének bűne nem marad
büntetlenül. Minél nagyobb Isten akaratának ismerete, annál nagyobb azoknak
bűne, akik azt semmibe veszik.
A legnagyobb szerencsétlenség tört Izraelre. Isten ládája zsákmányként az
ellenség birtokába került. Isten dicsősége valóban eltávozott Izraeltől, amikor
Jehova állandó jelenlétének és hatalmának jelképét elvették tőlük. A szent ládához kapcsolódott Isten hűségének és hatalmának legcsodálatosabb kinyilatkoztatása. Bárhol jelent az meg, csodálatos győzelmet arattak, mert az arany
kérubok szárnyai és Isten jelenlétének kimondhatatlan dicsősége árnyékolta be,
a fenséges Isten látható jelképe nyugodott meg fölötte a szentek szentjében. De
most nem hozott győzelmet. Ez alkalommal nem bizonyult védelemnek, és ezért
egész Izrael gyászolt.
Nem ismerték fel: hitük csak névleges hit, amely elveszítette erejét, hogy
Istennel együtt uralkodjék. Isten törvénye - amit a láda tartalmazott - szintén
jelenlétének jelképe volt, de ők a törvényt megvetették, követelményeit semmibe vették és az Úr Lelkét megszomorították. Amikor a nép engedelmeskedett
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a szent előírásoknak, az Úr velük volt és Isten hatalma munkálkodott érettük. De
amikor a ládára tekintettek és nem társították azt Istennel, sem nem tisztelték
kinyilatkoztatott akaratát a törvény iránti engedelmességgel, annak értéke nem
volt több egy mindennapi ládánál. Úgy tekintettek a ládára, mint a bálványimádó nemzetek isteneikre; mintha az önmagában hordozná a hatalom és megváltás elemeit. Áthágták a törvényt, amit tartalmazott. A láda nagy tisztelete
szertartásosságra, képmutatásra és bálványozásra vezetett. Bűnük elválasztotta
őket Istentől és ő nem tudott addig győzelmet adni, amíg meg nem bánták és el
nem hagyták azt.
Nem volt elég, hogy a láda és a szentély Izrael népe között volt. Az sem volt
elég, hogy a papok áldozatot mutattak be, és hogy a népet Isten gyermekeinek
nevezték. Az Úr nem tekint azok kérésére, akik szívükben bűnt dédelgetnek;
meg van írva: „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos” (Péld 28:9).
Amikor a hadsereg harcba vonult, a vak és öreg Éli visszamaradt Silóban.
Aggódó balsejtelemmel várta a küzdelem eredményét, „[...] szíve rettegésben
volt az Isten ládája miatt” (1Sám 4:13). A sátor kapuján kívül foglalta el helyét,
a főút mellett ült nap mint nap aggódva, várva a hírnök érkezését a csatatérről.
Végre a hadseregből egy benjaminita „[...] ruháit megszaggatván és port
hintvén a fejére” (1Sám 4:12) sietve jött a városba vezető meredek úton. Elhaladva a koros férfi előtt, besietett a városba és a kíváncsi tömegnek ismételgette
a vereség és a veszteség híreit.
A siránkozás és jajveszékelés hangjai eljutottak a sátor mellett őrködőhöz. A
hírnököt hozzávitték és az azt mondta Élinek: „[...] Megfutamodék Izrael a Filiszteusok előtt, és igen nagy veszteség lőn a népben, és a te két fiad is meghalt,
Hofni és Fineás” (1Sám 4:17). Éli mindezt el tudta viselni, bármily rettenetes is
volt, mert ezt várta. De amikor a követ hozzátette, hogy „[...] az Isten ládáját is
elvették” (1Sám 4:17), kimondhatatlan félelem lett úrrá rajta. A gondolat, hogy
bűne Istent annyira megszégyenítette, hogy visszavonta jelenlétét Izraeltől,
több volt, mint amennyit elviselhetett. Ereje elhagyta, hátraesett, „[...] nyakát
szegte és meghala” (1Sám 4:18).
Fineás felesége, férje istentelensége ellenére is istenfélő asszony volt. Apósának és férjének halála, de mindenekfölött az a borzasztó hír, hogy Isten ládáját elvették, halálát okozta. Érezte, elveszett Izrael utolsó reménye; és e rémes
pillanatokban született gyermeket „Ikábódnak”, „dicstelen”-nek nevezte; utolsó
leheletével is e szomorú szavakat suttogta ajka: „[...] Oda van Izráel dicsősége,
mert elvétetett az Isten ládája” (1Sám 4:21-22).
Az Úr nem vetette el teljesen népét és nem szenvedte el sokáig a pogányok
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diadalmaskodását. A filiszteusokat eszközként használta fel Izrael megbüntetésére, a frigyládát pedig a filiszteusokéra. A múltban Isten jelenléte kísérte azt,
hogy engedelmes népének ereje és dicsősége legyen. E láthatatlan jelenlét még
mindig kísérte, mert rémületet és romlást hozott szent törvénye áthágóira. Az
Úr gyakran felhasználja legelkeseredettebb ellenségeit elhívott népe hűtlenségének megbüntetésére. A gonoszok ujjonghatnak egy ideig, amint látják Izrael
szenvedését a fenyítés alatt, de eljön az idő, amikor nékik is szembe kell nézni a
szent, bűngyűlölő Isten ítéletével. Mindenütt, ahol dédelgetik a bűnt, gyorsan és
kikerülhetetlenül bekövetkezik az isteni ítélet.
A filiszteusok a frigyládát diadalmenetben vitték öt fővárosuk egyikébe, Asdódba, és elhelyezték Dágon istenük templomában. Azt hitték, a frigyládát kísérő hatalom az övék, s ha az Dágon hatalmával egyesül, legyőzhetetlenné teszi
őket. De amikor másnap beléptek a templomba, megdöbbentő látvány tárult
szemük elé. Dágon arcra esett a földön Jehova ládája előtt. Tisztelettel emelték
fel a papok a bálványt és visszatették helyére. De a következő reggel furcsán
megcsonkítva ismét a földön fekve találták a láda előtt. E bálvány felső része
emberhez, alsó teste halhoz hasonlított. Most az a része, amely emberhez hasonlított, le volt ütve és csak a hal teste maradt meg. A papok és a nép igen
megrémültek. E titokzatos esetet rossz előjelnek vették. A maguk és bálványuk
pusztulását sejtették a héberek Istene előtt. A ládát eltávolították a templomukból és egy épületben helyezték el.
Aggasztó és végzetes betegség lepte meg Asdód lakosságát. Visszaemlékezve
a csapásokra, amelyeket Izrael Istene Egyiptomra kirótt, a nép szenvedéseit a
közöttük lévő láda jelenlétének tulajdonította. Elhatározták, hogy Gáthba szállítják. De a csapás oda is követte. Ezért a város lakói tovább szállították Ekronba.
Itt a nép már előre rémülettel fogadta, kiáltván: „[...] Reám hozták Izráel Istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet” (1Sám 5:10). Amint azt
Gáth és Asdód népe tette, ők is isteneikhez fordultak segítségért; de romboló
munkája tovább folytatódott, míg nyomorúságukban: „[...] a város jajkiáltása
felhatott az égig” (1Sám 5:12). Minthogy nem merték a ládát az emberek között
tovább tartani, azért nyílt mezőn helyezték el. Itt az egerek csapása következett,
amely elárasztotta a földet és elpusztította a föld termését úgy a raktárakban,
mint a mezőn. A borzasztó betegség és éhség teljes pusztulással fenyegette a
nemzetet.
A láda hét hónapig maradt Filiszteában, és ez idő alatt az izraeliták semmi
erőfeszítést sem tettek visszaszerzésére. A filiszteusok pedig, amennyire meg
akarták azt szerezni, most annyira igyekeztek szabadulni jelenlététől, mert ahelyett, hogy erőforrás lett volna, nagy teherré és átokká vált. Csakhogy nem tudPátriárkák és Próféták, 542-552. (A filiszteusok elveszik a frigyládát)
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ták, mitévők legyenek, mert ahová a láda ment, oda követte azt Isten ítélete
is. A nép a papokhoz, jósokhoz és a nemzet fejedelmeihez fordult: „[...] Mit tegyünk az Úrnak ládájával? Mondjátok meg nékünk, mi módon küldjük haza?”
Tanácsolták nékik, vétekért való drága áldozattal küldjék vissza. A főpapok azt
mondták: „[...] akkor meggyógyultok, és megtudjátok, miért nem távozik el az ő
keze rólatok” (1Sám 6:3).
A pogányoknak az volt a szokásuk, hogy a csapás eltávolítása céljából aranyból, ezüstből vagy más anyagból megformálták a pusztítást okozónak, vagy annak a tárgynak, testrésznek képét, amit az különösen érintett. Ezt azután oszlopra vagy valamely feltűnő helyre tették és feltételezték, az hatásos védelem
az így megjelenített gonosz ellen. A pogány népeknél még ma is létezik hasonló
gyakorlat. Ha valaki beteg és bálvány templomba megy gyógyulásért, magával
viszi a beteg rész alakját, amit istenének áldozatként ajánl fel.
A fennálló babonával összhangban a filiszteusok urai utasították a népet, készítsenek képmásokat a csapásokról. „[...] A filiszteusok fejedelmeinek száma
szerint öt fekélyforma arany és öt arany egér, mert” - mondták - „ugyanazon
csapás van mindeneken, a ti fejedelmeiteken is” (1Sám 6:4).
E bölcs férfiak felismerték a ládát kísérő titokzatos hatalmat, amelynek feltartóztatására már nem volt bölcsességük. De mégsem tanácsolták a népet:
forduljanak el bálványaiktól és szolgálják az Urat. Még mindig gyűlölték Izrael
Istenét, noha nyomasztó ítéletekkel kényszerültek tekintélyének alávetni magukat. A bűnösök meggyőződhetnek Isten ítéletei által: hiábavaló ellene küzdeni.
Kényszerülhetnek, hogy alávessék magukat hatalmának, miközben szívükben
felügyelete ellen lázadnak. Az ilyen engedelmesség nem menti meg a bűnöst.
Előbb a szívet kell Istennek átadni - kegyelem által néki alávetni -, hogy az ember
bűnbánatát elfogadhassa.
Mily hosszútűrő Isten a gonoszok iránt! A bálványimádó filiszteusok és pártütő izraeliták egyformán élvezték gondviselésének ajándékait. A kegyelem tanújelének ezrei hullottak eredménytelenül csendben a hálátlan lázadó férfiak
ösvényére. Minden áldás az adományozóról beszélt nékik, de ők közömbösek
maradtak szeretete iránt. Isten türelme nagyon nagy volt az ember fiaihoz, de
amikor konokan ellenálltak, bűneikben kitartottak, visszavonta tőlük oltalmazó
kezét. Vonakodtak a természet műveiben, az Ige figyelmeztetéseiben, tanácsaiban és feddéseiben megnyilatkozó Isten szavára hallgatni, és így kénytelen volt
ítélet által szólni hozzájuk.
Voltak a filiszteusok között, akik ellenezték a frigyláda hazaszállítását. Izrael
Istene hatalmának ilyen elismerése megalázó a büszke Filiszteának. De a papok és jövendőmondók figyelmeztették a népet: nehogy utánozzák a fáraó és az
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egyiptomiak makacsságát és így önmagukra még nagyobb nyomorúságot hozzanak. Mindenki által elfogadott tervet terjesztettek most elő, és azt azonnal
végrehajtották. A ládát a vétekért való arany áldozattal új szekérre tették, így
kizárták a szennyeződés minden veszélyét. A szekér elé két tehenet fogtak, melyeken még sohasem volt járom. Borjaikat otthon tartották, a teheneket pedig
szabadjára engedték, hadd menjenek, amerre akarnak. Ha a láda a léviták legközelebbi városának, Béth-Semesnek útján visszatér Izraelhez, a filiszteusok ezt
annak jeleként fogadják, hogy Izrael Istene szerezte nekik ezt a nagy bajt. „[...]
ha pedig nem, akkor megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott minket, hanem csak
véletlen volt az, ami velünk történt” (1Sám 6:9).
A tehenek, miután szabadon engedték őket, elfordultak borjaiktól és bőgve
egyenesen Béth-Semes felé vették útjukat. A türelmes állatok emberi kéz vezetése nélkül haladtak útjukon. De Isten jelenléte kísérte a ládát, s így egyenesen
és biztosan ment kitűzött célja felé.
Éppen búzaaratás volt, s a béth-semesi férfiak a völgyben arattak. „[...] és
felemelvén szemeiket, meglátták a ládát: és örvendezének, hogy látták. A szekér
pedig eljutott a Béth-Semesből való Józsua mezejére, és ott megállott. Vala pedig ott egy nagy kő, és felvagdalták a szekér fáit és a teheneket megáldozták az
Úrnak egészen égőáldozatul” (1Sám 6:13-14). A filiszteus fejedelmek pedig, akik
a ládát „Béth-Semes határáig” követték, látva a fogadtatást, visszatértek Ekronba. A csapás megszűnt és ők meggyőződhettek arról, hogy az Izrael Istenének
ítélete volt.
A béth-semesi férfiak hamar elterjesztették a hírt, hogy a láda birtokukban
van, a nép pedig összesereglett az egész környékről, hogy üdvözölje annak vis�szatértét. Azután elhelyezték arra a kőre, amely előbb oltárként szolgált, és előtte az Úrnak további áldozatot mutattak be. Ha az áldozók akkor beismerték volna bűneiket, Isten rájuk bocsátotta volna áldását. De nem követték hűségesen
törvényét; és amíg jó jelként a láda visszatértén örvendeztek, annak szentségét nem értették meg igazán. Ahelyett, hogy megfelelő helyet készítettek volna
számára, megengedték, hogy ott maradjon a gabonaföldön. És amint tovább
szemlélték a szent ládást és annak csodálatos visszatérési módjáról beszélgettek, találgatni kezdték, miben rejlik különös ereje? Végül győzött kíváncsiságuk
és felnyitották annak fedelét.
Az egész Izraelt arra tanították, hogy a ládára félelemmel és tisztelettel tekintsen. Amikor parancsot kaptak a szállításra, a lévitáknak sem volt szabad
megnézni azt. Csak egyszer egy évben a főpapnak volt megengedve, hogy láthassa. Még a pogány filiszteusok sem merték a fedelét elmozdítani. A menny
angyalai láthatatlanul minden útján elkísérték. Béth-Semesnél a népnek tisztePátriárkák és Próféták, 542-552. (A filiszteusok elveszik a frigyládát)
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letlen merészségéért bűnhődnie kellett. Sokan azonnal meghaltak.
A túlélőket ez az ítélet nem késztette bűnbánatra, hanem csak titokzatos félelemmel tekintettek a ládára. Igyekeztek megszabadulni annak jelenlététől, de
nem merték elmozdítani. Üzenetet küldtek Kirjáth-Jeárim lakosainak, meghívván őket, vigyék el azt. E helyiség férfiai nagy örömmel üdvözölték a szent ládát.
Tudták, hogy Isten kegyelmének záloga az engedelmesek és hűségesek számára.
Ünnepélyes örömmel vitték városukba és helyezték el azt a lévita Abinádáb házában, aki Eleázár fiát jelölte ki annak gondviselésére. Évekig ottmaradt.
Amióta az Úr először jelentette ki magát Anna fiának, Sámuel prófétai elhívását az egész nemzet elismerte. Az Éli házának szóló isteni figyelmeztetés
hűséges átadása által - bármilyen félelmes és megpróbáltató volt e kötelessége,
- Sámuel bizonyságát adta Jehova hírnökekénti hűségének. „[...] az Úr vala ővele
és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott vala esni. És megtudá egész Izráel
Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett” (1Sám 3:19-20).
Az izraeliták, mint nemzet, megmaradtak istentelenségük és bálványimádásuk állapotában, és büntetésképpen a filiszteusok uralma alá kerültek. Ez idő
alatt Sámuel bejárta az ország városait és falvait, hogy a nép szívét atyái Istenéhez fordítsa; és ez az igyekezete nem maradt eredménytelen. Miután húsz
évig szenvedtek ellenségeik elnyomása alatt, Izrael „[...] síránkozék az Úr után”
(1Sám 7:2). Sámuel azt tanácsolta nékik: „[...] Ha ti teljes szívetekből megtértek
az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok: akkor megszabadít titeket
a Filiszteusok kezéből” (1Sám 7:3). A gyakorlati kegyességet és a szívbeli vallást
tanították Sámuel napjaiban, amit Krisztus is tanított, amikor a földön járt. Krisztus kegyelme nélkül a vallás külső formája értéktelen volt a régi Izrael számára.
Ugyanígy értéktelen a modern Izraelnek is.
Ma is szükséges az igazi, szívbeli vallás újjáéledése, amit az ősi Izrael tapasztalt. Bűnbánat az első lépés, amit meg kell tennie annak, aki vissza akar térni
Istenhez. Ezt senki sem teheti meg a másik helyett. Személyesen kell megalázni
lelkünket Isten előtt és elvetni bálványainkat. Ha mindazt megtettük, amit tehetünk, az Úr kijelenti nekünk üdvösségét.
A törzsek fejedelmeinek együttműködésével nagy gyülekezet jött létre Mispában. Itt ünnepélyes böjtöt tartottak. A nép mélyen megalázkodott Isten előtt
és beismerte bűneit. Elhatározásuk jeléül, hogy a hallott oktatásnak engedelmeskednek, Sámuelt beiktatták bírói tisztébe.
A filiszteusok ezt az összejövetelt haditanácskozásként értelmezték. Elindultak, hogy az izraelitákat szétszórják, még mielőtt terveiket megvalósítanák. Közeledésük híre nagy rémületet keltett Izraelben. A nép így könyörgött Sámuel-
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nek: „[...] Ne szűnjél meg érettünk könyörögni az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy
szabadítson meg minket a Filiszteusok kezéből” (1Sám 7:8).
Amíg Sámuel égőáldozati bárány bemutatásán tevékenykedett, a filiszteusok
harcra vonultak fel. Ekkor a Mindenható, aki leszállt a Sínai hegyre tűz, füst és
mennydörgés közepette, aki szétválasztotta a Vörös-tengert, és aki utat készített a Jordánon keresztül, Izrael gyermekeinek ismét kinyilatkoztatta hatalmát.
A közelgő sereg felett hatalmas vihar tört ki, és a földet beborította a harcosok
holtteste.
Az Izraeliták reménységtől és félelemtől remegve, néma tisztelettel álltak. És
amikor ellenségük vereségét látták, tudták, Isten elfogadta bűnbánatukat. Noha
nem voltak felkészülve a harcra, megragadták a megvert filiszteusok fegyvereit
és elűzték a menekülőket egészen „Bethkáron alól”. Ezt a fényes győzelmet az
Izraeliták ugyanazon a csatatéren aratták, ahol húsz évvel azelőtt a filiszteusoktól vereséget szenvedtek, papjaikat levágták és Isten ládáját elvették. A nemzeteknek éppúgy mint az egyéneknek az Isten iránti engedelmesség ösvénye a
biztonság és boldogság útja, míg annak áthágása szerencsétlenséghez és vereséghez vezet. A filiszteusok most olyan tökéletes vereséget szenvedtek, hogy az
Izraeltől elvett erődítményeket visszaadták és évekig nem támadták meg őket.
Más nemzetek követték a példát, és az izraeliták békében élhettek Sámuel kormányzásának végéig.
Hogy ezt az eseményt soha ne felejtsék el, Sámuel emlékkövet állított fel
Mispa és Sén között. „Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig
megsegített minket az Úr!” (1Sám 7:12).

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET, 516-517. (A MŰ HELYZETE BATTLE
CREEKEN)
Sok Battle Creekre költözött testvér nem terheket hordozni jöttek. Nem
azért, mert különösebben szívükön viselnék az itteni mű jólétét, hanem a maguk érdekében, mivel előnyhöz szeretnének jutni. Biztosítani remélik az intézményekből származó előnyöket de anélkül, hogy bármi felelősséget vállalnának.
Némelyik Battle Creeken élő testvérünk, hogy magukat segítsék előnyhöz,
önzésben, sőt, csalásban vétkeztek, mikor a távolról érkezett testvéreinkkel bánnak. Ha előnyre lehet szert tenni, az intézményeinket illetné, s nem akik ujjal
sem mozdították az intézmények fölépítéséért, s csak önző szemszögből érdekBizonyságtételek, 4. kötet, 516-517. (A mű helyzete Battle Creeken)
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lődnek irántuk. Sokan nem jelentenek erőtöbbletet a gyülekezet számára. Olyan
a szívük, mint Kóré, Dátán és Abirárné: s ha kedvezőbb alkalom kínálkozna, a
három gonosz férfi példáját követnék. Igaz, hogy csaló ügyletelésük talán rejtve
lehet legtöbb testvérünk előtt; Isten mégis megjegyzi eljárásukat s végül cselekedeteik szerint jutalmazza meg őket.
Némely régóta Battle Creeken élő testvér, akiknek felelős férfiaknak kellene
már lenniük, csupán névleg töltenek be bizalmi állásokat. Bár őket tették meg
intézményeink gondnokaivá, viselkedésük bizonyítja, hogy nem viselik szívükön
föladatukat és terhét sem hordozzák. Magukra összpontosulnak gondolataik.
Ha munkájukról ítélnénk meg őket, arra a következtetésre jutnánk, hogy túl becsesnek tartják képességeiket, hogy Isten eszközeire pazarolják, hacsak világi
előnyökhöz nem jutnak ezzel. Elmulasztják az erőd őrzését, nem mert képtelenek rá, hanem mert magukkal gondolók, mert elégedetten ringatják álomba
magukat az érzéki biztonság bölcsőjében.
Akik a maguknak élést, maguknak kedvezést teszik életük céljává, ne maradjanak e fontos őrhelyen. Nincs joguk ott lenni; hiszen elállják Isten munkájának
útját. Akik elhanyagolják az Úr szegényeit, s nem tartják felelősnek magukat
az özvegyért és apátlan árváért, nem téve szívügyükké ezek ügyét, s nem fáradoznak, hogy igazság s egyenlőség uralkodjék ember s ember közt azok abban
bűnösök, hogy szentjei személyében Krisztust hanyagoljak el, mert amiről nem
tudnak, nem kutatják ki. Nem éreznek felelősséget, es nem törekednek fönntartani, ami helyes. Ha nem tanúsítjuk a leglelkiismeretesebb éberséget ci munka
nagy szívénél, hogy megóvjuk a mű érdekeit, akkor a gyülekezet olyan romlott
lesz, mint a többi felekezet.
A Battle Creeken élőknek félelmetes elszámolást kell majd tartaniuk Istennel,
ha gyűlöletet táplálnak testvérük iránt. Riasztó tény, hogy közöny, álmosság és
fásultság jellemez felelős tisztségeket betöltőket, s egyre növekszik a kevélység
és Isten Lelke figyelmeztetéseinek ijesztő semmibevevése. Sorra letörik a korlátokat, melyeket Isten helyezett köré. Akik vallják, hogy Isten milyen úton vezette népét a múltban, ahelyett, hogy a régi ösvények után kérdezősködnének
és megvédelmeznék álláspontunkat, mint különleges népét, a világgal öltenek
kart. A legriasztóbb ez ügyben, hogy nem hallatszanak figyelmeztető hangok tiltakozón, kérlelőn és intőn. Isten népe mintha megvakult volna, míg a gyülekezet
gyorsan csúszik le a világiasság ösvényein.
Isten nem kívánja, hogy esetlen, nehéz fölfogású emberek őrködjenek intézményei és gyülekezetének jóléte fölött: hanem élettel teli, tevékenyembereket
kíván – akikben van rátermettség, gyors észjárás, akiknek van szeme, s nyitva is
tartják, hogy lássanak, és olyan szíve, mely fogékonya Szentlélek benyomásai
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iránt. Az Úr szigorúan felelősnek tartja őket, hogy őrködjenek ügyének érdekei
fölött Battle Creeken.
Battle Creeken némelyek sosem vetették teljesen alá magukat az intésnek,
hanem a maguk választotta fényt követik. Ezek mindig többé-kevésbé azok ellen
foglaltak állást, akik kiálltak védeni, ami helyes, és inteni a helytelent. Befolyásuk nagyon rossz az ideköltözöttekre, akik náluk albérlők, vagy náluk étkeznek.
Az újonnan jöttek fejét gyanakvással, kétségekkel töltik meg Isten Lelkének bizonyságtételei felöl. A bizonyságtételeket félremagyarázzák; s ahelyett, hogy
arra vezetnének embereket, hogy szenteljék magukat Istennek, és hallgassanak
a gyülekezet szavára, önfejűségre tanítják őket, hogy mit se törődjenek mások
nézeteivel és véleményével. Ezek hatása titokban működik. Némelyek nem értik
meg, hogy mennyire ártanak; de mert maguk is megszenteletlenek, kevélyek
és lázadók, így másokat is a rossz útra terelnek. Eme megszenteletlenektől mások is mérgezett légkört szívnak. Lelkek vére tapad ruhájukra, s Krisztus így fog
szólni hozzájuk a végső elszámolás napján: „Távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”
Meg fognak lepődni, az bizonyos, noha állítólag keresztény életük félrevezetés
és csalás volt.
Ha Battle Creeken mindenki igazán kiállna az Isten küldte fény mellett, ha
hűségesen a gyülekezet javát tartanák szem előtt, ha átéreznék a lelkek értékét, akikért Krisztus meghalt, akkor más légkört terjesztenének. De itt látjuk újra
végbemenni Izráel gyermekeinek élményét. Mikor a nép a Sínai hegye előtt állt,
Isten hangjára hallgatva, Isten szent jelenléte annyira megreszkettette a hegyet,
hogy rémülten futottak el, és ezt kiáltották Mózesnak: „Te beszélj hozzánk, és
meghallgatunk. Isten ne szóljon hozzánk, nehogy meghaljunk.” Majd ott a hegy
előtt ünnepélyesen szövetséget fogadtak Istennel, de alig szűnt meg a men�nydörgés, a harsonaszó és az Úr szava, máris bálvány előtt hajtottak térdet. Az
Úr elhívta vezetőjüket, Mózest a látókörükből, sűrű felhő vette őt körül, és úgy
beszélt Istennel.
Mózes munkatársa, akit távollétében a nép vezetésével bízott meg, hallotta,
hogy panaszkodnak, amiért Mózes magukra hagyta őket, s annak az óhajnak adtak kifejezést, hogy visszatérjenek Egyiptomba; Mózes munkatársa, attól tartva,
hogy megharagítja a népet, hallgatott. Nem szállt bátran síkra Istenért, hanem,
hogy a nép kedvében járjon, aranyborjút önttetett. Ami a gonoszság lábra kapását illette, olyan volt Áron, mintha meggárgyult volna. Mi kor az első lázadó szó
elhangzott. Áron elhallgattathatta volna; de annyira féli megharagítani a népet,
hogy csatlakozott hozzájuk, és végül arra is rávették, hogy arany borjút öntsön
nekik, hogy imádják.
Az igehirdetők legyenek meg bízható őrök. Ismerjék föl a rosszat, s figyelmezBizonyságtételek, 4. kötet, 516-517. (A mű helyzete Battle Creeken)
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tessék a népet Folyvást népünk elé kell tárni) és szájukba rágni veszedelmeiket.
A Timóteushoz intézett fölszólítás ez volt: „Ints, kérj, buzdíts, nagy türelemmel
és hozzáértéssel”
Battle Creeken olyan házasságok jöttek létre, melyekhez Istennek semmi
köze. Egyes esetekben rosszul illő párok házasodtak össze, másokban pedig
éretlenek. Krisztus figyelmeztetett, hogy ilyen állapotok uralkodnak majd második eljövetele előtt. Az utolsó idők egyik jelét alkotta ez. Hasonló állapotok
uralkodtak az özönvíz előtt. Az emberek gondolkodását elbűvölte a házasodás
tárgya. Mikor ekkora a bizonytalanság, s ekkora a veszély, nincs okunk ünneplést
rendeznünk, pompát kifejtenünk, még ha a felek jól össze is illenek; de ezt majd
csak az idő deríti ki.
Akik hitújítónak vallják magukat, s hogy szerény életet folytatnak, ha a világi
gazdagok szokásait és divatjait majmolják. ez szégyent hoz hitünkre. Isten néhánynak figyelmeztetést küldött, de megállította-e ez őket? Dehogy állította;
nem félték Istent, mert Sátán elbűvölő hatalma volt rajtuk. S némelyek Batlle
Creeken rávették e szegény megháborodottakat, hogy a maguk belátását kövessék, holott ezzel hasznavehetőségüket nyomorították meg, másrészt Isten
nemtetszését váltották ki.
Isten azt akarja, hogy az emberek ápolják az erős jellemet. A minden rendszerrel megalkuvó helyezkedők nem nyernek idővel gazdag jutalmat. Az Úr azt
akarja, hogy a művében fáradozók legyenek éles eszű, gyors felfogású emberek.
Legyenek mértékletesek a táplálkozásban. Asztalukon ne találjanak helyet nehéz és fényűző ételek; s mikor szüntelen igénybevétel terheli agyukat és alig végeznek testmozgást, egyszerű ételekből is keveset fogyasszanak. Dániel világos
gondolkodása, szándéka szilárdsága, tanuláshoz szükséges szellemi képessége
javarészt imaélettel egybekötött egyszerű táplálkozásának volt köszönhető.
Éli jó, tiszta erkölcsű ember volt; de nagyon elnéző, nagyon engedékeny.
Isten nemtetszését váltotta ki, mert nem erősítette meg jellemének gyönge
pontjait. Senkit sem akart megbántani, nem volt benne erkölcsi bátorság, hogy
megrója és megintse a bűnt. Két fia alávaló ember volt; ő mégsem távolította
el őket tisztségükből. Fiai megszentségtelenítették Isten házát. Éli tudott róla,
bánkódott is nagyon miatta, mert a tisztaságot és szent életet szerette; de nem
volt benne erkölcsi erő elnyomni a gonoszságot. Szerette a békét, az egyetértést, így egyre érzéktelenebb lett a tisztátalansággal és bűnnel szemben. Ezért
a nagy Isten a maga kezébe veszi az ügyeket. Mikor él gyermek közvetítésével
utoléri a megrovás, akkor elfogadja, hiszen tudta, hogy ezt érdemli. Nem neheztel Samuelre, Isten hírnökére, szereti a gyermeket, mint azelőtt, hanem magát
kárhoztatja.
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Éli két gonosz fia elesett a harcon. Éli el tudta visel ni a hírt, hogy két fiát levágták, de annak hírét nem, hogy Isten szekrényét zsákmányul ejtették., Tudta,
hogy bűne végül is megfosztotta Izráelt erejétől és dicsőségétől, mivel nem állt
ki az mellett, ami helyes, s mert nem fékezte meg a helytelent Halálos sápadtság
lepte el arcát, hányat vágódott, és meghalt.
Mily csodás tanítás rejlik ebben a szülők, gyámok, s az Isten szolgálatában fáradozók számára. Mikor nem állítják meg, nem szállnak szembe a létező rosszal,
mert az embernek túl kevés a bátorsága, hogy megdorgálja a helytelenséget,
vagy, mert nem viseli szívén eléggé a dolgokat, vagy túl lusták latba vetni erejüket, hogy megtisztítsak a családot, vagy Isten gyülekezetét, akkor ők felelősek a
kötelességük elhanyagolásából fakadó rosszért Olyan felelősek vagyunk a gonoszért, amit másokban megakadályozhattunk volna, intéssel, figyelmeztetéssel, a
szülő vagy a lelkipásztor tekintélyének latba vetésével, mintha mi magunk követtük volna el azokat.
Élinek először enyhe eszközökkel kellett volna megkísérelni, hogy féken tartsa a gonoszságot; de ha így nem ért célt, szigorúbb lépésekkel kellett volna megállítani a helytelenséget. Isten becsületét szentnek kell megőriznünk, még ha
legközelebbi családtagunktól foszt is meg, A máskülönben tehetséges emberben egyetlen hiba meg tudja semmisíteni mai hasznavehetőségét, s odahathat,
hogy az Isten napján e nemszeretem szavakat kelljen hallania: „Takarodj tőlem,
te gonosztevő,”
Éli gyöngéd, szeretettel teljes és nyájas volt, s igazán szívén viselte Isten szolgálatát és ügyének jólétét. Hatalmasan tudott imádkozni. Ö maga sosem lázadt
föl Isten ellen. Mégis hiányosság élt benne; nem lakott benne jellemerő, hogy
megintse a gonoszságot, és igazságot szolgáltasson a bűnös ellen, úgy, hogy Isten megbízhatott volna benne, hogy tisztán tartsa meg Izráelt. Nem adta hitéhez a bátorságot és erőt, hogy kellő időben és helyen nemet mondjon. A bűn
bűn; az igaz tett pedig igaz tett Hallassuk hát harsonánkkal a figyelmeztetést.
Félelmetesen gonosz korban élünk, Isten tisztelete romlottá válik, ha nincsenek
igen éberek a kötelesség összes őrhelyén. Nem annak ideje most, hogy bárki belemerüljön az önző, könnyű életbe, Egyetlen Isten által kiejtett szót sem szabad
a földre esni hagynunk.
Bár Battle Creeken némelyek állítólag hittek a bizonyságtételeknek, mégis
lábuk alá taposták azokat. Nagyon kevesen olvassák figyelmesen; igen kevesen
engedelmeskednek neki. Önzésbe, kevélységbe, divatba, fitogtatásba merülés
elegyedik az Isten tiszteletéhez. Az Úr bátor férfiakat kíván a tettek mezején,
akik nem nézik tétlenül a bálványok fölállítását, utálatosságok betörését anélkül, hogy föl ne emelnék hangjukat, mint harsonát, hogy hirdessék népem hűtBizonyságtételek, 4. kötet, 516-517. (A mű helyzete Battle Creeken)
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lenségét, Jákob házának bűneit.
Mikor Sámuel kezdett bíráskodni Izráelen, már ifjú korában böjtre és imára, Isten előtti mély megalázkodásra szólította föl a gyülekezetet. Isten szájától
hordozta komoly bizonyságtételét. A nép kezdte megtanulni, honnan származik
erejük. Kérlelték Sámuelt, hogy ne szűnjön meg Istenhez kiáltani értük. Ellenségeik ugyan fölkészültek a harcra ellenük, de Isten hallotta az értük mondott
imát, síkra szállt hát s a győzelem az izraeliták oldalára fordult.
Rengeteg munka vár elvégzésre Battle Creeken. Kötelességeket hanyagoltak,
fontos megbízatásokat árultak el. Olyanok áramlottak ide, akik mit sem erősítik az ügyet, hanem azon vannak, hogy a maguk kezébe gyűjtsék mások kicsiny
javait, így meglopják Isten kincstárát. S ha kedvező alkalom kínálkozik mások
kárára magukat juttatni előnyhöz, szívűk féktelen önzése tör felszínre. Addig
művelik ezt, míg meg nem ütik a világiak mértékét. s alig látni különbséget az ő
üzletelésük, és a világé közt.
Battle Creeken súlyosabb felelősség hárul népünkre, mint másutt. Aki ide
telepszik, ne a maga előnyére tegye, hanem kizárólag az Isten dicsőségére. Álljanak készen emelni a terheken ott, és amikor szükség mutatkozik. S önfeláldozó
odaadással támogassák az Isten által közéjük helyezett intézményeket. Akik nem
hajlandók követni ezt az utat, menjenek oldat ahol nincsenek viselésre váró,
súlyos terhek. Ezen a fontos őrhelyen, ahol annyi minden függ a személyes igyekezettől, mindenki rendíthetetlenül tegye meg a ráeső részt; legyenek teljesen
ébren, hogy Mesterük ügye egy lélek elvesztését se szenvedje. Sokan nem ütik
meg az örömhír mértékét; önző érdekeikkel törődnek s hanyagul nem veszik
észre, hogy mit tehetnének, hogy áldás legyenek felebarátaik számára. Krisztus
nem szólít tétleneket a szőlőjébe. Hanem elválja, hogy mindenki fáradozzék az
ideiglenesért, s az örökkévalóságnak is.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 553-561. (A PRÓFÉTA ISKOLÁK)
A próféta iskolák
Izrael nevelését maga az Úr irányította. Gondoskodása nem korlátozódott
csupán vallásos érdekeikre, hanem kiterjedt szellemi, fizikai jólétükre is. Ezek
is az isteni gondviselés alá tartoztak és ezeket is isteni törvények szabályozták.
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Megparancsolta a hébereknek, hogy gyermekeiket az Úr minden törvényére
tanítsák meg, és beszéljék el nekik, mit tett atyáikért. Ez a szülőknek kiváltképp
kötelessége volt, olyan kötelessége, amelyet senkire sem ruházhattak át. Mert
nem idegen ajkaknak kellett Isten e nagy dolgaira tanítani a gyermekeket, hanem a szülőknek, akik őket a legjobban szerették. A mindennapi élet minden
mozzanatába Isten gondolatát kellett beleszőniük. Isten hatalmas cselekedeteit
amelyekkel népét megszabadította - és az eljövendő Megváltóra vonatkozó kegyelmes ígéreteit szinte naponta tanulmányozni kellett az izraelita családokban.
Hogy az oktatás a szívekbe jól bevésődjék, képeket és hasonlatokat alkalmaztak.
Így vésték az ifjúság szívébe a határtalan isteni gondviselés és az eljövendő élet
igéit. Megtanították őket, hogy a természetben és az Igében egyaránt Istent keressék. A csillagok milliója, a faóriások, a rét virágai, a büszkén égbe meredő
bércek és a csobogó kis patak is a Teremtőről beszélt. Az áldozatok bemutatása,
a szentély szolgálata és a próféták beszédei Isten megkülönböztetett megnyilatkozásai voltak számukra.
Ilyen nevelésben részesült Mózes is szüleinek szerény góseni hajlékában; így
nevelte a hűséges Anna is gyermekét, Sámuelt; Dávid a bethlehemi dombvidéken ugyancsak ilyen isteni szabályok szerint nőtt fel; és Dániel, mielőtt rabsága
elválasztotta szüleitől, ugyanilyen oktatásban részesült. De ilyenek voltak Krisztus gyermekévei is Názáretben; s az istenfélő ifjú, Timótheus is, aki nagyanyja
Lois, és édesanyja, Eunika ajkairól tanulta a Szentírás igazságait (2Tim 1:5; 3:15).
Az ifjúság továbbképzéséről a prófétaiskolák gondoskodtak. Ha egy ifjú behatóbban kívánta tanulmányozni Isten szavát és vágyakozott fentről jövő mennyei
bölcsesség után, hogy később Izrael tanítója lehessen, a prófétaiskolák nyitva
álltak előtte. Ezeket az iskolákat Sámuel alapította, hogy gátat vessen az elharapódzott erkölcsi romlásnak; s hogy elősegítse az ifjúság, és általa a nemzet
szellemi és erkölcsi jólétét és felemelkedését. Ezért az iskolákba olyan tanítókat
helyezett, akik istenfélelemben mindenkor képesek a nép vezetésére és tanácsolására. E cél eléréséhez egész seregét gyűjtötte össze az istenfélő, értelmes
és tanulni vágyó ifjaknak. Ezeket aztán „próféták fiainak” nevezték. S amíg ők
Isten társaságában az Igét és a teremtés csodálatos művét tanulmányozták, természetes képességeik mellé felülről jövő bölcsesség adatott. Tanítóik jártasak
voltak az igazság minden pontjában és állandó kapcsolatban voltak Istennel.
Szentlelkének megkülönböztetett áldásaiban részesültek. De istenfélelmük és
képzettségük folytán a nép bizalmát és megbecsülését is élvezték.
Sámuel idejében két ilyen iskola volt Izraelben. Az egyik Rámában, a próféta
otthonában, a másik pedig Kirjáth-Jeárimban, ahol akkor a frigyládát őrizték. De
később még több iskolát is alapítottak.
Pátriárkák és Próféták, 553-561. (A próféta iskolák)
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A tanulók földműveléssel vagy kézművességgel keresték meg kenyerüket.
Mert Izraelben nem tartották a munkát megalázónak, még csak különösnek
sem. Ellenkezőleg, bűnnek tartották felnevelni a gyermekeket valamilyen hasznos foglalkozás nélkül. Egyébként Isten rendelte el úgy, hogy a gyermekek - még
a szent tisztség betöltésére készülők is, - valamilyen foglalkozást tanuljanak. A
vallásoktatók nagy része is kétkezi munkával tartotta fenn magát. Még az apostolok idejében sem vetették meg Pált és Akvilát, akik sátorszövéssel gondoskodtak megélhetésükről.
A prófétaiskolák főtantárgya Isten törvénye volt. Emellett a mózesi szabályokat és a szent történelmet tanulták, továbbá a szent zenét és költészetet. A tanítás módja igen különbözött a mai teológia tanítás módszerétől, amelyek végzős
hallgatói kevesebb ige- és istenismerettel bírnak, mint belépésükkor. Ezek a régi
iskolák a legelső és legnagyobb cél Isten akaratának és az ember Isten iránti
kötelességének tanulmányozása volt. A régi szent történetekben Isten nyomait
keresték. Megmagyarázták a hasonlatok példázta nagy igazságokat, és hitben
elfogadták az egész hasonlatrendszer lényegét - Isten Bárányát - aki elveszi a
világ bűneit.
Az ima lelkületét kiváltképpen ápolták. De a tanulókat nem csak arra tanították, hogy az imádkozás kötelesség, hanem arra is, hogy miképp imádkozzanak,
hogyan közeledjenek Teremtőjükhöz; miképpen tegyenek bizonyságot hitükről; hogyan értsék meg a Lélek szavát és hogyan teljesítsék annak utasításait. A
megszentelt értelem állandóan „régit és újat” hozott elő számukra az Úr kincstárából és Isten Lelke a prófétálásban és szent énekben nyilatkozott meg.
A zene külön, szent célt szolgált. Feladata volt, hogy az emberek gondolatait tiszta, nemes és felemelő dolgokra irányítsa és hogy a lelkekben Isten iránti
hálát és tiszteletet ébresszen. Mennyire különbözik az ősi szokás és alkalmazás
attól, amit ma a zene szolgál. Hányan használják fel zenei képességüket a maguk
és nem Isten dicsőítésére! A meggondolatlanokat a zene szeretete sokszor olyan
helyek látogatására csábítja, amelyek felkeresése Isten gyermekeinek tilos, mert
ott összekeverednek azokkal, akik e világot szeretik. És így az, ami helyesen alkalmazva áldások forrása lehetne, Sátán leghathatósabb eszközévé válik, hogy
az emberek gondolatait az örökkévaló dolgoktól elvonja.
A zene a mennyei hajlékokban folyó istentiszteletnek egy részét alkotja. Törekednünk kell azért arra, hogy dicsénekeinkben, menynyire csak lehet, megközelítsük a mennyei karok harmóniáját. A nevelésben a hang helyes képzése igen
fontos tényező, s ezért azt nem szabad elhanyagolnunk. Mert az ének éppen úgy
szerves része az istentiszteletnek, mint az ima. Az emberi szívnek át kell éreznie
az ének szent üzenetét, hogy helyesen tudja azt tolmácsolni.
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Milyen nagy különbség van az Isten prófétáinak iskolái és a ma tanintézetei
között! És milyen kevés iskola van ma, amelyet nem a világ elvárásai és szokásai
uralnak! A legtöbb helyen, sajnálatos módon még a nevelésre alkalmas korlátozások és az értelmes fegyelem is hiányzik. Az Isten Igéje felőli tájékozatlanság pedig megdöbbentő, még a magukat kereszténynek valló népek között is.
Mert az erkölcs- és vallásnevelésben felületes beszéd és üres érzelgősség viszi
a főszerepet. Az isteni igazság és kegyelem ismeretét, a biztos jutalmat hozó
becsületesség szentségét és szépségét, a bűn megvetendő voltának és szomorú
következményeinek gondolatát azonban nem vésik az ifjúság lelkébe. Ehelyett a
rossz társaság az ifjúságot a gonoszság, a tékozlás és kicsapongás útjaira vezeti.
Nincs meg minden a héberek régi iskoláiban, amit a mai nevelők is eredményesen alkalmazhatnának? Az, aki az embert teremtette, gondoskodott annak
testi, lelki és szellemi fejlődéséről. Ezért a nevelés igazán eredményes volta a
Teremtő elgondolásainak hűséges megvalósításától függ ma is.
A nevelés célja; visszaállítani Isten képét a lélekben. Mert kezdetben Isten
az embert a saját képére teremtette. Felruházta nemes tulajdonságokkal, lelkivilága kiegyensúlyozott és lényének minden erői harmonikusak voltak. Isten
e pompás ajándékait azonban összezilálta a bűnbeesés. A bűn elhalványította Isten képét az emberben, sőt majdnem megsemmisítette azt. A megváltási
tervet az Úr éppen azért adta, hogy ezt a képet helyreállítsa, és kegyelemidőt
adjon az embernek. Az emberi élet alapvető célja azóta az, hogy visszakerüljön a
tökéletességnek arra a fokára, amelyen a teremtéskor állt. Ez a cél minden mást
megelőz. A szülők és a tanítók kötelesek az ifjúság nevelésében ezt az isteni célt
elősegíteni, és ha ezt teszik, „Isten munkatársai” lesznek (1Kor 3:9).
Az ember testi, lelki és szellemi képességeit Istentől kapta azért, hogy azokat
helyesen alkalmazva elérhesse a tökéletesség lehető legmagasabb fokát. Természetesen egyoldalú, önző képzéssel a tökéletesség nem érhető el. Mert Isten
jelleme - akinek képére teremtettünk - a szeretet és jóakarat. A tőle nyert képességek és tulajdonságok mindegyikét nevének dicsőségére és embertársaink
nemesbítésére kell felhasználnunk. És így munkálkodva találjuk meg képességeinknek megfelelő - nemes, boldog - feladatot.
Bárcsak ezeknek a szabályoknak akkora figyelmet szentelnénk, mint amekkorát megkövetelnek. Akkor minden bizonnyal a nevelés módszereiben alapvető
változás állna be. A tanítók az ifjúság büszkeségére és önző törekvésére építve, a versengés és a féltékenykedés szellemét lobbantják lángra ahelyett, hogy
a lelkekbe jóságot, szeretet és igazságot csöpögtetve vágyat ébresztenének az
igazi kiválóságra. A tanuló pedig nem a másik felülmúlása céljából fejlesztené
istenadta képességeit, hanem azért, hogy az isteni szándéknak megfelelően, haPátriárkák és Próféták, 553-561. (A próféta iskolák)
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sonlóvá legyen Teremtőjéhez. Akkor a földi mérce - és a már magában is mélyen
az igazi cél alatt álló önfelmagasztalásra való törekvés helyett - gondolataik a
Teremtőre terelődnének, hogy őt megismerjék és hozzá hasonlóvá legyenek.
„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség” (Péld 9:10). A földi élet legnagyobb feladata a jellemképzés, és Isten ismerete az alapja minden igazi nevelésnek. Az értelem fokozása és a jellemnek
a tudással való egyidejű fejlesztése legyen a tanító munkája. Isten törvénye az
ő jellemének visszatükröződése. Azért mondja a zsoltáros: „[...] minden parancsolatod igaz”. És ismét: „A te határozataidból leszek értelmes” (Zsolt 119:172,
104). Isten megmutatta magát nekünk Igéjében és a teremtés csodás művében.
Ismeretünket Istenről a Lelke által ihletett könyvből és a természet könyvéből
kell megszereznünk.
Az értelem törvénye, hogy fokozatosan ahhoz a tárgyhoz alkalmazkodik,
amelynél hosszabb ideig időzik. Ha csupán közönséges dolgokkal foglalkozunk:
elsatnyul, elgyengül. Ha soha sincs alkalma a nehéz gondokkal megbirkózni, egy
idő után elveszíti fejlődőképességét. A Bibliában páratlan nevelő erő rejlik. Az Úr
Igéjében az elme a legmélyebb gondolkozásra és a legmagasabb törekvésekre
alkalmas tárgyat talál. A Biblia az emberiség tulajdonában levő legtanulságosabb történet, mert az örök igazság üde forrásából ered, és tisztaságát isteni kéz
vigyázza évszázadok óta. Világosságot vet a régmúltra is, amelybe emberi igyekezettel hiába akarnak behatolni. Isten szavában szemlélhetjük a földet teremtő
és a mennyboltot kiterjesztő hatalmat is. Az emberi faj hamisítatlan, emberi
előítélettel vagy büszkeséggel el nem ferdített történelmét csak benne találhatjuk. Olyan mű ez, amely igazán jelenti meg a dolgokat. Megtaláljuk benne
a föld legnagyobb embereinek harcait, legyőzetéseit és győzelmeit is, és fényt
derít létünk kötelességeire és rendeltetésünk nagy kérdésére. A látható világot,
a láthatatlantól elválasztó függönyt fellebbenti és megláthatjuk benne a jó és a
gonosz küzdelmét, kezdve a bűn első megjelenésétől egészen az igazság végső
diadaláig. És ez nem más, mint Isten jellemének kinyilatkoztatása. Az Isten Igéjében alázatos kutatás közben kapcsolatba kerül az ember a Magasságossal. Az
ilyen tanulmány nem csak kifinomítja és nemesbíti a jellemet, hanem elmélyíti,
megerősíti a szellemi képességet is.
A Bibliának megelevenítő hatása van az élet minden területén, mert a nemzet és társadalom jólétének szegletkövét mutatja meg. Olyan szabályok ezek,
amelyek építik a társadalmat, oltalmazzák a családot, s amelyeknek hiányában
nem érhet el az ember ebben az életben sem társadalmi hasznosságot, sem
megbecsülést, sem igaz boldogságot: az örök életet pedig nélkülük még remélni
sem lehet! Nincs a földnek olyan kérdése, az emberi életnek olyan problémája,
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amelyre a Biblia ne adná meg a feleletet. Isten Igéjének tanulmányozása és annak követése nagyobb elmékkel, tündöklőbb tehetségekkel örvendeztetné meg
a világot, mint amilyeneket az emberi filozófia adhatott. Ilyen előkészület mellett bővölködnénk olyan jellemszilárd emberekben, akik dicsőségére lennének
az Istennek és áldására a világnak.
Az embernek a tudományok kutatása által is istenismeretre kell jutnia. Mert
hiszen a valódi tudomány nem más, mint a Teremtő kézjegye az anyagi világon.
A kutatások mindig újabb tanúbizonyságát adják Isten bölcsességének és hatalmának. A természet könyve és az írott Ige helyes megértése egyaránt Istennel
ismertet meg bennünket, mert mindkettő azokra a bölcs és jóságos törvényekre
oktat, amelyek által cselekszik az Úr.
A tanulót rá kell vezetni arra, hogy a Teremtőt minden alkotásában felismerje. A tanítóknak példát kell venni a legnagyobb Tanítóról, aki az ember számára
ismerős természetből vett képekkel egyszerűsítette le tanításait, hogy azokat
mélyebben hallgatói szívébe véshesse. A lombok sűrűjében csicsergő madárka,
a völgyben meghúzódó virágok, az óriási fák, a termékeny föld, a felszökkenő gabona, az égre aranysugarakat hintő lenyugvó nap, mind-mind az ő segédeszközei voltak. A Teremtő látható világát úgy összekötötte az általa mondott igével,
hogy ahányszor a hallgató ezeket a dolgokat látta, mindannyiszor megelevenedett az ezekkel kapcsolatos tanítás.
Az Igében található isteni pecsét látható a magas hegyeken, a gyümölcsöző
völgyeken, a széles és mély óceánon. A természet a Teremtő szeretetéről beszél.
A menny és a föld megszámlálhatatlan jelével kapcsolt minket magához. A világ
nem csupa nyomorból és fájdalomból áll. „Isten a szeretet” - ez a szó áll minden fakadó bimbón, minden virágszirmon és minden fűszálon. Jóllehet, a föld
tövist és bogáncskórót is terem a bűn miatt, de hiszen virágzik a bogáncskóró
is, a rózsák pedig eltakarják a töviseket! A természetben minden azt bizonyítja,
hogy szerető, gyengéd atya az Isten, és boldoggá akarja tenni gyermekeit. És ha
megparancsol vagy megtilt valamit, nem azért teszi, hogy hatalmát fitogtassa,
hanem mindenkor az ember érdekében teszi, sosem kívánja, hogy az ember
feladjon valamit, ami javára van.
A társadalom egyes osztályai azt hangoztatják, hogy a vallásosság nem szolgálja az ember földi jólétét. Ez azonban a leggonoszabb tévedések egyike. A
Szentírás azt mondja: „Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve
tölti az éjet, gonosszal nem illettetik” (Péld 19:23). És ismét: „Ki az az ember,
akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg
nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt”. A bölcsességnek beszédei „[...]
Pátriárkák és Próféták, 553-561. (A próféta iskolák)
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életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség” (Zsolt 34:1315; Péld 4:22).
Az igazi vallás összhangba hozza az embert Isten természeti, szellemi és erkölcsi törvényével és önuralomra, lelki nyugalomra és mértékletességre tanítja
őt. Az igazi vallás nemesíti a lelket, kifinomítja az ízlést és megszenteli ítéleteinket. A lelket a mennyei tisztaság részesévé teszi. A hit, hogy Isten szeret és gondot visel rólunk, megkönnyíti a bajt és szenvedést és örömteli megelégedéssel
tölt el jólétben és szükségben egyaránt. A mennyből jövő világosság közvetlenül
hat az egészségre, meghosszabbítja az életet, és így az Úr minden áldását jobban élvezhetjük. Az igazi vallás a boldogságnak soha ki nem apadó forrását nyitja meg az ember számára, és sokkal jobbat nyújt, mint amit ő keres. Az ember
a legnagyobb igazságtalanságot akkor követi el önmaga ellen, amikor ellenkezik
Isten akaratával. Mert a Teremtő által tiltott utakon nincsen igazi boldogság; ő
tudja mi a jó gyermekeinek és minden terve a javunkra van. Az engedetlenség
útja nyomorba, veszedelembe visz, de „az ő útai gyönyörűséges utak, és minden
ösvényei: békesség” (Péld 3:17).
Az akkori héber iskolák testi és vallásos nevelése hasznos lenne ma is. Az
effajta nevelést manapság nem becsülik meg. A test és a lélek szoros kapcsolatban van egymással, ezért, hogy erkölcsi és szellemi tökélyt érhessünk el, a
testi egészségünkre vonatkozó törvényeket is figyelembe kell vennünk. Erős és
harmonikus jellem eléréséhez mind a szellemi, mind a testi erőnket edzeni és
fejleszteni kell. Melyik tanulmány lehetne fontosabb az ifjúság számára, mint az
ami az Isten által ránk bízott csodálatos szervezettel és törvénnyel, - melyek által
egészségben tartathatjuk azt, - foglalkozik.
Mint Izrael napjaiban, úgy ma is oktatni kellene minden ifjút a gyakorlati élet
kötelességeire. Mindenkinek valamilyen mesterséget kellene tanulnia, hogy
szükség esetén azzal tarthassa fenn magát. Ezzel mindenki biztosítaná magát az
élet veszélyeivel szemben; a testi mozgás pedig előnyére van úgy a testi, szellemi, mint az erkölcsi fejlődésnek. Még akkor is, ha valaki biztos benne, hogy nem
szorul majd fizikai munkára, kell, hogy mestersége legyen. Arányos testalkathoz
és maradandó egészséghez jutni testi mozgás nélkül egyenesen lehetetlen. Az
erős és aktív lélek, valamint a nemes jellem elérésének nem kevésbé fontos
tényezője a fegyelem és a rendszeres munka.
Minden tanulónak fizikai munkával kellene töltenie a nap egy részét. Így megszokná ifjú korában a szorgalmat, önbizalma növekedne és megmenekülne olyan
lealacsonyító szokástól, amely gyakran a henyélés következménye. Ez minden,
ami az elsődleges nevelési cél eléréséhez szükséges, mivel azáltal, hogy szorgalomra, tisztaságra és erkölcsösségre tanítunk, összhangba jutunk a Teremtővel.
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Tanítsuk az ifjúságot teremtésünk célját megérteni, Istent dicsőíteni, és mások hasznára élni! Ismertessük meg velük Isten irántuk táplált szeretetét, de ismertessük meg azt a magasztos elhívatást is, amelyre a földi élet iskolájában elő
kell készülniük. Láttassuk meg velük azt a reájuk várakozó magas méltóságot,
hogy Isten gyermekeivé lehetnek. Ha ezt tesszük, ezren és ezren fordulnak majd
el utálattal az önzés útjairól és azoktól a léha szórakozásoktól, amelyeket eddig
kerestek. Így nevelve sok ifjú megtanulná gyűlölni és elkerülni a bűnt; nem csupán jutalom reményében vagy a büntetéstől való félelem miatt, hanem, mert
felfedeznék a bűnben rejlő rútságot, amely megfosztja őket istenadta erőiktől,
és amely foltot ejt az Istenhez hasonlatos képmásukon.
Isten nem korlátozza az ifjúság törekvéseit. Nem akarja, hogy eltöröltessenek azok a jellemtulajdonságok, amelyek az ember munkáját eredményessé,
megbecsültté teszik. De figyelmüket azokra a dolgokra irányítja, amelyek annyival magasabbak az önző ideiglenes törekvéseknél, amennyivel magasabb az ég
a földnél. A földön így megkezdett nevelés folytatódik majd az eljövendő életben. Ott Istennek a teremtés művében és a világegyetem fenntartásában megnyilvánuló hatalma, és megváltást szerző mélységes szeretetének tanulmányozása minden nap új szépségekben tárul elénk. Amint az Írás mondja: „Amiket
szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt, amiket
Isten készített az őt szeretőknek” (1Kor 2:9). Isten jelenlétének egy-egy fényjelét
ebben az életben is felfoghatjuk már, s megízlelhetjük a menny örömét is; de
a tökéletes öröm és boldogság csak az eljövendő életben vár reánk. És ott az
örökkévaló élet rávezet majd arra, milyen magas rendeltetése van az embernek,
akiben visszaállíttatott az Isten képe.

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 562-574. ( IZRAEL ELSŐ KIRÁLYA)
1 Sámuel 8-12.
Izrael népének kormányzása Isten nevében és tekintélyének alapján történt.
Mózes, a hetven vén, a fejedelmek és bírák tisztsége csupán abban állt, hogy
érvényt szerezzen Isten törvényének; ám önhatalmúlag nem alkothattak törvényeket. Ez a rendelkezés fennmaradási feltétele volt és maradt Izrael nemzetének. Az Úr évszázadokon át gondoskodott Istentől ihletett tanítókról, akik a
törvényt és annak alkalmazását tanították és irányították.
Pátriárkák és Próféták, 562-574. ( Izrael első királya)
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Isten előre tudta, hogy népe majd királyt kíván, de az állam alapját alkotó
szabályok megváltoztatásába nem egyezett bele. A király Izraelben csak helytartója lehetett a magasságosnak. Az ország Királyának Istent kellett tekinteni, és
törvénye mindenek felett állt. (Lásd Függelék 8. megjegyzését.)
Amikor az izraeliták Kánaánban letelepedtek, elismerték az istenuralom szabályait és a nemzet felvirágzott Józsué vezetése alatt. De a nép elszaporodása
és pogányokkal való érintkezése megváltoztatta a helyzetet. Mert pogány szomszédaik szokásaiból sokat átvettek és így különleges szent jellemük tisztaságából sokat veszítettek. Az istenfélelmet lassan-lassan elhanyagolták, a kiváltságot pedig, amelyben, mint Isten választott népének részük volt, nem becsülték.
Egyszerű tisztaságukra ráuntak, mert elvakította őket a pogány fejedelmek és
királyok pompája. Így lassan féltékenység és irigykedés lett úrrá a törzsek között.
A belső viszálykodás természetesen elgyengítette a nemzetet, s így minduntalan
tartaniuk kellett a pogányok betöréseitől. Végre is a nép között az a meggyőződés alakult ki, hogy ellenségeik között csak egy összpontosított kormányzat mellett maradhatnak meg. Minél messzebb kerültek az Isten törvényeinek megtartásától, annál inkább kívántak szabadulni mennyei uralkodójuktól, s így lassan
általános lett az egyeduralom megalapításának kívánsága.
Józsué halála óta még senki sem látta el a kormányzat dolgait annyi bölcsességgel és eredménnyel, mint Sámuel. Isten őt háromszoros tisztségre kente fel.
Egyszemélyben volt bíró, próféta és főpap, és ő mindezekben fáradhatatlan buzgalommal és önzetlen odaadással dolgozott népe javáért. Kormányzása alatt a
nemzet gyarapodott, a rend helyreállt, Isten tiszteletét újból gyakorolták, s így
az elégedetlenség egy időre meg is szűnt. De korának előhaladtával kénytelen
volt a kormányzat gondjait megosztani, s erre két fiát jelölte ki. Ő maga Rámában vezette az ügyeket, fiait pedig Beérsebába, az ország déli határára küldte,
hogy bírói legyenek a népnek.
Sámuel fiait a nép teljes egyetértéssel választotta meg, ám azok méltatlannak bizonyultak tisztségükre. Isten még Mózes által megparancsolta, hogy Izrael főemberei és bírái mindenkor igazságosan ítéljenek, az özvegyek és árvák
gyámolítói legyenek, és ajándékot el ne fogadjanak. Sámuel fiai pedig „[...] a
telhetetlenség után indulának, és ajándékokat fogadának el, és elfordíták az
igaz ítéletet” (1Sám 8:3). A próféta fiai nem gyakorolták azokat a szabályokat,
amelyeket atyjuk adott nékik. Nem utánozták önzetlen, tiszta életmódját. Az
Éli házára kimondott ítélet sem váltotta ki Sámuelből azt a hatást, amit kellett
volna, hiszen bizonyos tekintetben ő is engedékeny volt nevelésükben és ennek
következményei mindkét fiú jellemében és életében gyorsan megmutatkoztak.
Sámuel fiainak igazságtalan bíráskodása elégedetlenséget keltett és ürügyet
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szolgáltatott a rég áhított kormányzati változás ismételt követelésére. „Összegyűlének azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És
mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért
válassz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás” (1Sám
8:4-5). A nép között uralkodó gonosz állapotokról Sámuelt nem tájékoztatták.
Mert ha fiainak gonoszsága tudomására jutott volna, azonnal megfosztotta volna őket tisztségüktől. De hiszen nem is ezt akarták elérni Izrael vénei. És látta
ezt Sámuel is, hogy a tulajdonképpeni ok a büszkeség és az elégedetlenkedés, és
ezt az alkalmat csak rég elhatározott szándékuk megvalósítására használják fel.
Sámuel ellen nem merült fel semmi panasz. Kormányzatának igazságosságát és
bölcsességét mindenki elismerte. De az idős próféta a dolgot mégis maga ellen
irányulónak fogta fel. Úgy vélte, hogy őt akarják mellőzni. Érzelmeit azonban
nem árulta el, nem tett szemrehányást senkinek, hanem Isten elé vitte az ügyet
imában és csakis tőle kért tanácsot.
„És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit
mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg,
hogy ne uralkodjam felettök. Mindama cselekedetek szerint, amelyeket véghez
vittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból, egészen a mai
napig (hogy elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak): veled is a szerint
cselekesznek” (1Sám 8:7-8). Az Úr felvilágosította Sámuelt, hogy a nép nem ő
ellene, hanem maga az Isten ellen van. Hiszen Sámuel ellen semmi panaszuk
nem volt. Az Úr ellen álltak fel, az ellen, aki nekik a vezetőket adta. Akik az Isten
hűséges szolgáját megvetik, megvetik Istent, aki a szolgát küldte. Mert az ő beszédét, az ő intését és tanácsát vetik meg, ha szolgájától elfordulnak.
Izrael akkor látott jó napokat, amikor Jahvét királyául ismerte el; amikor törvényét és rendeleteit többre becsülte, mint pogány szomszédait, amikor tekintélyét nem vetette meg. Mózes, a törvényt illetően azt mondta annak idején a
népnek: „Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és
ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!” (5Móz 4:6). De
mert nem tartották meg Isten törvényét, nem is lettek azzá a nemzetté, amelynek Isten őket szánta. Ám a bajokért, amelyek saját bűneik és balgaságaik következményei voltak, természetesen az istenuralmat okolták. Ennyire elvakította
őket a bűn!
Isten prófétája által kijelentette, hogy király fog uralkodni Izrael felett, de ez
még nem jelentette azt, hogy a királyság az ő akarata szerint való, vagy, hogy
a népnek javára lesz. Csupán a tényt szögezte le, amely abban állt, hogy Izrael nem hallgatott Isten tanácsára, ezért saját útjára bocsátotta őt. Hóseás azt
Pátriárkák és Próféták, 562-574. ( Izrael első királya)
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mondja, hogy Isten haragjában adott királyt népének (Hós 13:11). Ha az emberek saját útjukra indulnak anélkül, hogy kikérnék Istennek tanácsát; vagy ellenkeznek akaratával, az Úr elengedi őket, hogy keserű tapasztalataik beláttassák
velük cselekedetük téves voltát, és bűnbánatra késztessék őket. Az emberi bölcsesség és kevélység csakhamar veszedelmes vezetőknek bizonyulnak. És előbb
lesz átok mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván.
Isten elvárta, hogy népe őt az áldások forrásának és törvényadójának tekintse. Mert tőle való függésének tudatában állandóan közelebb kell jutnia hozzá.
Ennek következtében pedig fennköltté, nemessé növekedik és méltóvá lesz a
választott nép az isteni elhívatáshoz. De ha embert ültetnek a trónra, szívüket,
gondolataikat elvonja Istentől, hogy inkább emberi erőben, mint az isteni hatalomban bízzanak. Sőt a király bűne őket is bűnre csábíthatja, mígnem elválasztja
a nemzetet Istentől.
Az Úr megparancsolta Sámuelnek, engedjen a nép kívánságának, de az ő
rosszallását és saját kívánságuk következményeit is közölje velük. „És Sámuel
megmondá az Úrnak minden beszédeit a népnek, mely tőle királyt kért” (1Sám
8:10). A királyság terheit lelkiismeretesen eléjük tárta. Elbeszélte nekik, hogy a
király a többi uralkodók példáját követve nagy tehertétel lesz a népnek, amely
most aránylag szabadon és függetlenül él. Királyuk követni fogja más uralkodók
fényűzését, amelynek megteremtéséhez személyi szabadságukat és vagyonukat
fogja felhasználni. Mert ifjaik legkitűnőbbjeit szolgálatára rendeli. Fiaikat elveszi,
hogy szekerei vezetőivé és lovasaivá tegye őket. De seregeit is nekik kell majd
eltartani, az ő aratását nekik kell betakarítaniuk, az ő földeit kell megművelniük,
és fegyvereit is nékik kell majd gyártaniuk. Sőt még leányaikat is elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőknek. Udvartartása számára a föld legjavát
veszi el, amit Isten a nép használatára adott. „Elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezteti azokkal”
(1Sám 8:16). Mindezeken felül a király minden jövedelmük tized részét fogja
magának követelni. „[...] és szolgái lesztek” - mondta a próféta végezetül - „panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, kit magatok választottatok,
de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket” (1Sám 8:17-18). Bármennyire is
nehéznek tartják majd követeléseit, egy megalapított monarchiát nem tehetnek
majd félre kényük kedvük szerint.
„A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és mondának: Nem!
hanem király legyen felettünk. És mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy
királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezesse a mi harcainkat” (1Sám
8:19-20).
„Úgy mint a többi népek”. Az izraeliták nem látták be, hogy különös kiváltság,
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megkülönböztetett áldás volt rájuk nézve, hogy nem kellett úgy élniük, mint a
pogányoknak. Isten azért különítette el őket minden néptől, hogy különleges
kincsévé tegye őket. ők azonban semmibe vették ezt a magas kitüntetést, és királyt akartak, mint ahogy más nemzetnél volt. Istennek úgynevezett népe között
még ma is fenn áll az a kívánság, hogy gyakorolhassák a világi szokásokat. Az Istentől való eltávolodás arányában kívánkoznak a világi előnyök és megbecsülés
után. A keresztények állandóan azok utánzására törekednek, akik a világ istenét
imádják. Sokan állítják, hogy jobban tudnak hatni az istentelenekre, ha elvegyülnek közéjük és utánozzák szokásaikat. De akik így cselekszenek, elszakadnak
az erő örök forrásától. Mert ha barátkoznak a világgal, Isten ellenségeivé lesznek. Földi kitüntetések miatt feláldozzák azt a végtelenül nagy megtiszteltetést,
amellyel az Isten megtiszteli azokat, akiket „[...] a sötétségből az ő csodálatos
világosságára hívott el” (1Pt 2:9), hogy hirdessék az Istennek hatalmas dolgait.
Sámuel mélyen elszomorodva vette tudomásul a nép határozatát. De Isten
így szólt hozzá: „Hallgass szavokra, és adj nékik királyt” (1Sám 8:22). És a próféta
megtette kötelességét. Lelkiismeretesen figyelmeztette őket, de intéseit elvetették. Nehéz szívvel bocsátotta el a népet, ő maga pedig visszavonult, hogy
előkészületet tegyen a nagy változásra.
Sámuel tiszta, önzetlen élete, odaadása csupa vád volt a magukat szerető papok és a gőgös gyülekezet ellen. Mert ő nem vette ugyan magát pompával körül,
nem is költekezett szertelenül, de munkája magán viselte a menny pecsétjét. őt
a világ Megváltója tüntette ki, akinek vezetése alatt uralkodott a hébereken. De a
nép megunta komoly istenfélelmét és önátadását; szerény személyét megvetették, és szívesen cserélték fel egy olyan férfiúval, aki királymódra uralkodik felettük.
Sámuel jellemében Krisztus jellemének visszatükröződését látjuk. A Megváltó is tiszta életével vonta magára Sátán haragját. Az ő élete a világ világossága
volt, és felfedte az emberek szívében lakozó gonoszságokat. Szent életével ő is
maga ellen ingerelte a képmutató zsidók legféktelenebb gyűlöletét. Nem világi
gazdagsággal és méltósággal jött a földre, de cselekedetei bebizonyították, hogy
nagyobb hatalma van, mint bármely földi fejedelemnek. A zsidók azt várták, hogy
a Messiás megtöri majd elnyomóik hatalmát; ha az igát reájuk kényszerítő bűneiket elfedezte és istenfélelmüket dicsérte volna, akkor királlyá tették volna; de
nem tudták elviselni bűneik félelem nélküli ostorozását. Kedves lényét, amelynek
lényege jóakarat, tisztaság és szentség volt, és csak a bűnt gyűlölte, megvetették.
Így volt ez minden időben. A mennyből jövő világosság mindenkit kárhoztat, aki
nem akar fényében járni. A képmutatók pedig Sátán eszközeivé válnak, hogy gyötörjék a hűségeseket, ha azok példaadása őket kárhoztatja. „De mindazok is, akik
kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak” (2Tim 3:12).
Pátriárkák és Próféták, 562-574. ( Izrael első királya)
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Bár Izrael egyeduralmát az Úr prófétája által előre megmondta, a királyválasztás jogát fenntartotta magának. A héberek ebben engedtek is az Isten akaratának,
aki királlyá választotta felettük a Benjámin törzséből származó Kis fiát, Sault.
A leendő király külső megjelenése büszkeséggel töltötte el a királyt kívánók szívét, mert „[...] ő nála Izrael fiai közül senki sem volt szebb” (1Sám 9:2).
Saul életének virágában volt és arányos testalkata, méltóságteljes tartása azt
látszottak bizonyítani, hogy uralkodásra született. De megnyerő külseje mellett
hiányoztak belőle azok a tulajdonságok, amelyek által mennyei bölcsességhez
juthatott volna. Ifjú éveiben nem tanult önfegyelmet és az Isten kegyelmének
megújító hatását sohasem érezte.
Saul, törzse egyik hatalmas fejedelmének fia volt, de az akkori szokások szerint, atyjával együtt földműveléssel foglalkozott. Történt egyszer, hogy atyjának
néhány állata eltévedt a hegyek között és Saul szolgájával keresésükre indult.
Három napig hiába keresték azokat, és amikor Ráma, Sámuel otthona közelébe
jutottak, a szolga azt a tanácsot adta, hogy menjenek be a városba és kérdezzék
meg a prófétát az elveszett állatok felől. (Lásd Függelék 9. megjegyzését). „[...
[ Ímé van nálam egy ezüst siklusnak negyedrésze” - mondta - „azt odaadom az
Isten emberének, hogy megmondja nékünk a mi utunkat” (1Sám 9:8). Abban
az időben ugyanis az volt a szokás, hogy ha valaki magánál rangban magasabb
egyént látogatott meg, tisztelete jeléül valami kicsiny ajándékot vitt.
A városba menet találkoztak néhány vízért menő leánnyal, akiktől megkérdezték, hogy merre lakik a látnok. Feleletül arról értesültek, hogy a próféta éppen
áldozni készül a magaslaton, ahol istentiszteleti szeretetvendégség is lesz. Sámuel kormányzata alatt ugyanis nagy változások történtek Izraelben. Elhívatásakor a
nép az áldozati rendtartást megvetéssel nézte „[...] az emberek megutálják vala
az Úrnak áldozatát” (1Sám 2:17). De most istentiszteletet gyakoroltak az egész
országban és az áldozati rendtartást is tiszteletben tartották. Minthogy azonban
a szentélyben szolgálat nem folyt, az áldozatokat egy időre másutt mutatták be.
Ez a szertartás most rendszerint a papok és léviták városaiban folyt. Az áldozásra
a helyiség legmagasabb helyét jelölték ki, azért nevezték azt magaslatnak.
A város kapujánál Saul személyesen is találkozott a prófétával. Mert Isten
megjelentette Sámuelnek, hogy abban az időben megmutatja neki Izrael jövendő királyát. Amikor pedig szemtől szemben álltak egymással, szólott az Úr Sámuelnek és monda: „Ímé ez az ember, akiről szólottam néked, ő uralkodjék az én
népem felett” (1Sám 9:17).
Saul tőle is megkérdezte, hol lakik a látnok, mire Sámuel így felelt: „[...] én
vagyok” (1Sám 9:19). S minekutána minden kérdezés nélkül biztosította őt,
hogy az elveszett állatok közben megkerültek, meghívta az áldozati lakomára,
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sőt burkoltan azt is értésére adta, hogy igen nagy kitüntetés vár ott reá. Mert azt
mondta neki: „[...[ kié leend mindaz, ami Izráelben becses? Avagy nem a tiéd és
a te atyádnak egész házáé?” (1Sám 9:20). A hallottakra megremegett Saul szíve.
A király-kívánás az egész országban általános volt már és ő, valószínűleg megértett valamit a próféta célzásából. Saul alapjában véve szerény ember volt, azért
így felelt Sámuelnek: „Avagy nem Benjaminita vagyok-é én, Izráelnek legkisebb
törzséből való? És az én nemzetségem nem legkisebb-é Benjámin törzsének
nemzetségei között? Miért szólasz tehát hozzám ilyen módon?” (1Sám 9:21).
Sámuel pedig odavezette őt a gyülekezési helyre, a város előkelői közé. Sőt
rendeletére a fő helyre ültették és a legjobb falatot néki tálaltatta fel. Az istentisztelet után pedig házához hívta, ahol elmagyarázta neki azokat a szabályokat,
amelyeken Izrael kormányzása nyugodott, hogy nagy hivatására némileg előkészítse őt.
Másnap reggel útra kelt Saul és vele ment a próféta is. Kiérve a városból a
szolgát előre küldte, Saullal pedig megállt, hogy közölje vele az Isten üzenetét.
„Akkor elővevé Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére tölté, és megcsókolá őt,
és monda: Nem úgy van-é, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége
felett?” (1Sám 10:1). És annak jeléül, hogy szavai tényleg Isten szavai, megmondott néki mindent, ami a hazafelé vezető úton történni fog vele. Mindenekelőtt
arról biztosította, hogy Istennek Lelke képessé teszi őt a nagy feladatra. „Akkor
az Úrnak lelke reád fog szállani, és velök együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszesz. Mikor pedig mind e jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért
mindazt, ami csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van” (1Sám 10:6-7).
Az úton azután minden a próféta szavai szerint történt. Benjámin határa közelében már értesítették őt, hogy az elveszett állatok megkerültek. A Thábor
síkján pedig találkozott azzal a három emberrel, akik Béthelbe mentek imádkozni. Az egyik három kecskegödölyét vezetett, a másik három kenyeret vitt, a
harmadik pedig egy tömlő bort az áldozati lakomára. Tisztelettel köszöntötték
Sault és megajándékozták őt a magukkal hozott kenyerek közül kettővel. Gibeában, a saját városában ismét prófétasereggel találkozott, akik éppen az áldozati
magaslatról tértek vissza és prófétáltak, furulya, hárfa és dob szóra énekeltek.
Amikor pedig közelükbe ért, rá szállott az Úrnak Lelke Saulra és ő is velük énekelt
és prófétált. Beszéde olyan folyékony és bölcs volt, magaviselete annyira ünnepélyes és komoly, hogy akik őt azelőtt ismerték, meglepve így kiáltottak fel: „Mi
lelte Kisnek fiát? Avagy Saul is a próféták közt van?” (1Sám 10:12).
Amikor Saul a próféták közé vegyült, a Szentlélek nagy változást idézett elő
benne. Természetes szívének sötétjébe bevilágított az isteni tisztaság és szentség fénye. Olyannak látta magát, mint amilyen Isten előtt valóban volt. De megPátriárkák és Próféták, 562-574. ( Izrael első királya)
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látta a szentség szép voltát is, és a Lélek megértette vele, hogy a bűn és a Sátán
elleni harcra hivatott, de ehhez az erőt egyedül Isten adhatja neki. Sőt még a
megváltás tervét is tisztán látta, ami pedig azelőtt homályos és bizonytalan volt
előtte. Az Úr bátorságot és értelmet adott neki magas hivatásához. Megjelentette az erő és kegyelem forrását, Isten kívánságát és saját kötelességét is.
Saul királlyá kenettetéséről a népet egyenlőre nem értesítették. Mert Isten
választását sors által akarták nyilvánosságra hozni. Erre a célra Sámuel Mispába
hívta össze a népet. Ott előbb Isten vezetéséért és tanácsolásáért könyörgött,
azután kezdetét vette a sorsvetés ünnepélyes szertartása. Az összegyűlt sokaság
csendben várta az eredményt. Egymás után kerültek sorra a törzsek, nemzetségek és családok, míg végül kiválasztatott Saul, a Kis fia. De Saul nem volt akkor
a gyülekezetben. Nagy felelősségének tudata annyira ránehezedett, hogy titokban visszavonult. Amikor a sokaság közé visszahívták, megelégedéssel látták,
hogy termetre nézve nincs hasonló a leendő királyhoz, mert az egész népnél egy
fejjel magasabb volt. Még Sámuel is, amikor a gyülekezet elé állította így kiáltott
fel: „Látjátok-é, akit választott az Úr? hogy nincsen hozzá hasonló az egész nép
között! Akkor felkiálta az egész nép, és monda: Éljen a király!” (1Sám 10:24).
Ezután Sámuel a nép elé tárta a király jogait, kihangsúlyozta a szabályokat,
amelyek alapján a kormányzat megalakult, és amelynek alapján működnie kell.
Ezek szerint a király nem korlátlan uralkodó, hanem mindenkor függ a Magasságostól. Ezeket aztán beírták egy könyvbe, amelybe a fejedelmek jogait és a nép
kiváltságait jegyezték be. Mert annak ellenére, hogy a nemzet nem hallgatott
Sámuelre, hanem kényszerítette őt, hogy számukra királyt válasszon, igyekezett
- amennyire csak lehetett - megőrizni függetlenségét.
A nép általában elfogadta Sault királyul, de azért elég nagy ellenpárt is alakult. Mert azt, hogy a király a legkisebb törzsből választatott, mellőzve Júda és
Efraim nagy törzseit, elviselhetetlennek tartották. Nem fogadtak hűséget Saulnak, és a szokásos ajándékokat sem adták át neki. Legjobban azok lázadtak az
Úr választása ellen, akik annak idején legviharosabban követelték a királyválasztást. Mert minden pártnak megvolt a maga jelöltje, sőt voltak olyan főemberek
is, akik a maguk számára szerették volna a királyságot. S hogy célját egyik sem
érhette el, felütötte fejét a viszálykodás és irigykedés.
Saul ilyen körülmények között nem tartotta célszerűnek a királyság gyakorlati megkezdését. A kormányzást Sámuelre hagyta, ő maga pedig visszatért Gibeába. Párthívei diadalmentben kísérték és látva, hogy maga Isten választotta
őt, készek voltak, ha kell, meg védeni. De ő nem tartott jogot a trón erőszakos
elfoglalására. Hazatérve nyugodtan folytatta Benjámin dombvidékén a szántástvetést, és trónjának felállítását Istenre bízta.
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Ezt követőleg az ammoniták, királyuk, Náhás vezetésével megtámadták a
Jordán keleti partján lakó törzseket és táborba szálltak Jábes Gileád ellen. A gileádbeliek békét ajánlottak fel az ammonitáknak és felajánlották, hogy szolgálni
fognak nékik. De a kegyetlen király csak azzal a feltétellel volt hajlandó elfogadni
ajánlatukat, ha győzelme bizonyságául mindegyikük jobb szemét kiszúrhatja.
A szorongatott emberek most hét napi gondolkodási időt kértek, amibe az
ammoniták bele is egyeztek, gondolván, hogy győzelmük így csak annál nagyobb
lesz. De a jábesbeliek ezalatt haladéktalanul segítséget kerestek a Jordán nyugati
partján lakó többi törzseknél, s így az ammoniták szégyenletes ajánlatának híre
eljutott Gibeába is. Saul, aki a mezőn szántott, hazatérőben hallotta a nép jajveszékelését és megkérdezte: „Mi történt a néppel, hogy sírnak?” (1Sám 11:5). És
amikor az ammoniták ajánlatát neki is elbeszélték, életre keltek a benne szunnyadó erők, és Isten Lelke is reá szállott: „És vett egy pár ökröt, és feldarabolá azokat,
és a követektől elküldé Izráelnek minden határára, mondván: Aki nem vonul Saul
után, és Sámuel után, annak ökreivel így cselekesznek” (1Sám 11:7).
Saul felhívására háromszázharmincezer ember gyülekezett Bézekben. Innen
mindenekelőtt követeket küldtek az ostromlott város lakóihoz és biztosították
őket, hogy azon a napon szabadítják meg őket az ammonitáktól, amelyen meg kellene adniuk magukat. Saul és serege pedig még azon az éjjelen átkelt a Jordánon,
s „kora hajnalban” már Jábesnél voltak. Mint Gedeon, ő is három részre osztotta
csapatát és megtámadta az ellenséget, amikor azok a legnagyobb biztonságban
érezték magukat, és teljesen megsemmisítették őket. „[...] akik pedig megmaradtak, úgy szétszórattak, hogy kettő sem maradt közülök együtt” (1Sám 11:11).
Saul serege megszervezésével és az ellenség legyőzésével éppen azokról a
képességekről tett bizonyságot, amelyeket Izrael egy királytól a legjobban elvárt, hogy méltó ellenfele legyen a többi nemzetnek. Most hát, mint királyukat
üdvözölték őt, s mert a fényes győzelmet teljesen neki, mint embernek tulajdonították, elfeledték, hogy Isten segítsége nélkül semmiképpen sem győzhettek volna. Most annyira lelkesedtek királyukért, hogy egyesek meg akarták ölni
azokat, akik a választáskor Saul ellen szóltak. De közbelépett a király és így szólt:
„Senkit se öljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izráelnek” (1Sám 11:13). Saul így adta bizonyságát a benne végbement változásnak,
mert ahelyett, hogy magának tulajdonította volna a győzelmet, Istent dicsőítette érte. Ahelyett, hogy bosszút állt volna, nagylelkűen megbocsátott az ellene
lázadóknak. Ezek a tulajdonságok pedig félremagyarázhatatlan jelei az isteni kegyelem kitöltetésének.
Sámuel most az ajánlotta, hívjanak egybe nemzetgyűlést Gilgálba és erősítsék meg ott Sault királyi tisztében nyilvánosan is. Ez meg is történt, „[...] és
Pátriárkák és Próféták, 562-574. ( Izrael első királya)
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áldoztak ott hálaáldozatot az Úr előtt, és felette örvendezének ott, Saul és Izráelnek minden férfiai” (1Sám 11:15).
Gilgál volt Izrael első táborhelye Kánaánban. Itt állíttatott Józsué az Isten parancsára kőből tizenkét emlékoszlopot, hogy megörökítse a Jordánon való csodálatos átkelést. Itt újították meg a körülmetélkedés szövetségét és itt ünnepeltek először páskát a kádesi bűnözés és a pusztai bolyongás után. Itt szűnt meg
a mannahullás és itt jelentette ki magát az Úr seregének fejedelme, mint Izrael
seregének legfőbb Ura. Innen indultak aztán Jerikó és Ai bevételére. Itt vette el
Ákán büntetését, mert megszegte Isten parancsát. És itt kötötték a szövetséget
a gibeonitákkal, amely büntetésük lett, mert elmulasztották kikérni Isten tanácsát. Ezen a síkon, amelyhez sok drága emlék fűződött, állt most Sámuel Saullal,
és amikor elcsendesedett a királyt éltető kiáltás, elbúcsúzott a néptől, mint annak kormányzója.
„És monda Sámuel az egész Izráelnek: Ímé meghallgattam szavaitokat mindenben, valamit nékem mondottatok, és királyt választottam néktek. És most
ímé a király előttetek jár. Én pedig megvénhedtem és megőszültem, és az én
fiaim ímé ti köztetek vannak, és én is előttetek jártam ifjúságomtól fogva mind a
mai napig. Itt vagyok, tegyetek bizonyságot ellenem az Úr előtt és az ő felkentje
előtt: kinek vettem el az ökrét és kinek vettem el a szamarát, és kit csaltam meg,
kit sanyargattam, és kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunyjak?
és visszaadom néktek” (1Sám 12:1-3).
De a nép egyhangúlag felelt: „Nem csaltál meg minket, nem sanyargattál
minket, és senkitől semmit el nem fogadtál” (1Sám 12:4).
Sámuel nem a saját cselekedeteit akarta igazolni beszédével. ő már előbb kihirdette a szabályokat, amelyekhez a nép és a király egyaránt köteles volt alkalmazkodni, és ezt akarta saját példaadásával erősbíteni. Gyermekségétől kezdve
összeköttetésben volt Isten művével, s e hosszú idő alatt csak ez a cél lebegett
szemei előtt: Isten dicsőítése és népének boldogulása.
Mielőtt azonban az izraeliták jólétüket remélhették volna, meg kellett térniük Istenhez. Mert a bűn miatt vesztették el Istenbe vetett hitüket; népük
kormányzásában hatalmát és bölcsességét nem látták meg, s így nem hitték,
hogy ügyüket legjobban ő vezetheti. De mielőtt valódi békét nyerhettek volna,
alkalmat kaptak felismerni és megvallani azt a bűnt, amelyet elkövettek. Amikor
királyt kértek, kijelentették, mit kívánnak: „[...] válassz nékünk királyt, aki ítéljen
felettünk, mint minden népnél szokás” (1Sám 8:5). Most Sámuel elbeszélte nekik Izrael történetét attól az időtől kezdve, hogy az Úr kivezette őket Egyiptomból. Előttük mindig Jahve, a királyok Királya állt és vezette harcaikat. Bár bűneik
sokszor adták őket ellenség kezébe, de mihelyt megtértek gonosz útaikról, Isten
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az ő kegyelméből szabadítót adott soraikból. Az Úr elküldte nékik Gedeont, Bárákot, Jeftét és Sámuelt „[...] és megszabadíta titeket mindenfelől ellenségeitek
kezéből, és biztonságban laktatok” (1Sám 12:11). Mégis, mikor veszély fenyegette őket az ammonitáktól, királyt kívántak, aki vezesse őket, „[...] holott csak a
ti Istenetek, az Úr a ti királyotok” (1Sám 12:12).
Aztán így folytatta: „Most is azért álljatok meg, és lássátok meg azt a nagy
dolgot, amelyet az Úr visz véghez szemeitek előtt. Avagy nem búzaaratás van-é
most? Kiáltani fogok az Úrhoz, és ő mennydörgést és esőt ád, hogy megtudjátok
és meglássátok, mily nagy a ti gonoszságtok, melyet cselekedtetek az Úr szemei
előtt, mikor királyt kértetek magatoknak. Kiálta azért Sámuel az Úrhoz, és az Úr
mennydörgést és esőt adott azon a napon. És az egész nép nagyon megrettene
az Úrtól és Sámueltől” (1Sám 12:16-18). Májusban és júniusban a búzaaratás
idején keleten nem esett eső. Akkor is felhőtlen volt az ég, a levegő tiszta és
üde. Éppen ezért a bekövetkezett vad zivatar nagy félelmet keltett a jelenlevők
szívében. És megalázkodva beismerték bűneiket Isten előtt és így kérték Sámuelt: „Könyörögj szolgáidért az Úrhoz, a te Istenedhez, hogy meg ne haljunk, mert
minden bűneinket csak öregbítettük azzal a bűnnel, hogy királyt kértünk magunknak” (1Sám 12:19).
Sámuel megvigasztalta a népet, nehogy - csüggedt lévén - ne tudjon új életet
kezdeni Isten előtt. Nehogy Sátán elhitesse velük, hogy Isten engesztelhetetlen és még több kísértésnek legyenek kitéve. Mert Isten irgalmas, kegyelmes
és mindig kész megbocsátani népének, ha az hallgat az ő szavára. „Ne féljetek”
- üzente nékik most is szolgája által - „Ha már mind e gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből. Ne térjetek el a hiábavalóságok után, amelyek nem használnak, meg
sem szabadíthatnak, mert hiábavalóságok azok. Mert nem hagyja el az Úr az ő
népét” (1Sám 12:20-21).
Sámuel saját mellőztetéséről egy szót sem szólt. Nem tett szemrehányást,
hogy hűséges odaadását hálátlansággal viszonozták, hanem biztosította őket:
sorsukat továbbra is és mindenkor szívén viseli. „Sőt tőlem is távol legyen, hogy
az Úr ellen vétkezzem és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel; hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra. Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok
néki hűségesen, teljes szívetekből; mert látjátok; mily nagy dolgot cselekedett
veletek. Ha pedig folytonos rosszat cselekesztek: mind ti, mind királyotok elvesztek” (1Sám 12:23-25).

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
Pátriárkák és Próféták, 562-574. ( Izrael első királya)
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